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                                           Raportul anual 
                         conform Regulament CNVM nr.1/2006  
 
 
 
 
Pentru exercitiul financiar: 2013 
Data raportului: 30.04.2014 
Denumirea societăţii comerciale: S.C. AMYLON S.A. 
Sediul social: SIBIU, sos. Alba Iulia nr. 70, jud. Sibiu 
Numărul de telefon/fax: 0269/217722; 0269/216044 
Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: RO 787672 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/110/1991 
Piaţa reglementată a valorilor mobiliare: B.V.B. –societăţi necotate  
Capital social subscris şi vărsat : 2.202.700 lei. 
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea 
comercială:acţiuni nominative în formă nematerializată, valoare 0,1lei 
tranzacţionate electronic la B.V B. BUCUREŞTI categoria – Necotate.  
                                

 
 

1. Analiza activităţii societăţii comerciale 
  

   1.1.a) Societatea a fost infiinţată in 06.02.1991, in conformitate cu prevederile 
Legii nr.15 /1990, a Legii nr. 31/1990 şi a HG nr. 1.353/1990. 
  
 b) Activitatea societatii este axată pe producerea de glucoza  si dulciuri 
FELEACUL: cereale expandate-Pufarin, rahat, halva, caramelaj. 
  
 c) In exercitiul financiar 2013 nu au avut loc fuziuni cu alte societaţi.  

 
  d) Societatea a devenit producatoare de dulciuri marca FELEACUL din anul 

2008 in urma achizitionarii utilajelor, liniilor de fabricatie si a marcii. 
 
  e) Incepand cu 1 februarie 2009 societatea comercializeaza si produse marca 

Boromir, Extra Sib, Moara Cibin si Giani. 
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1.1.1.Elemente de evaluare generală: 

a) profit   
     In anul 2013 rezultatul brut al exercitiului financiar a fost de 46.453 lei, iar 
rezultatul net(profitul) este de 8.431 lei. 

b) cifra de afaceri 
     In anul 2013, cifra de afaceri realizată a fost de 45.923.881 lei, respectiv  
10.240.123 euro. 
    Total venituri din exploatare sunt în sumă de  48.325.038 lei, din care: 
    - venituri din vânzarea mărfurilor    - 26.067.789 lei. 
    - venituri din vanzari produse finite - 19.856.092 lei 
    - alte venituri din exploatare           -     246.742 lei.  

c) costuri; 
Totalul cheltuielilor de exploatare (exclusiv costul marfurilor) la 31.12.2013 a fost 
de  23.506.370lei, din care:    

 
Cheltuieli Costuri (lei) 
Cheltuieli cu materii prime si materiale 10. 265.964 
Alte cheltuieli materiale 298.026 
Cheltuieli cu energie si apa 1.198.020 
Cheltuieli cu personalul 4.129.295 
Amortizari  782.394 
Alte cheltuieli de exploatare 6.832.671 

 
d) Cota din piaţă deţinut; 

Potrivit estimărilor noastre ponderea din piaţa, deţinuta de S.C. Amylon S.A este de: 
                          

Produs Cota de piata 
(%) 

Glucoza lichidă şi siropuri cu glucoză 21 
Glucoză tablete 100 
Glucoza solida 100 
Dulciuri – gama Feleacul 2,9 

 
e) lichiditate (disponibil în cont, etc). 

La 31.12.2013 societatea deţinea sub formă de lichidităţi suma de 334.524 lei, din 
care în conturi curente 326.578 lei şi în casă suma de 7.946 lei. 

 
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 
 
 La sediul din Sos. Alba Iulia, nr. 70, s-a modernizat o hală de 

producţie(cumpărată) şi au inceput lucrari de modernizareinca la inca o hală . În  2 
hale  existente si modernizate se produc tabletele de glucoză,  glucoza solidă, la 
cerinţele Uniunii Europene d.p.d.v. al siguranţei alimentare şi de mediu. 
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Lucrările la viitoarea secție de prelucrat semințe(de floarea soarelui și expandat 
cereale) la data de 31 decembrie 2013, erau finalizate în proporție de 75%, urmând 
ca secția să fie pusă în funcțiune la 30 iunie 2014.  
 
Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii prestate cu 
precizarea: 
a) principalelor pieţe de desfacere pentru fiecare produs şi metodele de distribuţie; 
 
Pentru glucoză lichidă                 -  industria de produse zaharoase 

 -  fabricarea de produse de patiserie si 
biscuiţi 

 -  industria de prelucrare a legumelor  
şi a fructelor 

 -  industria fermentativă 
 -  îngheţată, etc                                               

Pentru glucoză solidă  -   fabricarea de tablete de glucoză 
 -  industria fermentativa si producerea     
de spirtoase 
 -   statii de epurare a apei uzate 

Pentru glucoza tablete  -  consum direct la populatie ,cu mare 
valoare nutriva si cu puternic efect                                          
energizant si reconfortant 

 
Metode de distribuire: 
- Loco furnizor 
- Loco beneficiar(cu mijloace proprii sau inchiriate) 
- Distribuitor zonal 
- Platforme logistice Boromir( Rm Valcea, Buzau) 

                 
b) produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de 

active în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor 
produse. 
 

b.1 Dezvoltarea de noi produse având ca materie primă glucoza solidă şi/sau 
siropuri de glucoză, amidon şi zahar sau derivaţi ai acestuia. 
 
b.2 Dezvoltarea gamei de caramelaj și ciocolaterie prin lansarea de noi sortimente 
de: 
 - dropsuri și bomboane umplute 
 - jeleuri și fondant tras în ciocolată 
 - batoane de ciocolată de casă  
  

1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse 
indigene, surse import) 
Precizarea de informaţii cu privire la siguranţa surselor de aprovizionare şi la 
preţurile materiilor prime şi la dimensiunile stocurilor de materii prime şi materiale. 
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In desfasurarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala, societatea si-a 
mentinut relatiile cu principalii furnizori de materii prime şi materiale, şi anume: 
     FURNIZORI INTERNI: 
     - SC ZAHARUL ORADEA SA       zahar   
     - SC COMCEREAL SEBES SRL    floarea soarelui 
     - SC ROQUETTE Calafat            amidon uscat şi siropuri 
   

   Specificăm că, preţurile materiilor prime, materialelor şi mărfurilor se 
stabilesc prin contracte si acte aditionale urmărindu-se rentabilitatea activitatii.  

 Dimensiunile stocurilor de materii prime, materiale, şi mărfuri se incadrează 
in politica de stoc a societătii in strictă corelatie cu programul de productie şi cel de 
distribuţie. 

 
  
  Duratele medii de staţionare a stocurilor intr-un an au fost delimitate la: 

- 75 de zile pentru materii prime si materiale consumabile; 
- 90 de zile pentru obiecte de inventar; 
- 60 de zile pentru mărfuri. 

In anul 2013 societatea nu a ajustat valoric stocurile, pentru deprecierea 
acestora,  întrucât nu a fost cazul. 

In anul 2013 societatea a inregistrat pe cheltuieli suma de 71.875 lei 
reprezentand costurile cu clientii neincasati la care procedura falimentului s-a 
incheiat fara ca sumele sa fie recuperate. 

 
 

    1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare 
     
  a)  Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a 

perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung; 
  

Comparativ cu anul 2012 veniturile din vanzarea de glucoză lichida, derivate, 
gluten de grau si indulcitori au scazut cu 27% de la 8.535.803 lei la 6.226.351 
lei; 

Cresterea veniturilor din vanzarea produselor din productia proprie cu 9,10% 
de la 17.905.316 lei la 19.543. 211 lei. 

Cresterea exporturilor cu 150% de la 1.343.167 lei in anul 2012, la 
3.368.601 lei in anul 2013. 

 
 

 
 b)   Descrierea situaţiei concurenţiale a societăţii: 
 

  In ceea ce priveşte situaţia concurenţială, principalii concurenţi  ai societăţii 
sunt: 

 
- A.G.F.D Tăndărei’ 
- RAZGRAD AMYLUM Bulgaria. 
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  c)  Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un 

singur client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ 
asupra veniturilor societăţii. 

 
Clienti semnificativi pentru glucoza lichidă ai societăţii sunt: 

- S.C KUBO ICE CREAM SRL Piatra Neamt 
- S.C. SCM COLIN DAILY S.R.L. Bucuresti 
- S.C ALPIN 57 LUX SRL Alba Iulia 
- S.C. PAN PRODEXIM SRL Buzau 

 
  d)  Ajustarea creanţelor: 
 

Comparativ cu anul 2012 , în anul 2013 creantele comerciale au scazut de la 
valoarea de 23.019.322 lei la valoarea de 21.640.047 lei.     

 
 
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii 
comerciale 
 

a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii comerciale 
precum şi a gradului de sindicalizare a forţei de muncă; 
 
Numarul mediu scriptic al angalaţilor societăţii în anul 2013 a fost de 164. 
In ceea ce priveste nivelul de pregatire al angajaţilor specificăm: 

- personal cu studii superioare       21          
- tehnicieni, maistri si asimilati       44 
- personal calificat                        18 
- operatori la instalatii si maşini     40 
- personal necalificat                     41 

Specificăm că, specializarea forţei de muncă este o componentă principală a politicii 
de resurse umane a societăţii. 
 

b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror 
elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi. 
 

Raporturile dintre directorul general si angajaţi sunt normale, bazate pe 
respectarea prevederilor Codului Muncii si a Regulamenului de Ordine interioară 
agreat si de reprezentanţii salariaţiilor, neexistând elemente conflictuale între părti. 
 
 
 

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a 
emitentului asupra mediului înconjurător 
 

Descrierea sintetică a impactului activităţilor de bază ale emitentului asupra mediului 
înconjurător precum şi a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea 
legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător. 
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In conformitate cu prevederile legii Protectiei Mediului nr.137/1995, republicată , 

cu modificăile si completările ulterioare, societatea isi desfăşoară acivitatea de 
producţie a glucozei conform autorizatiei de mediu nr SB. 332 din 27.11.2013.   
Toate obligaţiile la fondul de mediu au fost respectate. 

 
Verificarea conformarii cu prevederile autorizaţiei în cauză revin Gărzii de Mediu si 
Agentiei Judeţene de Protecţie a Mediului Sibiu . 
 
Nu există litigii cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului 
înconjurător. 
 
 

1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare 
Precizarea cheltuielilor în exerciţiul financiar precum şi a celor ce se anticipează în 
exerciţiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare. 

 
 În conformitate cu obiectivele stabilite pe anul 2013 activitatea de cercetare-
dezvoltare desfăşurată s-a axat pe obtinerea de produse noi pentru diversificare 
gamei sortimentale şi anume: 
 
            -    diversificarea sortimentatiei la produsele rahat si halva 
   -     relansarea producției de dropsuri și jeleuri 

- tablete cu diferite arome 
- tablete a căror reţetă să influenţeze textura 
- glucoză solidă folosind ca ingredient dextroza 
- noi sortimente de cereale expandate 

 
 

1.1.8 Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul 
riscului 

Descrierea expunerii societăţii comerciale faţă de riscul de preţ, de credit, de lichiditate 
şi de cash flow. 
Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind managementul riscului. 

 
Realizarea activităţii societăţii în condiţii de eficienţă constituie o componentă 
primordială a programului de activitaţi a societăţii. 
Eforturile depuse de conducerea societăţii în anul 2013 în vederea diminuării 
expunerii societăţii faţă de riscul de preţ, de credit, de lichiditate a cash-flow sunt 
reflectate de evoluţia indicatorilor economico-financiar şi anume: 
 
                 Active curente        26.245.415 

 Lichiditatea curentă = -------------------- = -------------------- = 1,05 
        Datorii curente        25.056.664 
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        Active curente – Stocuri         22.598.434 

 Lichiditate imediată = ------------------------------- = ------------------- = 0,90 
              Datorii curente                 25.056.664 

 
        Capital împrumutat            1.911.719 

        Gradul de îndatorare = --------------------- x 100 = --------------- x 100 = 7,62% 
          Capital propriu               25.085.740 

 
 

        Capital împrumutat       1.911.719 
        Gradul de îndatorare = ----------------------- x 100 = ------------- x 100 = 7,08 

          Capital angajat      26.997.459 
 
 
 

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale 
a. Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de 
incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale 
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior. 

 
In anul  2013 societatea nu s-a confruntat cu elemente sau evenimente care să îi 
afecteze lichiditatea. 

 
b. Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate 
asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a 
anului trecut 

 
Investitiile in anul 2013, au fost generate de strategia de dezvoltare a societatii. 

Prezentam mai jos investitiile realizate in anul 2013 pe categorii de imobilizari: 
 

Terenuri, constructii, Instalatii tehnice si masini: 
 

Denumire Activ Valoare - lei 
Imobilizari necorporale - mărci  80.147 
Cladiri – majorare  154.073 
Linie decojire seminte floarea soarelui 541.537 
Linie silozare seminte floarea soarelui 171.315 
Linie producere jeleuri 420.388 
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Instalatie preparare halvita 432.199 
Compresor 20.305 
Utilaje 3.230 
Echipament calcul 4.001 
Sistem supraveghere 7.166 
Mijloace de transport 9.464 
Echipament depozitare(rafturi) 94.941 
TOTAL 1.938.766 

 

 

 Investitii in curs: 

Denumire Activ Valoare 
Investitii infrastructura, hala halva 3.363.110 
Investitii cladire dropsuri 1.017.367 
Investitii cladire sectie glucoza 1.014.258 
Investitii hala tablete+rahat 401.206 
Investitii utilaje caramelaj si ciocolaterie, 
jeleu 

615.614 

Linie producere biscuit 1.570.000 
Investitii utilaje glucoza 23.168 
Investitii utilaje halva 813.874 
Investitii utilaje expandate 14.278 
Amenajari infrastructura platform 104.441 
Transpaleti electrici 68.302 
Amenajare apartament 15.144 
Aparatura laborator 20.908 
TOTAL  9.041.669,52 

 
Investiţiile realizate în cursul anului au fost generate de strategia de dezvoltare a 
societatii si au avut legatura cu: 

- investitii in imobilizari necorporale  
- instalatii tehnice si masini 
- activitatea la noua locatie de productie 
- strategia pe piata dulciurilor 

 
c. Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor schimbărilor economice care 
afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază 

 

In perioada raportata, s-a realizat o cifra de afaceri de 45.923.881 lei 
constituita din: 
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 Venituri din productia vanduta, in suma de 19.856.092 lei, prin livrarea catre 

clienti a produselor societatii: 
Nr 
crt. 

Explicatii U.m. An 2013 An 2012 +/- 

1 Glucoza solida To 258 235 9,7% 

2 Halva  To 718 728 -1.4% 

3 Rahat To 710 667 6,4% 

4 Caramelaj to 58 23 252,7% 

5 Pufarin to 281 219 28,8% 

6 TOTAL to 2.025 1.872 8,2% 
 

 

 Venituri din livrarea marfurilor, in suma de 30.576.205 lei, prin livrarea catre 
clienti:  
Nr 
crt. 

Explicatii U.m. An 2012 An 2013 

1. Produse de morarit to. 5.422 5.081 

2. Glucoza lichida şi derivate to. 1.502 1.088 

3. Produse marca Boromir to. 1.881 1.758 

4 Alte mărfuri to. 6.777 1.775 

 
 
 
 
2. Activele corporale ale societăţii comerciale si alte imobilizari 
 

2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor capacităţi de producţie în 
proprietatea societăţii comerciale. 
 

În prezent activitatea de producţie tablete se desfăşoară în locaţia din Sibiu, Şos. 
Alba-Iulia, nr. 70; este în curs de finalizare construcţia unei hale noi pentru 
relocarea si modernizarea liniei de producere halva.  

Activitatea de productie halva s-a desfasurat la Punctul de lucru inchiriat la Cluj, 
str Henri Barbusse, nr 44-46. 
 
 

2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii comerciale. 
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Activele corporale ale societăţii comerciale sunt în valoare(rămasă) de 16.630.151 
lei: 

 Proprietăţi Valoarea de inventar 
(lei) 

Grad de uzura(%) 

Imobilizari in curs  9.041.670 - 
Teren  1.630.079 - 
Constructii 1.306.743 12,75% 
Alte mijl. fixe 4.651.659 41,94% 

 
 
2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra 
activelor corporale ale societăţii comerciale. 
 

Nu există probleme  legate de dreptul de proprietate asupra activelor coporale 
ale societăţii.  

 
 
 
  2.4. Alte imobilizari  
 
SC Amylon SA detine actiuni si parti sociale la urmatoarele societati: 
 
- SC Moara Cibin SA Sibiu  - 903.612 actiuni reprezinta 0,901% din capitalul social; 
- SC Boromir Prod SA Buzau – 2.727.600 actiuni reprezinta 1,17% din capital; 
- SC Prospectiuni SA Bucuresti – 142.275 actiuni reprezinta 0,019814% din capital; 
- SIF1 Banat Crisana SA Arad – 5.000 actiuni; 
- SC Dafora SA Medias – 40.000 actiuni, reprezentand 0,004% din capital; 
- SC Hardwood SRL Ramnicu Valcea – 6.520 parti sociale, reprezentand 27.17% din 
capital; 
- SC Rommac Trade SRL Olteni – 35.400 parti sociale reprezinta 24,80% din 
capitalul social; 
- SC ALBAPAM SA Alba Iulia – 5.646 actiuni, reprezentand 0,056% din capital. 
 
3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială 
 

3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile 
mobiliare emise de societatea comercială. 
 
Valorile mobiliare (acţiuni) emise sunt tranzacţionate la B.V.B, categoria necotate. 
 

   3.2. Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende. Precizarea 
dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi, dacă este cazul, a motivelor 
pentru eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani. 

 
   Conform aprobării Adunării Generale a Acţionarilor, profitul net pe anul 2013 in 
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suma de 8.431 lei a ramas nerepartizat. 
   
 În ultimii trei ani nu au fost plătite dividende, profitul net a fost repartizat pentru 
dezvoltare, după cum urmează: 
 

Anul 2013 2012 2011 
Sume pentru dezvoltare 8.431 40.534 36.074 
 

 
3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor 
acţiuni.  

 
Societatea în anul 2013, nu a desfăşurat activităţi de achiziţionare a propriilor 
acţiuni. 
 

3.4.În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului şi a valorii 
nominale a acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale. 

 
 Societatea nu are filiale. 
 

      3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de 
creanţă, prezentarea modului în care societatea comercială îşi achită obligaţiile faţă de 
deţinătorii de astfel de valori mobiliare 

 
 
    Societatea nu a emis obligaţiuni sau alte titluri de creanţă. 
 
 
 
4. Conducerea societăţii comerciale 

4.1. Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale şi a următoarelor 
informaţii pentru fiecare administrator; 

     
     Lista administratorilor societăţii : 

      ec. Tudor Constantin - presedinte 
      ing. Ureche Mihai - membru 
      ec. Mandrean Viorel - membru 
 
 

a) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o 
altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită  administrator; 
 

      Nu există acorduri, înţelegeri sau legături de familie între administratori şi o altă 
persoană, datorită căreia persoanele în cauză au fost numite administratori; membri 
Consiliului de Administraţie au fost aleşi în funcţie, datorită competenţei şi 
experienţei profesionale. 
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b) participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale; 
 

   Ec. Tudor Constantin - deţine 8.803 de actiuni, reprezentând 0,0399 %. 
   Ing. Ureche Mihai - deţine 4.803 de actiuni, reprezentând 0,0218 %. 
   Ec. Mandrean Viorel- deţine 4.803 de actiuni, reprezentând 0,0218 %. 

 
c) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale: 

 
    - S.C Moara Cibin S.A; 
    - S.C Boromir Ind SRL Rm.Vâlcea;  
    - S.C Boromir Prod S.A Buzău. 
 
  

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale. 
 
  Tudor Constantin             Director general 
  Popa Dan Virgil                Director comercial glucoză-derivate și logistică 
  Hajdu Nicoleta                 Director economic 

     Jidavu Lucian                   Director vânzări K.A. 
    Moldovan Marius              Director vânzări distribuție 
    Poparad Ovidiu                Mecanic șef și responsabil investiții 
          
 

 Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informaţii: 
a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă; 
 

     Persoanele ce ocupă posturi în conducerea executivă  au contracte de muncă cu 
durată nedeterminată. 
 

b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o alta 
persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al 
conducerii executive; 

 
     Nu există acorduri, întelegeri sau legături de familie între persoanele în cauză şi 
o altă persoană datorită căreia persoanele în cauză au fost numite ca membre în 
conduceriea executivă. 
 

c) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale. 
 
     Nu este cazul. 
 
 
4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. precizarea eventualelor litigii sau 
proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la 
activitatea acestora în cadrul emitentului, precum şi acelea care privesc capacitatea 
respectivei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului. 
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     Persoanele prezentate la 4.1 şi 4.2 nu au fost implicate în ultimii 5 ani în litigii 
sau proceduri administrative, referitoare la activitatea acestora în cadrul societaţii şi 
nici în ceea ce priveşte capacitatea de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul societăţii.  
 
 
 
5. Situaţia financiar-contabilă 
 
Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 
ani, cu referire cel puţin la: 
 

a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar 
şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive 
curente;  

 
Elemente de bilanţ 2013 2012 2011 2010 

Active imobilizate  25.711.265 22.853.034 16.970.901 16.230.604 

Active circulante 26.245.415 28.649.857 20.907.448 18.949.414 
Numerar si alte disponibilitati 
lichide 

436.630 390.093 903.021 318.639 

 
 
 
b)contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi 
cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; 
provizioanele de risc şi pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a 
unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în 
următorul an; dividendele declarate şi plătite; 

 
 
Contul de profit si pierdere 
 

Elemente de bilant 2013 2012 2011 2010 
Vanzari nete 45.923.881 52.103.557 46.046.402 32.590.284 
Venituri din exploatare 48.325.038 54.106.774 46.597.465 33.280.183 
Cheltuieli cu materii prime, 
materiale 

10. 265.964 9.572.314 6.983.527 6.581.112 

Dividende declarate 0 0 0 0 
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b) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii 

de bază, investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la 
sfârşitul perioadei. 

 Schimbari intervenite in nivelul numerarului în cadrul activitătilor de bază. 
 
Numerar: lei 
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

7.945,52 26.968,04 35.096,79 11.254,95 4.878,31 
 
 
Conturi la banci: lei 
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

326.578 214.316,30 724.102,04 293.343,74 209.492,96 
 
 
 

 
     
 
 
 
 


