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RAPORT ANUAL 

                        

Raport anual conform Regulament ASF nr.5/2018 

Pentru exercitiul financiar: 2018 

Data raportului: 24.04.2019 

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:787672 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/110/1991 

Piaţa pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 

Bucureşti, Segment ATS, Categorie AeRO 
Capital social subscris şi vărsat : 2.274.518,30 lei. 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea 

comercială:acţiuni nominative emise în formă dematerializată cu valoare nominală 

de 0,1lei.  

                                

 1. Analiza activităţii societăţii comerciale 

 1.1.a) Descrierea activitaţii de baza a societaţii comerciale; 

 Activitatea de bază a SC Amylon SA o reprezintă fabricarea dulciurilor sub 

brand-ul FELEACUL: rahat, halva, caramelaj, jeleu, cereale expandate-Pufarin si 

incepand cu 2015 produse fainoase din gama Boromir( turta dulce, biscuiti, grisine, 

crochete). 

 Activitatea de fabricare a glucozei are tradiţie, fiind desfaşurată neîntrerupt in 

ultimii 99 de ani, indiferent de forma de organizare a entitaţii economice, de forma 

de proprietate sau de regimurile care au guvernat ţara in aceasta perioadă. 

  

         In perioada raportata, s-a realizat o cifra de afaceri de72.898.556 lei constituita 

din: 

 

- Cifra de afaceri din producția vânduta, in suma de 50.503.014 lei, prin livrarea 

către clienți a produselor societății: 
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                                                                                                                                lei 

NR. CRT GRUPA AN 2017 AN 2018    + / - 

1 ALTE PRODUSE ROMMAC                     -              1,424,012  0% 

2 BISCUITI         5,596,381            5,540,343  99% 

3 GRISINE SI CROCHETE          2,610,277            3,270,135  125% 

4 CARAMELAJ          1,030,468            1,091,441  106% 

5 EXPANDATE          1,000,412            3,057,875  306% 

6 EXTRUDATE               13,359            7,853,122  0% 

7 GLUCOZA          1,747,960            1,644,445  94% 

8 HALVA          8,703,735            8,152,015  94% 

9 PASTE             398,677               367,449  92% 

10 PESMET          1,056,328            1,069,472  101% 

11 RAHAT          5,348,567            6,479,492  121% 

12 TURTA DULCE         10,864,489          10,553,213 97% 
 

TOTAL    38,370,653        50,503,014  132% 

 

- Cifra de afaceri din livrarea mărfurilor, in suma de  22.395.542 lei, prin livrarea 

către clienți:  

lei 

NR. CRT GRUPA AN 2017 AN 2018    + / - 

1 PRODUSE BOROMIR 3,755,700  2,406,754  64% 

2 PRODUSE MORARIT 11,515,099  13,634,732  118% 

3 GLUCOZA LICHIDA SI ALTELE 5,286,803 6,331,298 120% 

4 SERVICII 44,528  22,758  51% 
 

TOTAL 20,602,129  22,395,542  109% 

 

Alte venituri din exploatare, care nu se includ in cifra de afaceri sunt in suma 

de 878.514 lei. 

 

  b) Precizarea datei de infiinţare a societaţii comerciale; 

 S.C. Amylon S.A. s-a infiintat la data de 06.02.1991 în baza Legii 15/1990 şi a 

Legii 31/1990 şi a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul 

J32/110/1991 la data de 6 februarie 1991. 

 

 c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizari semnificative a 

societaţii comerciale, ale filialelor sale sau ale societaţilor controlate, in 

timpul exerciţiului financiar; 

 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Amylon S.A., intrunita la data 
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de 21 iulie 2017 a aprobat de principiu fuziunea prin absorbtie a societatii Amylon 

S.A., in calitate de societate absorbanta, cu societatea Rommac Trade S.R.L. 

Teleorman, in calitate de societate absorbita si a mandatat consiliul de administratie 

a celor doua societati pentru intocmirea proiectului de fuziune.  

 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Amylon SA intrunita in data de 

27 februarie 2018 a adoptat Hotararea nr.1 din 27.02.2018 prin care s-a aprobat 

fuziunea prin absorbție dintre S.C. Amylon S.A., în calitate de societate absorbantă și 

SC Rommac Trade SRL, în calitate de societate absorbită. Deasemenea a aprobat 

data de 30.04.2018, ca data de la care la fuziunea va produce efecte în conformitate 

cu prevederile articolului 249, litera b, din Legea 31/1990. 

 

 d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinarilor de active; 

 Investitiile in anul 2018, au fost generate de strategia de dezvoltare a 

societatii. 

   Prezentam mai jos investitiile realizate in anul 2018 pe categorii de imobilizari, si 

care au fost cuprinse in planul de investitii aprobat de AGA: 

 

Terenuri, construcții:           

                                                                          lei 

Denumire Activ Realizat 2018 

Majorări clădiri  467.460 

TOTAL  

 

 

 

       

 

 

 

 

 Instalații tehnice si mijloace de transport:             

                                              lei 

Denumire Activ Realizat 2017 

Instalație dozare zahar 101.817 

Mașina ambalat biscuiți 98.576 
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Frământător halva  32.157 

Echipamente marcare data 31.099 

Moara coloidala 56.244 

Rampa hidraulica de încărcare 56.521 

Mașini termoinfoliat (2 buc) 20.506 

Echipamente 143.800 

Mijloace de transport marfa 43.808 

Mobilier prezentare 15.000 

TOTAL 599.528 

          

         Imobilizări financiare 

 

In cursul anului 2018, in cadrul operațiunii de răscumpărare a acțiunilor SC 

BOROMIR PROD SA,  de către SC BOROMIR IND SRL, au fost vândute cele 2.727.600 

acțiuni cu  valoare contabila de 381.220 lei. Valoarea la care au fost înstrăinate a fost 

de 1.009.212 lei. 

 

         Investiții in curs aflate in sold la 31.12.2018   

                                                                                   lei                                                                                                                                                   

Nr 
crt 

Obiectiv  investițional 

 

31.12.2018 

1 CLADIRE GLUCOZA SOLIDA 1.034.795 

2 CLADIRE TABLETE SI RAHAT 405.714 

3 UTILAJE CARAMELE 222.526 

4 UTILAJE CIOCOLATERI 56.844 

5 UTILAJE HALVA SIBIU 70.595 

6 UTILAJE EXPANDATE 4.623 

7 LINIE PASTE LUNGI 120.700 

8 UTILAJE BISCUITI 23.312 

9 INSTALATII DOZARE ZAHAR HALVA 52.089 

10 INSTALATII DOZARE AMIDON 52.040 

11 INV. MOARA PESMET 34.343 

12 UTILAJE 14.964 

13 AMENAJARI BIROURI 3.720 

 TOTAL General: 2.096.265 

 

 

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii 

societaţii. 



5 

 

 1.1.1. Elemente de evaluare generală: 

a) Profit;  

 Raportat la exerciţiul financiar 2018, contul de profit şi pierderi al SC Amylon SA se 

prezintă astfel: 

-venituri totale              75.292.477 lei 

-cheltuieli totale            70.188.350 lei 

- profit                           5.104.127 lei 

-impozitul pe profit            721.402 lei 

-profit net                      4.382.725 lei 

 

b) cifra de afaceri 

In anul 2018, cifra de afaceri realizată a fost 72.898.556 lei, respectiv 

15.630.386 euro. 

Veniturile din exploatare în exerciţiul financiar 2018 se prezintă după cum 

urmează: 

- venituri din vanzari produse finite            64.219.054 lei 

- venituri din vânzarea mărfurilor               23.546.330 lei 

- reduceri comeriale acordate                   -14.866.828 lei 

- venituri aferente costului de productie          456.023 lei 

- alte venituri din exploatare                          878.514 lei  

Total venituri din exploatare          74.233.093 lei 

            

 Cifra de afaceri 
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate = --------------------------- = 
         Active imobilizate 
 
             72.898.556 
       =---------------------- = 1,52 
              47.829.857 
 

 

 

         Cifra de afaceri 
Viteza de rotatie a activelor totale        = ------------------------- = 
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          Active totale 
 
             72.898.556 
       = ---------------------- = 0,94 
             77.664.369 
 

c) export; 

In anul 2018 exporturile au fost in valoare de 4.165.619 lei, din care: 

- Cifra de afaceri la nivel comunitar        3.650.382 lei 

- Cifra de afaceri la nivel mondial              515.237 lei 

 d) costuri; 

Totalul costurilor de productie (exclusiv costul marfurilor) la 31.12.2018 a fost 

de  49.590.092 lei, distribuite dupa cum urmeaza:   

 Categorie de cheltuieli Valoare (lei) 

Cheltuieli cu materii prime si materiale 20.441.781 

Alte cheltuieli materiale 1.175.143 

Cheltuieli cu energie si apa 2.109.985 

Cheltuieli cu personalul 13.989.660 

Amortizari  2.479.798 

Alte cheltuieli de exploatare 9.393.725 

 

e) Cota din piaţă deţinuta; 

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

Produs Cota de piata 
(%) 

Glucoză tablete 100 

Glucoza solida 100 

Dulciuri – gama Feleacul 3.2 

 

    f) lichiditate (disponibil în cont, etc). 

    La data de 31.12.2018 societatea deţinea sub formă de lichidităţi suma de 

1.126.373 lei,  în conturile curente ale societatii şi numerar în casă. 
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1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 

 Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii prestate cu 
precizarea: 
a) principalelor pieţe de desfacere pentru fiecare produs şi metodele de 

distribuţie; 
 

- retea de distributie traditionala : peste 50 de distribuitori la nivel national 

- retea de distributie IKA: Carrefour, Supeco, Kaufland, Auchan, Peny Market, 

Profi, Metro, Selgros, Mega Image 

- export : Italia, Spania, Grecia, Bulgaria, Germania, Anglia, SUA, Canada 

- industrial: vanzare directa catre producatori, procesatori  

             
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. 
 

- nuga, 

-  baton halva ,  

- glucoza  cu arome, 

-  biscuiti crema 
 

c) ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în 
totalul cifrei de afaceri ale societaţii comerciale pentru ultimii doi ani; 
 

Ponderea categoriilor de produse în cifra de afaceri se prezintă după cum 

urmează: 

- Venituri din productia vanduta, in suma de 50.503.015 lei, prin livrarea 

catre clienti a produselor societatii: 

 

Nr crt. Explicatii An 2017 An 2018 

1 TURTA DULCE 10.864.489 10.553.214 

2 BISCUITI 5.596.381 5.540.343 

3 GRISINE SI 

CROCHETE 

2.610.277 3.270.135 

4 CARAMELAJ 1.030.468 1.091.441 

5 EXPANDATE 1.000.412 3.057.875 

6 EXTRUDATE 13.359 7.853.122 

7 GLUCOZA 1.747.960 1.644.445 
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8 HALVA 8.703.735 8.152.015 

9 PASTE 398.677 367.449 

10 PESMET 1.056.328 1.069.472 

11 RAHAT 5.348.567 6.479.492 

12 ALTE PRODUSE 

ROMMAC 

- 1.424.012 

 TOTAL 38.370.653 50.503.015 

 

 

- Venituri din livrarea marfurilor, in suma de 23.546.330 lei, prin livrarea 

catre clienti:  

                                                                                                  lei 

Nr 

crt. 

Explicatii An 2017 An 2018 

1. Produse de morarit 11.515.099 13.634.732 

2. Glucoza lichida şi 

derivate 

5.286.803 6.331.298 

3. Produse marca Boromir 3.755.700 2.406.754 

4 Servicii 44.528 22.758 

 TOTAL 21.521.863 22.395.542 

 

1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse 

indigene, surse import) 

 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 TEREOS ROMANIA SA      zahar   
     - SC BG PRODBANAT SRL        floarea soarelui 
     - SC ROQUETTE Calafat           amidon uscat şi siropuri 
     - SC KALLAS PAPADOPOULUS  ulei de palmier 
     - SC ROTAPRINT SRL              ambalaje 
   

   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: 
- 90 de zile pentru materii prime si materiale consumabile; 
- 360 de zile pentru obiecte de inventar; 
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- 30 de zile pentru mărfuri. 
 

 

     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; 

Societatea noastra are o relaţie îndelungată cu clienţii ceea ce conduce la 

echilibrarea volumului vânzarilor dar este influentata de riscuri aferente activităţii de 

desfacere. 

     b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al 

societăţii comerciale, a ponderii pe piaţă a produselor sau serviciilor 

societăţii comerciale şi a principalilor competitori; 

 In cazul productiei de dulciuri, principali concurenti interni sunt: 
 

- SC SAFF TRADING  SRL 
- SC TECSA ROMANIA SRL 
- SC BON SWEET BON SRL 
- SC DOMA PUFIDOM SRL 
- SC CHITULESCU PROD SRL 
- SC AGRANA ROMANIA SA 
- SC PANEUROGAL SRL 

 

         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. 

  În portofoliul de clienţi nu există nici un client sau grup de clienţi care, în situaţia 

renunţării la colaborarea cu societatea noastră, să afecteze în mod semnificativ 

activitatea societaţii noastre.  

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; 

TOTAL SALARIAŢI = 351 
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-  Calificati = 256 

 

Pregatire Total 

Curs de calificare 10 

Şc. profesională 111 

Studii medii 73 

Şc.de maiştrii şi Şc.tehnică 4 

Studii superioare 58 

 

    -  Necalificaţi = 95 

 

b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a 

oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi. 

 Raporturile dintre manager şi angajaţii societăţii s-au desfăşurat pe baza 

respectului reciproc şi a strânsei colaborări atât pe plan profesional cât şi social. 

 Relaţiile de muncă sunt guvernate de Codul Muncii, Contractul colectiv de 

muncă şi politicile, strategiile şi regulile stabilite în Regulamentul intern, parte 

integrantă a contractului colectiv de muncă. 

     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. 

    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. 89 din 29.11.2018. 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 . 

       Societatea noastra este autorizata de catre Sistemul de Gospodarire a Apelor 

Sibiu pentru deservirea instalatiilor de apa provenite de la cele 2 puturi subterane. In 
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vederea includerii si proiectului de halva, este in curs de  realizare documentatia 

modificatoare in vederea prelungirii autorizatiei. 

 
Nu există litigii cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului 
înconjurător. 
 

    1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare 

 În conformitate cu obiectivele stabilite pe anul 2018 activitatea de cercetare-
dezvoltare desfăşurată s-a axat pe obtinerea de produse noi pentru diversificare 
gamei sortimentale şi anume: 
 
       -    diversificarea sortimentatiei la produsele grisine, turta dulce  
       -    relansarea producției de dropsuri și jeleuri (sortiment fara zahar) 

- tablete cu diferite arome 
- tablete a căror reţetă să influenţeze textura 
- noi sortimente de cereale expandate 

 

1.1.8. Evaluarea activităţii 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 2018 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        29.834.412 

Lichiditatea curentă = -------------------- = -------------------- = 0,80 

                Datorii curente        37.282.427 

    

 

               Active curente – Stocuri       29.834.412-7.127.976 

Lichiditate imediată = ------------------------------- = --------------------------- = 0,61 

     Datorii curente                 37.282.427 

 

 

           Profit brut din vanzari           7.432.338 
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Marja bruta din vanzari = ---------------------    x 100 = --------------- x 100 = 10,20% 

       Cifra de afaceri                72.898.556 

 

 

                           Cifra de afaceri     72.898.556 

Viteza de rotatie a activelor imobilizate = --------------------  = -------------  = 1,52 

                         Active imobilizate       47.829.957 

     

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. 

 Nu există elemente care ar putea afecta lichiditatea societaţii comerciale 

comparative cu aceeaşi perioadă a anului anterior. 

         b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente 

sau anticipate asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale 

comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut 

 Cheltuielile de capital ale societăţii au o evoluţie constantă neexistând 

diferenţe care să afecteze în mod negativ societatea. 

 c)Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor 

schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din 

activitatea de bază. 

Nu este cazul. 

 

2. Activele corporale ale societăţii comerciale  

 

          2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor 

capacităţi de producţie în proprietatea societăţii comerciale. 

 Sediul societăţii şi principalele capacităţi de producţie ale acesteia sunt situate 

pe platforma industrială din nord-vestul municipiului Sibiu, cu acces direct la şoseaua 

naţională DN 1 (E 68), cu acces direct la calea ferată (prin CFU proprie), rampe de 
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încarcare-descărcare (la nivelul platformelor autoutilitarelor de transport marfă). 

 2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor 

societăţii comerciale. 

 Starea tehnică a proprietăţilor şi a capacităţilor de producţie este una bună şi 

foarte bună. 

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.  

 

 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. 

 Prin decizia BVB nr 808/21.07.2015, s-a aprobat admiterea la tranzactionare 

a actiunilor emise de societatea SC AMYLON SA in cadrul sistemului alternativ de 

tranzactionare administrat de BVB, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, 

Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni. 

 

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. 

 Nu este cazul. 

3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de 

achiziţionare a propriilor acţiuni.  

          Nu este cazul. 
 

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.  

Nu este cazul. 

          3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau 
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alte titluri de creanţă, prezentarea modului în care societatea comercială 

îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de valori mobiliare, 

Nu este cazul. 

 

  

4. Conducerea societăţii comerciale 

4.1. Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale şi a 

următoarelor informaţii pentru fiecare administrator: 

 a) CV (nume, prenume, vârsta, calificare, experienţa profesională, 

funcţia şi vechimea în funcţie); 

 Consiliul de administraţie al societăţii este format din: 

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

b) 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. 

  c) participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale; 

    Ec. Tudor Constantin - deţine 8.803 de actiuni, reprezentând 0,0387 %. 
          Ing. Ureche Mihai - deţine 4.803 de actiuni, reprezentând 0,0211 %. 
          Ec. Mandrean Viorel- deţine 4.803 de actiuni, reprezentând 0,0211 %. 

. 

          d) 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. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informaţii: 

Conducerea executivă a societăţii este formată din: 
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Tudor Constantin             Director general 
Vizitiu Daniel                   Director productie 

          Moldovan Marius             Director vânzări distribuție+export 
 Poplacean Ardeluta          Director resurse - umane 

 Popa Dan Virgil                Director comercial glucoză-derivate și logistică 
   Hajdu Nicoleta                 Director economic 

 

  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. 

 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 2016 2017 2018 

Active imobilizate  23.886.937 29.632.201 47.829.957 

Active circulante 20.561.873 24.546.705 29.834.412 

Numerar si alte disponibilitati 

lichide 

514.984 1.799.039 1.126.373 

  

      Capitalurile proprii au avut o evolutie de la 34.128.589 lei in 2017 la 

30.491.219lei, ca urmare a fuziunii, respectiv a rascumpararii actiunilor proprii si 

anularii celor detinute la societatea absorbita. 

     b)contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de 
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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; 

Elemente de bilant 2016 

- lei - 

2017 

- lei - 

2018 

- lei - 

Vanzari nete 55.820.004 58.972.782 72.898.556 

Venituri brute 57.207.501 61.015.175 75.292.477 

Cheltuieli cu materii prime şi 

materiale consumabile 

15.032.092 16.875.541 20.441.781 

Profit brut 3.308.880 4.722.351 5.104.127 

Profit net 2.842.870 4.145.287 4.382.725 

Pierdere - - - 

  

c)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. 

Situatia fluxurilor de trezorerie se prezintă după cum urmează: 

Denumire indicator 2016 

- lei - 

2017 

- lei - 

2018 

- lei - 

Flux de numerar din activitaţile de 

exploatare 

2.842.870 1.631.346 -5.899.731 

Flux de numerar din activitaţile de 

investiţii 

0 -972.105 -850.809 

Flux de numerar din activitatea 

financiară 

1.877.948 846.255 6.077.874 

Flux de numerar net 4.720.818 1.284.055 -672.666 

Disponibilitaţi baneşti la începutul 

perioadei 

907.370 514.984 1.799.039 
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Disponibilitaţi baneşti la sfârşitul 

perioadei 

514.984 1.799.039 1.126.373 

 

 

         Director general,              Director economic, 

     Ec. Tudor Constantin               Ec. Hajdu Nicoleta 
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SC AMYLON SA 

ŞOS.ALBA IULIA, NR.70 

SIBIU 

TEL.0269/217722, FAX 0269/216044    

RO787672 

 

 

 

Anexa la raportul Consiliului de Administratie, conform reglementarilor 

Codului de Guvernanta Corporativa AeRO 

 

 

 

 

 

 

Declaratie privind Guvernanta Corporativa 

 

 

 

Contine autoevaluarea gradului de respectare a ,,prevederilor de indeplinit” precizate in documentul ,,Principii 

de Guvernanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB” intrat in vigoare la data de 04.01.2016, 

precum si a masurilor adoptate sau care urmeaza a fi adoptate in scopul de a se ajunge la indeplinirea tuturor 

acestora. 

 

 

Preambul 

 

Principiile de Guvernanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuresti aplicate de SC Amylon SA Sibiu au 

scopul de a creste nivelul de transparenta si incredere pentru actionarii prezenti si viitori ai Societatii si de a 

crea o legatura mai stransa cu actionarii si o deschidere mai mare catre toti investitorii potentiali. 

 

O buna guvernanta corporative este un instrument puternic de crestere a competitivitatii afacerilor, iar SC 

Amylon SA Sibiu urmareste indeplinirea tuturor acestor recomandari, contribuind la cresterea eficientei 

activitatii, pentru succesul pe termen lung al Societatii. 

 

Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie anuala privind Guvernanta Corporativa va fi 

prezentata intr-un raport curent. 

 

 

 

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa: 
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Prevederile Codului Respecta Nu 

Respecta 

Sau 

Respecta 

partial 

Motivul neconformitatii 

1 2 3 4 

A.1  Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa 

include termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de 

conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la 

nivelul Consiliului trebuie de asemenea. sa fie tratat in regulamentul 

Consiliului. 

 NU Se va intocmi un regulament 

intern al Consiliului de 

Administratie care sa intre in 

vigoare in 2019 

A.2 Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului. inclusiv 

pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte 

societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit. vor fi 

aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada 

mandatului. 

DA   

A.3 Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la once 

legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni 

reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. 

Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta 

pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului. 

 

DA 

  

A.4 Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a 

Consiliului. sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina. de 

asemenea. numarul de sedinte ale Consiliului. 

 NU Se ia in considerare efectuatea 

unei evaluari a Consiliului de 

Administratie in cursul anului 

2019. 

A.5 Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada 

in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va 

contine cel putin urmatoare le : 

DA   

A.5.1 Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat; DA   

A.5.2 Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, 

care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori 

evenimente sau informatii noi implica transmiterea 

de rapoarte curente sau periodice, astfel inca 

Consultantul Autorizat sa poata fi consultat; 

DA   

A.5.3 Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat 

toate informatiile relevante si once informatie pe 

care in mod rezonabll o solicita Consultantul 

Autorizat sau este necesara Consultantului 

Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-

I revin; 

DA   

A.5.4 Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti 

cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in 

cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau 

schimbarea Consultantului Autorizat. 

DA   

B.1 Consiliul va adopta o politica astfel incat once tranzactie a societatii cu 

o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, 

conform celei mai recente 

raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu. 

DA   
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C.1 Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include 

veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului 

general aferente anului financiar respectiv si 

valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii 

variablle si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru 

calcularea veniturilor mentionate mai sus. 

 

 NU Se va avea in vedere 

conformarea 

D.1 Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale. 

pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata 

Relatiei cu Investitorii. atat in limba romana cat si in limba 

engleza. cu toate informatiile relevante de interes pentru 

investitori, incluzand : 

DA  Doar in limba romana. 

D.1.1 Principalele regulamente ale societatii, in 

particular actul constitutiv si regulamentele 

interne ale organelor statutare 

 NU Se va avea in vedere 

conformarea 

D.1.2 CV-urile membrilor organelor statutare DA   

D.1.3 Rapoartele curente si rapoartele periodice DA   

D.1.4 Informatii cu privire la adunarile generale ale 

actionarilor: ordinea de zi si materialele 

aferente; hotararile adunarilor generale 

DA   

D.1.5 Informatii cu privire la evenimente 

corporative precum plata dividendelor sau 

alte evenimente care au ca rezultat obtinerea 

sau limitari cu privire la drepturile unui 

actionar, incluzand termenele limita si 

principiile unor astfel de operatiuni  

DA   

D.1.6 Alte informatii de natura extraordinara care ar 

trebui facute publice: anularea/ modificarea/ 

initierea cooperarii cu un Consultant 

Autorizat; semnarea/reinnoirea/ terminarea 

unui acord cu un Market Maker 

DA   

D.1.7 Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii 

cu Investitorii si sa includa in sectiunea 

dedicata acestei functii. pe pagina de internet 

a societatii, numele si datele de contact ale 

unei persoane care are capacitatea de a 

furniza, la cerere, 

informatiile corespunzatoare  

DA   

D.2  O societate trebuie sa aiba adoptata o politica 

de dividend a societatii, ca un set de directii 

referitoare la repartizarea profitului net. pe 

care societatea declara ca o va respecta. 

Principiile politicii de dividend trebuie sa fie 

pu blicate pe pagina de internet a societatii . 

 NU Se va analiza in Consiliul de 

Administratie si va fi adoptata 

o politica de dividend a 

societatii. 

D.3  O societate trebuie sa aiba adoptata o politica 

cu privire la prognoze si daca acestea vor fi 

furnizate sau nu. Prognozele reprezinta 

concluziile cuantificate ale studiilor care 

vizeaza determinarea impactuluitotal al unei 

 NU Se va avea in vedere 

conformarea. Consiliul de 

Administratie va analiza si vor 

fi adoptate masuri. 

B.2 Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica 

separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin 

serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, 

in cadrul societatii. ii va raporta direct Directorului General. 

 NU Controlul intern este asigurat în 

prezent prin controlul ierarhic, 

controalele dispuse de Consiliul 

de Administrație Societatea și 

prin activitatea Comisiei de 

Cenzori. Se va numi un auditor 

intern până la data de 30 

septembrie 2019. 
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liste de factori referitori la o perioada viitoare 

(asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa 

prevada frecventa, perioada avuta in vedere si 

continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt 

publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, 

semestriale sau trimestriale. Politica cu 

privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe 

pagina de internet a societatii. 

 

 

 

PRESEDINTELE 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, 

TUDOR CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4 O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei 

adunari generale astfel incat sa permita participarea 

unui numar cat mai mare de actionari. 

DA   

D.5 Rapoartele financiare vor include informatii atat in 

romana cat si in engleza, cu privire la principalii 

factori care influenteaza schimbari la nivelul 

vanzarilor, profitului operational, profitului net sau 

once alt indicator financiar relevant. 

 NU Rapoartele financiare includ informatii  

cu privire la principalii factori care 

influenteaza schimbari la nivelul 

vanzarilor, profitului operational, 

profitului net sau once alt indicator 

financiar relevant, in limba romana. Se 

vor lua măsuri de conformare până la 

31 decembrie 2019. 

D.6 Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta 

telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. 

Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi 

publicate in 

sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de 

internet a societatii. la momentum respectivei intalniri/ 

conferinte telefonice. 

 NU Sunt in analiza Consiliului de 

Administratie si vor fi adoptate masuri. 



22 

 

SC AMYLON SA SIBIU 

RO787672 

J32/110/1991 

 

 

 

 

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018 

 

 

 

Element al capitalului 

propriu 

Sold la  

31.12.2017 

Cresteri Reduceri Sold la 

31.12.2017 
0 1 2 3 4 

 

Capital subscris 

2.202.700 71.818 - 2.274.518 

Prime de fuziune 0 896.335 

 

0 

 

896.335 

 

 

Diferente din reevaluare 

59.700 59.525 - 119.225 

 

Rezerve legale 

440.540 14.364 - 454.904 

 

Alte rezerve 

22.055.879 906.223 

 

- 22.962.102 

Actiuni proprii 0 -1.181.991 - -1.181.991 

 

Alte pierderi din 

anularea titlurilor 

detinute 

0 -2.437.816 - -2.437.816 

Rezultatul reportat 

corectat erori contabile 

Sold debitor 

-97.447 - 112.428 14.981 

 

Rezultatul reportat 

Sold creditor 

9.794.816 

 

- -6.379.315 3.415.501 

 

Rezultatul exercitiului 

Sold creditor 

0 4.382.725 - 4.382.725 

Repartizarea profitului -327.599 -409.265 327.599 -409.265 

Total capitaluri proprii 34.128.589 2.301.918 -5.939.288 

 

30.491.219 

 

 

 

 

             Director general,                     Director economic, 

                    ec. Tudor Constantin                                ec. Hajdu Nicoleta 
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SC AMYLON SA 

RO787672 

 
 
 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 
La data de  31.12.2018 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor S1 S2 S2-S1 

1 Profit/pierdere - 4.382.725 +4.382.725 

2 Amortizare - 2.479.798 +2.479.798 

3 Variatia stocurilor 5.213.043 7.127.976 -1.914.933 

4 Variatia creantelor 17.505.525 21.568.011 -4.062.486 

5 Variatia datoriilor 
comerciale 

14.246.488 26.719.723 +12.473.235 

6 Variatia altor datorii 1.299.406 2.332.094 +1.032.688 

7 Variatia altor elemente 
de activ 

29.688.544 47.044.894 -17.356.350 

8 Variatia altor elemente 
de pasiv 

34.914.188 31.979.780 -2.934.408 

9 A. Flux de numerar din 
activ. de exploatare 

- - -5.899.731 
 

10 Investitii efectuate - 850.809 -850.809 

11 B.Flux de numerar din 
activ. De investitii 

- - -850.809 

12 Variatia creditelor si 
imprumuturilor 

3.746.069 9.823.943 +6.077.874 

13 C.Flux de numerar din 
activitatea financiara 

- - +6.077.874 

14 Disponibilitati banesti la 
inceputul perioadei 

1.799.039 - - 

15 Disponibilitati banesti la 
sfarsitul perioadei 

- 1.126.373 - 

16 Flux de numerar 
net(A+B+C) 

- - -672.666 

 
 
 
                  Director General,     Director economic, 
 
                  Tudor Constantin                                                     Hajdu Nicoleta 
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SC AMYLON SA         

RO787672         

J32/110/1991         

         

NOTA 1         

         

ACTIVE IMOBILIZATE  IN ANUL 2018 
         

         lei 

Denumirea elementului 

de imobilizare *) 

Valoare bruta **) 

Ajustari de valoare***) 

(amortizari si ajustari pentru depreciere 

sau pierdere de valoare) 

Sold la 

inceputul 

exercitiului 
financiar 

Cresteri 

****) 

Cedari, 

transferuri 

si alte 
reduceri 

Sold la 

sfarsitul 

exercitiului 
financiar 

Sold la 

inceputul 

exercitiului 
financiar 

Ajustari 

inregistrate in 
cursul 

exercitiului 

financiar 

Reduceri sau 

reluari 

Sold la sfarsitul 
exercitiului 

financiar 

0 1 2 3 4 = 1+2-3 5 6 7 8 = 5+6-7 

Imobilizari necorporale 970.818 43.979 0 1.014.797 747.327 28.992 0 776.319 

Avansuri si imobilizari 

necorporale in curs 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Terenuri 3.672.174 100.000 0 3.772.174 0 0 0 0 

Contructii 8.475.665 9.670.691 132.096 18.014.260 292.932 3.177.904 19.539 3.451.297 

Instalatii tehnice si 
masini 

9.367.681 24.202.510 95.628 33.474.563 4.016.181 9.475.685 85.008 13.406.858 

Alte instalatii, utilaje si 
mobilier 

598.366 145.949 74.980 669.335 392.459 98.323 71.278 419.504 

Avansuri si imobilizari 

corporale in curs 
2.329.725 850.809 1.084.269 2.096.265 0 0 0 0 

Avansuri acordate 

pentru imobilizari 

corporale 

7.931 72.137 80.068 0 0 0 0 0 

Imobilizari financiare 9.658.740 3.837 2.820.036 6.842.541 0 0 0 0 

TOTAL 35.081.100 35.089.912 4.287.077 65.883.935 5.448.899 12.780.904 175.825 18.053.978 
         

Societatea utilizeaza ca metoda de amortizare- amortizarea liniara cu respectarea duratelor de functionare a imobilizarilor. 
 

                  Director general,         
                  Ec. Tudor Constantin                                                             

   Director economic, 
Ec. Hajdu Nicooleta 
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 SC AMYLON SA      

 RO787672      

 J32/110/1991      

       

       

       

       

       

     

 NOTA 2      

       

       

       

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2018 
       

     lei  

 Denumirea provizionului 
*) 

Sold la 

inceputul 
exercitiului 

financiar 

Transferuri **)  
Sold la 

sfarsitul 
exercitiului 

financiar 

 

 in cont din cont  

 0 1 2 3 4 = 1+2-3  

 Provizioane pentru clienti 

neincasati 
282.496 396.261 102.602 576.155  

 Provizioane pentru 
creante - debitori diversi 

280.049 0 0 280.049  

       

       

       

       

       

       

              Director general,  Director economic,  

            ec. Tudor 
Constantin 

 ec.Hajdu Nicoleta  
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SC AMYLON SA 

     

 
RO787672 

     

 
J32/110/1991      

       

       

       

       

       

 NOTA 3      

       

   
    

    
    

   
    

REPARTIZAREA  PROFITULUI  IN ANUL 2018 

   
    

   
 lei   

 DESTINATIA SUMA   

     

 PROFIT NET : 4.382.725   

 rezerva legala 14.364   

 acoperirea pierderii contabile 0   

 alte rezerve( profit 

reinvestit)   394.901 
  

 dividende 0   

 PROFIT DE REPARTIZAT AGA 2019 3.973.460   

   
    

       

       

   
    

                Director general,             Director economic,  

             ec. Tudor 
Constantin 

  ec.Hajdu Nicoleta  
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 SC AMYLON SA    

 RO787672    

 J32/110/1991    

     

     

     

     

   

 NOTA 4   

    

     

ANALIZA  REZULTATULUI  DIN  EXPLOATARE  IN  ANUL 2018 
     

   lei  

 
 Denumirea indicatorului  

Exercitiu financiar  

 Precedent Curent  

 0 1 2  

    

 1. Cifra de afaceri neta 58.972.782 72.898.556  

 2. Costul bunurilor vandute si al 
serviciilor prestate(3+4+5)  

47.695.831 58.953.326  

 3. Cheltuielile activitatii de baza  45.622.134 55.265.134  

 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare  1.596.721 2.415.239  

 5. Cheltuielile indirecte de productie    476.976 1.272.953  

 6. Rezultatul brut aferent cifrei de 
afaceri nete  

11.276.951 13.945.230  

 7. Cheltuielile de desfacere 5.245.847 6.870.869  

 8. Cheltuieli generale de administratie  3.188.852 3.495.018  

 9. Alte venituri din exploatare  1.013.379 1.350.680  

 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 

- 8 + 9) 
3.855.631 4.930.023  

     

     

     

     

         Director general, Director economic,  

      ec. Tudor Constantin ec.Hajdu Nicoleta  
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 SC AMYLON SA     

 RO787672     

 J32/110/1991     

      

    

 NOTA 5    

     

      

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 
      

      

    lei  

 
CREANTE 

Sold la sfarsitul 

exercitiului financiar 

   Termen de lichiditate  

 sub 1 an peste 1 an  

 0  1 = 2 + 3  2 3  

    

 Total, din care: 20.320.632 20.320.632 0  

 clienti interni 19.605.909 19.605.909 0  

 clienti externi 651.002 651.002 0  

 TVA de rambursat 10.582 10.582 0  

 Impozit profit 0 0 0  

 Avans salarii 0 0 0  

 Creante asigurari sociale 53.139 53.139 0  

      

      

      

 

DATORII *) 
Sold la sfarsitul 

exercitiului financiar 

  Termen de exigibilitate 

 sub 1 an 1-5 ani 
peste 5 

ani 
 0  1 = 2 + 3 + 4  2 3 4 
   

 Total, din care: 37.373.270 33.362.457 4.010.813 0 
 furnizori interni 25.590.005 23.996.672 1.593.333 0 
 furnizori externi 701.605 701.605 0 0 
 furnizori imobiliz 34.759 34.759 0 0 
 contributii asigurari sociale 494.158 494.158 0 0 
 contributia asiguratorie 31.456 31.456 0 0 
 impozit profit 126.450 126.450 0 0 
 impozit salarii 93.641 93.641 0 0 
 salarii 471.763 471.763 0 0 
 altele 0 0 0 0 
 tva de plata 0 0 0 0 
 credit 2.877.521 460.041 2.417.480 0 
 catre asociati 0 0 0 0 
 linie de credit 6.946.423 6.946.423 0 0 
 creditori diversi 5.489 5.489 0 0 

      

      

      

 Director general, Director economic, 
 ec.Tudor Constantin ec. Hajdu Nicoleta 
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SC AMYLON SA 

RO787672 

J32/110/1991 

 

 

NOTA 6 

 

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 

 

 

   Nu s-au inregistrat schimbari ale metodelor de evaluare. 

   La evaluarea intrarilor pentru imobilizari necorporale, corporale, stocuri se utilizeaza 

pretul de achizitie care cuprinde costul bunului si cheltuieli colaterale cu achizitia bunului 

respective. 

Ca si metode de organizare a gestiunilor de stocuri sunt utilizate: 

Metoda cantitativ valorica pentru: 

- materii prime, materiale consumabile, produse finite, ambalaje, marfuri din depozit, etc. 

  Aprovizionarile de natura stocurilor se vor efectua numai in limitele necesarului de consum, 

evitandu-se crearea de stocuri greu vandabile  (cu o vechime mai mare de 180 zile). 

  In acest sens s-a urmarit ca duratele medii de stationare ale stocurilor intr-un an sa nu 

depaseasca limitele de: 

- 90 zile pentru materii prime, materiale consumabile 

- 360 zile pentru obiecte de inventar 

- 90 zile pentru produse finite 

- 30 zile pentru marfuri 

    Metoda de evaluare la iesirea din gestiune a bunurilor de natura stocurilor utilizata 

este “FIFO”- “Primul intrat primul iesit”. 

 Actiunile detinute in capitalul altor societati si inregistrate in contul 508 au fost 

reevaluate la 31 decembrie 2018 la valoarea de piata, avand in vedere cotatiile pe piata de 

valori mobiliare Bursa de Valori Bucuresti. 

 Situatiile financiare anuale au fost auditate de  SC AV EXPERT SOLUTION SRL – 

doamna Badiu Angela. 

  Comisia de cenzori formata din Nistor Iosif, Troanca Ioan si Francu Constantin isi 

desfasoara activitatea conform legii 31/1990. 

   Toate operatiunile economico-financiare privind exercitiul financiar 2018 au fost 

consemnate in documente legale si contabilizate corect la intocmirea bilantului, posturile in 

bilant corespund cu datele inscrise in contabilitate, puse de acord cu balanta de verificare la 

31.12.2018, precum si cu situatia reala a elementelor patrimoniale. 

 

 

                 Director general,                                          Director economic, 

             ec. Tudor Constantin                                        ec.Hajdu Nicoleta 
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SC AMYLON SA 

RO787672 

J32/110/1991 

 

 

 

NOTA 7 

 

 

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI 

 

 

1.Capitalul social subscris 
si varsat la SC Amylon SA       lei 2.274.518,30 
          

2.Numarul de 
actiuni  

  
actiuni 22.745.183 

          

3.Valoarea unei actiuni       lei 0,1 
          

 

  SC Amylon SA detine actiuni si parti sociale la urmatoarele societati: 

 

- SC Moara Cibin SA Sibiu 

- SIF1 Banat Crisana SA Arad 

- SC Hardwood SRL Ramnicu Valcea 

- SC Albapam SA Alba Iulia 

 

   

   SC MOARA CIBIN SA Sibiu 

 

   Are sediul social in municipiul Sibiu, Sos. Alba-Iulia, Nr. 70, obiectul principal de 

activitate este moraritul, capitalul social la data de 31.12.2018 este de 10.710.221 lei, valoarea 

nominala a unei actiuni este de 0,1 lei. 

   SC Amylon SA la data de 31.12.2018 detine un numar de 903.612 actiuni, 

reprezentand 0,84% din capitalul social. 

 

 

 SC HARDWOOD SRL Ramnicu Valcea 

 

   Are sediul social in municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, str.Depozitelor, nr. 

14, obiectul principal de activitate este fabricarea de produse stratificate din lemn, capitalul 

social la data de 31.12.2017 este de 12.000.000 lei, valoarea nominala a unei parti sociale este 

de 500 lei. 

  SC Amylon SA la data de 31.12.2018 detine un numar de 6.520 parti sociale,. Nu are 

reprezentant direct in administrarea societatii,acesta avand un administrator unic in persoana 

dl. Boromiz Gheorghe. Organul suprem de conducere si decizie este Adunarea Generala a 

Asociatiilor. 
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 SIF1 BANAT CRISANA SA Arad 

 

            Are sediul social in municipiul Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, cod 310158, obiectul 

principal de activitate fiind investitiile financiare, capitalul social la data de 31.12.2018 este 

de 51.746.072,40 lei, valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 lei. 

  SC Amylon SA la data de 31.12.2018 detine un  numar de 5.000 actiuni. 

 

 

SC ALBAPAM SA Alba Iulia 

 

 Are sediul social in judetul Alba , Bd. 1 Decembrie 1918, nr 5, obiectul de activitate 

este fabricarea painii, fabricarea produselor proaspete, capitalul social 1.007.060lei, valoarea 

nominala a unei  actiuni este de 0,1 lei. 

 SC Amylon SA la data de 31.12.2018 detine un numar de 5.646 actiuni, reprezentand 

0,056% din capitalul social.  

 

 

 

 

            Director general,                                                   Director economic, 

         ec. Tudor Constantin                                               ec.  Hajdu Nicoleta 
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SC AMYLON SA  
           

RO787672  
           

J32/110/1991             

               

               

               
NOTA 8               

               

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE 

               

               

               
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie si de supraveghere;  

Da. x   Nu.     

Valoare 48.995 

b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere; 

valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie Administratie 0 Conducere 0 Supraveghere 0 

c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:  

  

* rata dobanzii; nu este cazul 

* principalele clauze ale creditului;  nu este cazul 

* suma rambursata pana la acea data;  nu este cazul 

* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;  nu este cazul 

d) salariati:  

  

* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare 
categorie;  

Conducere 8 

Executie 283 

* salarii platite sau de platit, aferente 
exercitiului; 

12.664.482 

* cheltuieli cu asigurarile sociale;  3.237.515 
               

               
   Director general,    Director economic,   

 ec. Tudor Constantin     ec.Hajdu Nicoleta   
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S.C. AMYLON S.A.        

RO787672          

J32/110/1991          

           

           

           

NOTA 9          

           

 Analiza principalilor indicatori economico- financiari 
 

           

           

1. Indicatori de lichiditate:         

           

Indicatorul lichiditatii curente. respectiv indicatorul lichiditatii imediate exprima de cate ori se cuprind datoriile 

curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri. Valorile obtinute sunt scazute in 

comparatie cu cele recomandate (in jur de 2), reflectand o capacitate redusa a societatii de acoperire a datoriilor 
curente din activele curente. 

           

a) Indicatorul lichiditatii curente        

 Active curente (Indicatorul capitalului circulant) 
= 

29.834.412 
= 0,80  Datorii curente 37.282.427 

           

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;    

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.    

           

b) Indicatorul lichiditatii imediate         

 
Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid) 

= 

  

= 0,61 
 29.834.412 7.127.976 
 Datorii curente 37.282.427 
        

           

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:    

           

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii; 
* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii; 

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar  
           

 Costul vanzarilor 
= 

65.443.460 
= 9,18  Stoc mediu 7.127.976 

 sau           

           

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate  
 Stoc mediu 

X 365 = 
7.127.976 

X 365 = 39,76  Costul vanzarilor 65.443.460 
           

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti  
 * calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale; 
 * exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate. 
 Sold mediu clienti 

X 365 = 
19.442.495 

X 365 = 97,35   Cifra de afaceri 72.898.556 
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O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de 
incasat (clienti rau platnici).  
           

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la 

furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.  
           

 Sold mediu furnizori 
X 365 = 

24.704.637 
X 365 = 137,79  Achizitii de bunuri (fara servicii) 65.443.460 

           

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri. 
 

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin 

examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate 
           

 Cifra de afaceri 
= 

72.898.556 
= 1,52  Active imobilizate 47.829.957 

           

* Viteza de rotatie a activelor totale      

           

 Cifra de afaceri 
= 

72.898.556 
= 0,94  Total active 77.664.369 

           

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile: 
           

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il raporteaza societatea la o unitate de resurse 

investite. 
           

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:  
 Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 

= 
5.546.418 

= 0,161  Capital angajat 34.502.032 

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu 
si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.  

           

b) Marja bruta din vanzari         

 Profitul brut din vanzari 
X 100 = 

7.432.338 
X 100 = 10,20  Cifra de afaceri 72.898.556 

           

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul 
de vanzare optim. 

           

           

    Director general,      Director economic,  

 ec. Tudor 
Constantin 

     ec. Hajdu Nicoleta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

SC AMYLON SA  

RO787672 

J32/110/1991 

 

 

NOTA 10 

 

ALTE INFORMATII 

 

 

1. Relatiile cu entitatile afiliate la 31.12.2018: 

                                                                                         ron 

Nr. crt Societatea Client Furnizor 

1 SC Moara Cibin SA 129.071 18.884.335 

2 SC Boromir Ind SRL 7.876.583 442.773 

3 SC Boromir Prod SA 

Buzau 
16.128 515.737 

5 SC Eldi Brutaria S.R.L. 289.769 0 

 TOTAL 8.311.551 19.842.845 

 

2. Societatea este parte alaturi de SC Boromir Prod SA, SC Boromir Ind SRL, SC 

Moara Cibin SA, in contractul de garantie mobiliara asupra tuturor stocurilor ( prezente si 

viitoare) incheiat cu ING Bank Pitesti. Contractul s-a incheiat in 2004 si este in vigoare in 

prezent. In cadrul contractului de credit preluat prin fuziunea cu SC ROMMAC TRADE SRL, 

societatea a adus in garantie stocuri in valoare de 3.000.000lei 

 

3.La determinarea impozitului pe profit au fost inregistrate cheltuieli nedeductibile 

fiscal in suma de 809.461ron, suma care a fost reintregita la masa profitului impozabil, ca 

urmare a depasirilor la nivelul cheltuielilor deductibile. 

Calculul impozitului pe profit s-a efectuat conform codului fiscal rezultand in final 

impozit la nivel de 721.402 ron si a fost reflectat in declaratia 101. 

 

   4. Soldul creditelor de investitii la 31.12.2018 este de 2.877.521ron, respectiv 

6.946.423ron credite pe termen scurt contractat pentru asigurarea stocurilor de materii prime 

si materiale in procesul de productie. La data fuziunii, 30.04.2018, societatea a preluat doua 

contracte de credit cu sold de 3.134.954ron si o linie de credit in valoare de 4.000.000ron. 

            

                    

                    Director general,                                               Director economic, 

                 ec.Tudor Constantin                                              ec.Hajdu Nicoleta 
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RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 

PRIVIND EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR 

AL ANULUI 2018 

 

 

 

 

1. PREZENTARE GENERALA  

1.1. INDEPLINIREA CONDITIILOR LEGALE DE FUNCTIONARE  

 

 

SC AMYLON SA Sibiu este înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe 

lângă Tribunalul Sibiu sub nr J32/110/1991, având cod unic de înregistrare RO 

787672. 

Societatea funcționează ca societate pe acțiuni conform Legii 31/1990 

republicata, cu modificările si completările ulterioare având drept activitate de baza 

fabricarea amidonului si a produselor din amidon - cod CAEN 1062 si fabricarea de 

produse zaharoase - cod CAEN 1082.   

Prin decizia BVB nr 808/21.07.2015, s-a aprobat admiterea la tranzacționare a 

acțiunilor emise de societatea SC AMYLON SA in cadrul sistemului alternativ de 

tranzacționare administrat de BVB, Secțiunea Instrumente financiare listate pe ATS, 

Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni. 

Fiind o societate de interes public, situațiile financiare se întocmesc conform 

Legii  

contabilității nr. 82/1991 si a Ordinului MFP nr. 1802/2014, societatea aplică 

Reglementările Contabile armonizate cu Directiva a-IV-a a Comunității Economice 

Europene si Standardele Internaționale de Contabilitate (lAS).  

Auditarea situațiilor financiare pentru anul 2018 se efectuează de societatea 

de audit financiar SC AVEXPERT SOLUTION SRL Sibiu – auditor independent dna 

Badiu Angela. 
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1.2. CONDUCEREA SOCIETATII 

 

In anul 2018 administrarea societății a fost asigurata de către un consiliu de administrație 

format din trei administratori aleși de către A.G.A., respectiv:    

- ec. Tudor Constantin - președinte 

- ing. Ureche Mihai - membru 

- ec. Mandrean Viorel - membru 

Conducerea executiva a fost asigurata de dl.ec. Tudor Constantin in baza contractului de 

mandat, îndeplinind funcția de director general. 

Consiliul de administrație, in cadrul ședințelor lunare ținute la sediul societății cu persoanele  

responsabile pentru buna desfășurare a activității: director general, directorii executivi, consilier juridic, 

cadre tehnice si economice de specialitate, au analizat si discutat probleme de importanta majora 

pentru societate si care cad in sarcina sa. 

In urma acestor ședințe s-au emis decizii care au fost puse in practica de conducerea executiva 

a societății, cum au fost: 

- eficientizarea activității de producție si fructificarea optima a disponibilităților bănești; 

- dimensionarea activității de producție si alocarea de resurse in așa fel încât activitatea sa 

fie rentabila; 

- verificarea lunara a încadrării in Bugetul de venituri si cheltuieli; 

- verificarea lunara a realizării planului de investiții pentru anul 2018 si asigurarea resurselor 

financiare.  

 

 

           1.3. CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI 

 

In data de 30.04.2018, in baza proiectului de fuziune intre SC AMYLON SA ca societatea 
absorbanta si SC ROMMAC TRADE SRL ca societate absorbita, s-au efectuat operațiunile contabile ca 

rezultat a fuziunii. In aceste condiții ,capitalul social al societății absorbante s-a majorat cu suma de 
71.818,30 lei, devenind 2.274.518,30 lei. 

 

Capitalul social subscris si vărsat la 31.12.2018 se prezinta astfel: 

• capital social           =      2.274.518,30 lei 

• număr de acțiuni     =          22.745.183 

• valoare nominala     =                  0,10 lei 

 

 

 

 

Structura sintetica a capitalului social la 31.12.2018 comunicata de registru Depozitarului 

Central se prezinta astfel: 

 

 

Denumire deținător Număr dețineri Procent(%) 

SC Moara Cibin SA 11.815.845 51,9488 

SC Boromir Ind SRL 3.787.116 16,6502 

Boromir Prod S.A. 2.510.303 11,0366 

Persoane Fizice 3.630.232 15,9604 

Persoane Juridice 1.001.687 4,4040 

Total 22.027.000 100,00 
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Acțiunile societății sunt nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile si se tranzacționează 

pe piața de capital la secțiunea bursiera BVB, simbol AMY. 

Participarea administratorilor la capitalul societății comerciale: 

- ec. Tudor Constantin - deține 8.803 de acțiuni, reprezentând 0,0387 %. 

- ing. Ureche Mihai      - deține 4.803 de acțiuni, reprezentând 0,0211 %. 

- ec. Mandrean Viorel   - deține 4.803 de acțiuni, reprezentând 0,0211 %. 

 

 

 

 

 

 

2. REZULTATELE ECONOMICO - FINANCIARE 

 

 

2.1. ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILA 

 

2.1.1. Contul de profit si pierdere 

 

Societatea a întocmit situațiile financiare aferente anului 2018 conform OMFP nr. 1802/2014 

cu modificările si completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

    An 2017    An 2018   % 

Venit din exploatare       

 Produs Finit      48,176,656        64,196,296   133% 

 Marfa      21,521,863        23,546,330   109% 

 Discount    (10,770,265)      (14,891,553)  138% 

 Venit net    58,928,255       72,851,073   124% 

        

Costul bunurilor vândute       

 Materii Prime si Ambalaje      17,396,158        20,862,699   120% 

 Manopera       5,850,440          8,037,833   137% 

 Utilități       1,250,317          1,989,342   159% 

 Amortizare          759,032          1,847,311   243% 

 Chirie       2,150,343          2,105,881   98% 

 Atelier       1,356,840          1,734,214   128% 

 Laborator          477,281          1,276,231   267% 

 Aprovizionare          240,139             248,440   103% 

 Alte costuri          434,749             752,534   173% 

 Marfa      18,091,415        19,821,849   110% 

 Costul bunurilor vândute    48,006,715       58,676,334   122% 
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Marja bruta din producție    10,921,540       14,174,739   130% 

        

Alte Venituri       

 Venituri Financiare          100,728               62,729   62% 

 Alte Venituri       1,650,956          1,914,068   116% 

 Total alte venituri      1,751,685         1,976,798   113% 

        

Costuri operaționale       

 Cost logistica si vânzări  3,425,162     4,787,138   140% 

 Costuri de transport       1,620,445          2,042,580   126% 

 Costuri administrative       2,905,267          4,217,843   145% 

 Total cost operațional      7,950,874       11,047,561   139% 

        

 Impozit pe profit         577,064            721,402   125% 

Profit net      4,145,287         4,382,574   106% 

  

2.1.2. Execuția bugetului de venituri si cheltuieli 

 

Execuția bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, precum si raportarea realizărilor 

la prevederile bugetului de venituri si cheltuieli sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

 

Nr 
crt. 

Explicații  Realizat 2018   BVC 2018  Realizat 
2018/BVC2018 

1 Venituri din exploatare       74,233,093         64,900,761  114% 

2 Venituri financiare         1,059,384             115,800  915% 

3 Cheltuieli din exploatare       69,303,070         58,848,511  118% 

4 Cheltuieli financiare            855,280             172,952  495% 

5 Rezultat din exploatare         4,930,023          6,052,250  81% 

6 Rezultatul financiar            174,104             (57,152) -305% 

7 Profit brut         5,104,127          5,995,098  85% 

8 Impozit profit            721,553             897,818  80% 

9 Profit net         4,382,574          5,097,280  86% 

 

Din analiza bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pentru 2018, se constata realizarea si 

depășirea  indicatorilor propuși.  

 

 In perioada raportata, s-a realizat o cifra de afaceri de lei constituita din: 

 

a. Cifra de afaceri din producția vânduta, in suma de 50.503.015 lei, prin livrarea 

către clienți a produselor societății: 

      lei 

NR. CRT GRUPA AN 2017 AN 2018    + / - 

1 ALTE PRODUSE ROMMAC                     -              1,424,012  0% 

2 BISCUITI         5,596,381            5,540,343  99% 
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3 GRISINE SI CROCHETE          2,610,277            3,270,135  125% 

4 CARAMELAJ          1,030,468            1,091,441  106% 

5 EXPANDATE          1,000,412            3,057,875  306% 

6 EXTRUDATE               13,359            7,853,122  0% 

7 GLUCOZA          1,747,960            1,644,445  94% 

8 HALVA          8,703,735            8,152,015  94% 

9 PASTE             398,677               367,449  92% 

10 PESMET          1,056,328            1,069,472  101% 

11 RAHAT          5,348,567            6,479,492  121% 

12 TURTA DULCE         10,864,489          10,553,214  97% 
 

TOTAL    38,370,653        50,503,015  132% 

b. Cifra de afaceri din livrarea mărfurilor, in suma de  22.395.542 lei, prin livrarea 

către clienți:  

lei 

NR. CRT GRUPA AN 2017 AN 2018    + / - 

1 PRODUSE BOROMIR 3,755,700  2,406,754  64% 

2 PRODUSE MORARIT 11,515,099  13,634,732  118% 

3 GLUCOZA LICHIDA SI ALTELE 5,286,803 6,331,298 120% 

4 SERVICII 44,528  22,758  51% 
 

TOTAL 20,602,129  22,395,542  109% 

                                                                                                           

Alte venituri din exploatare, care nu se includ in cifra de afaceri sunt in suma de 878.514 lei. 

 
 

 In cursul anului 2018 au fost listate 26 de articole noi, conform tabelului de mai jos: 

 

 

Nr. 
crt 

Client Grupa de produs Nr. art 
listate 

Nr art 
înlocuite 

1 AUCHAN Turta dulce 1 
 

2 CARREFOUR  Turta dulce 1 
 

3 KAUFLAND 

Turta dulce  2 
 

Grisine 2 1 

Ciocolatiere  2 
 

4 LIDL 

Turta dulce  2 
 

Grisine 2 
 

Crochete 2 
 

Biscuiți   1 
 

5 
ROMANIA 
HYPERMARCHE 

Glucoza 1 
 

6 REWE 

Turta dulce  2 
 

Biscuiți cu crema 2 
 

Halva  2 
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7 UNICARM 
Turta dulce 2 

 

Pufarin  1 
 

 

 
 

 
 

 

 
Listări noi preconizate in 2019: 

 

 

Nr.crt Client Listări preconizate in 

2019 

1 AUCHAN 7 

2 CARREFOUR  6 

3 KAUFLAND 8 

4 LIDL 8 

5 ROMANIA HYPERMARCHE 5 

6 UNICARM 5 

 

 

Obiective amânate pentru 2019: 

Fabricare sortimente noi:  

- baton de halva 30g 

- nuga 65g – sortimente de coacăze si arahide 

- biscuiți crema yami sortimente lapte si cacao 

- gama noua nutritiva – produs sărat si dulce 

 

2.1.3.Bilantul contabil la 31.12.2018 

 

Societatea a întocmit situațiile financiare aferente anului 2018 conform Ordinului MFP nr. 

1802/2014 cu modificările si completările ulterioare. 

In tabelul de mai jos prezentam principalele elemente de bilanț, comparativ 2018 cu 2017:   

        

                                         

INDICATORI 31.12.2017 31.12.2018 2018/201
7  (%) 

I. TOTAL ACTIV din 

care: 

      54,206,151      77.718.063  143% 

a) Active imobilizate       29,632,201      47.829.957  161% 

Imobilizări necorporale              223,491            238,478  107% 

Imobilizări corporale          19,749,970        40,748,938  206% 

Imobilizări  financiare           9,658,740         6.842.541  71% 

b) Active circulante total        24,546,705      29,834,412  122% 

Stocuri           5,213,043         7,127,976  137% 

- % in total active 9.6% 8.9% 93% 
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Creanțe         17,505,525        21,568,011  123% 

- % in total activ 32.3% 26.9% 83% 

Casa, conturi la bănci, 
investiții financiare 

          1,799,039         1,126,373  63% 

c) Cheltuieli in avans              27,245             53,694  197% 

II. TOTAL PASIV din 
care: 

      54,206,151      77.718.063  143% 

a) Capitaluri proprii din 
care: 

      34,128,589      30.491.219  89% 

Capital social           2,202,700         2,274,518  103% 

b)Provizioane pt. riscuri si 
ch. 

                     -             149,516  0% 

c) Datorii total, din care:       20,077,562      41,293,240  206% 

Datorii ce trebuie plătite 

într-o perioada mai mare 
de un  an  

             785,599         4,010,813  511% 

Datorii ce trebuie plătite 
într-o perioada de pana la 
un  an  

        19,291,963        37,282,427  193% 

d) Venituri in avans                      -          5,784,088  0% 

 

 

 Analizând situația elementelor de bilanț comparativ 2018 cu 2017, se constată următoarele: 

- o creștere a activelor imobilizate cu 18.197.756 lei 

- o creștere a activelor circulante cu 5.287.707 lei 

- o creștere a datoriilor societății cu 21.215.678 lei 

- o scădere a capitalurilor proprii cu 3.637.370 lei. 

 

Modificările survenite in elementele de bilanț se datorează in principal  procesului de fuziune, 
prin preluarea elementelor de activ si pasiv de la societatea absorbita. 

 

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor sa nu se acorde dividende, 

urmând ca profitul net realizat la data de 31.12.2018 în suma de 3.973.460 lei să rămână 

NEREPARTIZAT, urmând ca în viitor Adunarea Generală a Acționarilor să hotărască modul de 

repartizare a acestuia. 

 

2.1.4. Sistemul de management al calității si siguranța a alimentului. Responsabilitate 

sociala.        

Societatea a îndeplinit in cursul anului 2018 cerințele pentru: 

− îndeplinirea condițiilor pentru supraveghere si tranziție de la cerințele sistemului de 

management al calității SR ISO 9001:2008 la SR ISO 9001:2015  în cadrul S.C. Amylon 

S.A. Sibiu; 

 

− îndeplinirea condițiilor pentru supravegherea in ceea ce privește cerințele sistemului 

de management al calității conform standard SR ISO 22000:2005, în cadrul S.C. 

Amylon S.A. Sibiu ;  
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− îndeplinirea condițiilor pentru supravegherea FSSC în întreaga societate, atât pentru 

sediul central, cat si pentru punctul de lucru Rommac- Olteni; 

 

− menținerea sistemului de management al siguranței alimentelor  conform standard 

SR ISO 22000:2005, în cadrul S.C. Amylon S.A. Sibiu; 

 

− menținerea cerificării FSSC în întreaga societate, atât pentru sediul central, cat si 

pentru punctul de lucru Rommac - Olteni; 

 

− menținerea sistemului de management al calității  conform standard SR ISO 

9001:2008 în cadrul S.C. Amylon S.A. Sibiu; 

 

− menținerea autorizării laboratorului pentru efectuarea de analize fizico-chimice 

specifice produselor societății (menținerea unui standard ridicat a calității muncii in 

laborator);     

       

− menținerea certificării Codului BSCI (Responsabilitate sociala) ce ne permite 

continuarea contractului cu clientul MEGA  IMAGE în întreaga societate, atât pentru 

sediul central, cat si pentru punctul de lucru Rommac- Olteni. 

 

2.1.5. Execuția programului de investiții 

 

Prezentam mai jos investițiile finalizate in anul 2018 pe categorii de imobilizări, si care au fost 

cuprinse in planul de investiții aprobat de AGA: 

 

 

a) Terenuri, construcții:           

                                                                          lei 

Denumire Activ Realizat 2018 

Majorări clădiri  467.460 

TOTAL  

 

 

      b) Instalații tehnice si mijloace de transport:             

                                              lei 

Denumire Activ Realizat 2018 

Instalație dozare zahar 101.817 

Mașina ambalat biscuiți 98.576 

Frământător halva  32.157 

Echipamente marcare data 31.099 

Moara coloidala 56.244 

Rampa hidraulica de încărcare 56.521 

Mașini termoinfoliat (2 buc) 20.506 

Echipamente 143.800 

Mijloace de transport marfa 43.808 
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Mobilier prezentare 15.000 

TOTAL 599.528 

          

        c) Imobilizări financiare 

 

In cursul anului 2018, in cadrul operațiunii de răscumpărare a acțiunilor SC BOROMIR PROD 

SA,  de către SC BOROMIR IND SRL, au fost vândute cele 2.727.600 acțiuni cu  valoare contabila de 

381.220 lei. Valoarea la care au fost înstrăinate a fost de 1.009.212 lei. 

 

d) Investiții in curs aflate in sold la 31.12.2018   

                                                                                   lei                                                                                                                                                   

Nr crt Obiectiv  investițional 

 

31.12.2018 

1 CLADIRE GLUCOZA SOLIDA 1.034.795 

2 CLADIRE TABLETE SI RAHAT 405.714 

3 UTILAJE CARAMELE 222.526 

4 UTILAJE CIOCOLATERI 56.844 

5 UTILAJE HALVA SIBIU 70.595 

6 UTILAJE EXPANDATE 4.623 

7 LINIE PASTE LUNGI 120.700 

8 UTILAJE BISCUITI 23.312 

9 INSTALATII DOZARE ZAHAR HALVA 52.089 

10 INSTALATII DOZARE AMIDON 52.040 

11 INV. MOARA PESMET 34.343 

12 UTILAJE 14.964 

13 AMENAJARI BIROURI 3.720 

 TOTAL General: 2.096.265 

 

 

2.1.6. Echilibrul financiar al firmei 

 

In anul 2018, pentru asigurarea resurselor necesare planului de investiții si producție, 

societatea a beneficiat de o facilitate de credit cu un plafon maxim de 3.150.000 lei de la  CEC BANK 

pe o perioada de 24 luni. 

Societatea are in derulare  un credit de investiții, contractat la data de 28.01.2016, durata de 

creditare 81 luni, termen scadent 08.11.2022, ratele achitându-se la termen conform scadențarului, 

neexistând întârzieri, înregistrând la 31 decembrie un sold de 785.600 lei. 

Cu ocazia fuziunii s-au preluat credite de investiții in suma de 3.134.954 lei, din care s-au 
rambursat ratele la termen conform scadențarului, înregistrând la  finele anului 2018 un sold de 

2.091.921 lei. Totodată s-a preluat si o linie de credit in valoare de 4.000.000 lei. 
  

 

2.1.7. Ipoteci si garanții 

 

Societatea este parte alături de SC Boromir Prod SA, SC Boromir Ind SRL, SC Moara Cibin SA 

, SC Comcereal SA, in contractul de garanție mobiliara asupra tuturor stocurilor ( prezente si viitoare) 

încheiat cu ING Bank Pitești. Contractul s-a încheiat in 2004 si este in vigoare in prezent.  



45 

 

In cadrul contractului de credit preluat prin fuziunea cu  SC ROMMAC TRADE SRL, societatea 

a adus in garanție stocuri in valoare de 3.000.000 lei. 

 

 

2.1.8. Relațiile cu entitățile afiliate 

 

In cursul anului 2018, societatea a avut schimburi economice cu părțile afiliate după cum 

urmează : 

           lei 

Nr 

crt 

Societate Livrări 2018 Achiziții 2018 

1 SC Boromir Ind Srl      10,863,190         2,393,220  

2 SC Boromir Prod SA            22,431           501,248  

3 SC Moara Cibin SA          670,373       20,368,815  

4 SC Eldi Brutăria Srl       1,116,799                    -    

  Total    12,672,793     23,322,306  

 

 

            Solduri la 31 decembrie 2018 in relația cu societățile afiliate : 

                                                                                 lei 

Nr. crt Societate Clienți Furnizori 

1 BOROMIR IND SRL VALCEA       7,876,583             503,891  

2 BOROMIR IND VALCEA SUC.DE                   -                        -    

3 BOROMIR PROD SA            16,128             515,670  

4 ELDI BRUTARIA S.R.L.          289,769  
 

5 MOARA CIBIN SA          129,071        21,182,843  
 

Total       8,311,550        22,202,403  

   

2.1.9.  Personalul societății 

 

a) Numărul efectiv de salariați la 31 decembrie a crescut de la  265 angajați in 2018 la 350, ca 

urmare a preluării angajaților de la societatea absorbita; 

b) Societatea are încheiate la finele anului 2018 un număr de 41 contracte cu timp parțial; 

c) In scopul fidelizarii si motivării personalului, s-a avut in vedere creșterea salariilor în funcție 

de evoluția salariului minim pe economie și pe seama creșterii productivității muncii.  

 

2.1.10. Evenimente petrecute după 01.01.2019 

 

 In primul trimestru al anului 2019 se continua reparația capitală si modernizarea a liniei de 

biscuiți urmând a se finaliza in trimestrul II. 

 Aplicarea majorării colective cu 5% ca urmare a negocierilor CCM din anul 2018. 

 Semnarea contractului de achiziție, pana la 31 martie 2019, pentru dotarea liniei de grisine cu 

tăvi transportoare noi. 

In luna februarie a anului 2019 a avut loc controlul pe standardul IFS. S-a obținut un 

punctaj care ne-a permis menținerea Certificării IFS pentru punctul de lucru Rommac 

– Olteni; 
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CUI 33401505, J32/620/2014 

Tel. 0728288980 

Email: avexpertsolution@gmail.com 

Autorizatie CAFR 1307/2017 
 

 

 

Raportul auditorului independent 

 
 

 

Către Acţionarii Societăţii Amylon S.A. 

 

Raport asupra auditului situaţiilor financiare  

 

 

Opinie 

 

1 Am auditat situaţiile financiare anexate ale societăţii Amylon S.A. („Societatea”), care cuprind bilanţul la 

data de 31 decembrie 2018, precum şi contul de profit şi pierdere, situaţia modificarilor capitalurilor proprii 

şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul încheiat la aceasta dată, şi cu notele la situaţiile financiare, 

inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.  Situaţiile financiare menţionate se referă la:  

 

- Activ net/Total capitaluri proprii: 30.491 mii lei 

- Profitul net al exerciţiului financiar:   4.383 mii lei 

 

 

2 În opinia noastră, situaţiile financiare anexate ale Societăţii sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative 

şi prezintă poziţia financiară a Societăţii la 31 decembrie 2018, precum şi performanţa sa financiară, fluxurile 

de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 

din România nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 

individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

Baza pentru opinie  
 

3 Am desfăşurat auditul nostru  în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (“ISA”). 

Responsabilităţile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secţiunea “Responsabilităţile 

auditorului într-un audit al situaţiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenţi faţă de Societate, 

mailto:avexpertsolution@gmail.com
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conform cerinţelor etice care sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare în Romania, şi ne-am 

îndeplinit responsabilităţile etice conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obţinut 

sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. 
 

 

 

 

 

 

Alte informații – Raportul Administratorilor  

4 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea şi prezentarea raportului administratorilor în 

conformitate cu cerințele O.M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări 

semnificative, şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite 

întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau 

eroare.. 
 

Raportul administratorilor este prezentat separat şi nu face parte din situațiile financiare.  
 

Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor. 
 

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, 

responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor şi, în acest demers, să apreciem dacă există 

neconcordanţe semnificative între Raportul administratorilor şi situaţiile financiare, dacă Raportul 

administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informaţiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, 

punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, şi dacă în baza cunostinţelor şi inţelegerii noastre dobandite în cursul auditului 

situaţiilor financiare cu privire la Societate şi la mediul acesteia, informaţiile incluse în Raportul 

administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza 

activităţii desfăşurate, raportăm că: 

a) în Raportul administratorilor nu am identificat informaţii care să nu fie în concordanţă, în toate 

aspectele semnificative, cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare anexate; 

b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informaţiile 

cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate . 

În plus, în baza cunostinţelor şi înţelegerii noastre cu privire la Societate şi la mediul acesteia, dobândite în 

cursul auditului situaţiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, nu 

am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.  
 

 

Responsabilităţile conducerii şi ale persoanelor responsabile cu guvernanţa pentru situaţiile financiare 

 

5 Conducerea Societăţii este responsabilă pentru întocmirea situaţiilor financiare care să ofere o imagine fidelă 

în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice din România nr. 1802/2014 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 

consolidate şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea 

de situaţii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 
 

6 În întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacităţii Societăţii de a-

şi continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activităţii 

şi pentru utilizarea contabilităţii pe baza continuităţii activităţii, cu excepţia cazului în care conducerea fie 

intentionează să lichideze Societatea sau să oprească operaţiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în 

afara acestora. 
 

7 Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare 

financiară al Societăţii. 
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Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare  
 

8 Obiectivele noastre constau în obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situaţiile financiare, 

în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum şi în 

emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel 

ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie a faptului că un audit desfăsurat în conformitate cu ISA va detecta 

întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de 

eroare şi sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau 

cumulat, vor influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situaţii financiare. 
 

9 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raţionamentul profesional şi menţinem scepticismul 

profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

• Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzate fie de 

fraudă, fie de eroare, proiectăm şi executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri şi 

obţinem probe de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul 

de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de 

nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune 

inţelegeri secrete, fals, omisiuni intenţionate, declaraţii false şi evitarea controlului intern. 

• Inţelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri  de audit 

adecvate circumstanţelor, dar fară a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii controlului 

intern al Societăţii. 

• Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al estimărilor 

contabile şi al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere. 

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de catre conducere a contabilitătii 

pe baza continuitătii activitătii şi determinăm, pe baza probelor de audit obţinute, dacă există o 

incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiţii care ar putea  genera  indoieli 

semnificative  privind capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea. În cazul în care 

concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenţia în raportul 

auditorului asupra prezentărilor aferente din situaţiile financiare sau, în cazul în care aceste 

prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de 

audit obţinute pană la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii viitoare 

pot determina Societatea să nu işi mai desfăşoare activitatea în baza principiului continuităţii 

activităţii. 

• Evaluăm prezentarea, structura şi conţinutul situaţiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de 

informaţii, şi măsura în care situaţiile financiare reflectă tranzacţiile şi evenimentele  care stau la 

baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă. 

 

10 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanţa, printre alte aspecte, aria planificată şi programarea în 

timp a auditului, precum şi principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficienţe semnificative ale 

controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului. 

În numele 

 

AV Expert Solution SRL 

Sibiu, str. Timisoara, nr. 31, jud. Sibiu 

 

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari  

Din Romania cu nr. 1307/2017 

 

 

Badiu Angela 

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari  

din Romania cu nr. 2826 

Sibiu,  20 Martie 2019 

 


