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BILANT

Ia data de 31.12.2020
CodlO -iei

Denumirea elementului Nr. SoId Ia:
rd.

Irsd.

‚ 01.01.2020 31.12.2020
021

(formuke de cakui e refera Nr.yd. coLB)

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBIŁIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli deconstituire (ct.201-2801) 01 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct,203-2803-2903) 02 02

3. Concesiuni, brevete, Iicenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
38415 36 165

şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 ÷ 208- 2805 - 2808- 2905 - 2908)

4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
(ct. 206-2806-2906)

6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 06 06

TOTAL (rd.O1 Ia 06) 07 07 38.415 36.165

11. IMOBILIZARI CORPORALE

1.Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 -2912) 08 08 4.025.991 3781.828

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 -2813 - 2913) 09 09 7.862.711 3738.803

3. AIte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 70 10 523.329 456,274

4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) iI 11

5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 72 12 77.604 66.909

6.lnvesţiţii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 73 13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
74 14

(ct. 216-2816-2916)

8.Active biologice productive (ct.217+227-281 7-2917) is 15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) l6 16

TOTAL(rd.081a16) 77 17 12.489.635 8.043.814

111. IMOBILIZARI FINANCIARE

‘ 1. Acţiuni deţinute Ia ťiliale (ct. 261 - 2961) 76 18

2. ĺmprumuturi acordate entitäţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19

3. Actiunile detinute Ia entitatile asociate si la entitatile controlate in
20

comun (ct. 262+263 - 2962)
2

4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in
27 21

comun (ct. 2673 ÷ 2674 - 2965)

5. AIte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 22 22

6. AIte imprumuturi
23 23

(ct. 2675* 1- 2676* + 2677 + 2678* + 2679*
- 2966 - 2968*)

TOTAL (rd, l8 Ia 23) 24 24

ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 1 2.528.050 8.079.979

B ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI
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1 Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +1- 308 +321 +
1 915 488 2 057 881

322+323+328+351+358+381 +1-388-391-392-3951-3958-398)

2. Producţia in curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +1- 34 - 393 - 3941
- 27 27 0

3952)

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +1- 348' + 354 + 356 + 357 ÷
361 + 326 +1-368 + 371 +327+/-378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 28 28 86783 90.507
3956 - 3957 - 396 - 391 - din ct. 4428)

4. Avansuri (ct. 4091-4901) 29 29 24.052 25716

TOTAL (rd, 26 Ia 29) 30 30 2.026.323 2.174104

11. CREANŢE (Sumele care urmează să fie incasate după o perioadă mai mare
de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1 Creanţe comercialel) (ct. 267? + 2676'+ 2678' + 2679' - 296@ - 2968' + ; 31 930 932 1 279 322
4092+411+413+418-4902-491)

2. Sume de incasat de Ia entitáţile afiliate (ct. t51" -49?) 32 32

3. Sume de incasat de Ia entităţile asociate si entitatile controlate in comun l3
(ct. 453" - 495')

4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431" +436" + 437" + 4382+ 441" +4424+ dn
ct4428"+444"+445+44&'+44?'+4482+4582+4662+461 +473" -496+ 34 34 6.340.075 20.510.994
51 87)

5. Capital subscris şi nevărsat (d. 456 - 495') 35 35

6. Creanţe reprezentând dividende repartizatein cursul exerciţiului financiar
36

35a

(ct.463) 1301)

TOTAL(rd.31 Ia 35 +35a) 37 36 7.271.007 21.790.316

111. INVESTĘII PE TERMEN SCURT

1. Acţiuni deţinute la entitáţile afihate (d. 301 - 591) 38 37

2. AIte investiţii pe termen scurt
39 38

(ct.505+506+507+dinct.508-595-596-598±5113+5114)

TOTAL (rd. 37 + 38) 40 39

IV.CASAŞICONTURILABĂNCI
4 4Q 488359 709617

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 ÷ 542)

ACHVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 42 41 9.785.689 24.674.037

C. CHELTUIELI iN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 43 42 760.573 785.715

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (din ct. 471') 44 43 66.287 91.429

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471') 45 44 694.286 694.286

D,OAŢORII;SUMELECARETRESUIEPLÄTITEINTR-O PERIOADĂ DE PÂNA
LA 1 AN

1. Tmprumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentăndu-se separat
46 45

imprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +
7 46

1627+1682+5191 +5192+5198)

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 48 47 6.898 4.558

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 48 5.257.839 3.700.291

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) so 49

6, Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451") n 50

7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct,
52

1663+1686+2692+2693+ 453*")
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8. AIte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale
(ct1623+1626+167+1687+2695+421—423+424+426+427--4281+
431" + 43 ÷ 43?" + 4381 + 441" +4423 +4428" + 444" + 448" + 53 52 13068.151 37.140.512
4r"+4481+45S+45e"+457+4581+462+4661+473'+5o9+s1s6
÷ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

‚ TOTAL (rd. 45 Ia 52) 54 53 18.332.88& 40.845.361

E. ACTIVE CIRCULANTE NETEIDATORII CURENTE NETE
(rd.41+43-53-70-73-76)

-8.490238 -16088643

:F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 55 4.732.098i -7.314.378

‘G. DATORII: SUMELE CARĘTREBUIE PLÄTITE1NTR-O PERIOADA
MAI MARE DE 1AN

1. Tmprumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezenrándu-se separat I

mprumuturiledin emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 — 1681 - 169) j
2. Sume datorate instituţiilar de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +

1627 + 1682 +5191 + 5192+ 5198)

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 59 58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60 59 o

5. Efecte de comerţ de plätit (ct. 403 + 405) 6I 60

6, Sume datorate entitäţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451") 62 61

7, Sume datorate entitäţilor asociate si entităţilor controlate in comun

(ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453")
63 62

8. AIte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datorflle privind asigurárile sociale -

(ct1623+1626+ 167+1687+2695+421 +423+424+426+427+4281 +
43 + 438" +43?" + 4381 + 441" + 4423 + 4428" + 444" + 448" + 64 63 8.709.667 O
44?" +4481 +455+456" +4581+462+4661+473" +509+5186+5193
+ 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd.56 Ia 63) 65 64 8.709.667 O

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 151S+1517) 66 65

2.
Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67 66

3.Altenrovizioane(ctlSllj-1512+1513+1514+1518) 66 67

TOTAL (rd. 65 Ia 67) 69 68

1. VENITURI IN AVANS

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 47SHrd. 70+71) m 94.694ĺ 85.373

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (din ct. 475') n 70 9.326 8748

Sume de reluat intr-o perioada ma mare de un an (din ct. 479) 72 71 85.368 76.625

2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 73 72 9.799 9.799

Sume do reluat intr-o perioada de pana Ia un an (din ct. 472') 74 73 0

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472') 75 74 9.799 9.799

3. Venituri ín avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi
76 75

(ct. 478)(rdJ6+77)

Sume de reluat ntr-o perioada de pana la un an (din ct. 478') “7" 5
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478')

“

Fond comercial negativ (ct.2075) 79 78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 8o 79 104.493 95.172

L CAPITAL śI REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) Bi 80 5.1 21 .000 5.121.000
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2. Capital subscris nevărsat (ct. 101 1) 82 81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 83 82

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 84 83

5.AIte elemente de capitaluri proprii (1031) 83 84

TOTAL (rd.80 Ia 84) 86 85 5.121.000 5121.000

11. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87 86 3479.174 3.479.174

111. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88 87 29.270.756 29.1 98.724

IV. REZERVE

1. Rezerve Iegale (ct. 1061) 89 88 24.200 24.200

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct, 1063) 90 89

3. AIte rezerve (ct, 1068) 9! 90 26.893 26.893

TQTAL (rd. 88 Ia 90) 92 91 51.093 51.093

Acţiuni proprii (ct. 109) 93 92

Câştigud legate de instrumentele de capitaluri propríi (ct. 141) 94 93

Pierderi Iegate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 95 94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATIA) SOLD C (ct. 1 17) 96 95 o o
SOLD D (ct. 117) 97 96 36.396.OSOţ 30.696903

VI. PROPITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

SOLDC(ctl2l) 9897 0

SOLD D (ct. 121) 199 98 5.598.709 14.553.890

Repartizarea profitului (ct. 129) 100 99

CAPITALURI PROPRII-TOTAL(rd.85+86+87+91-92+93-94+95-96
100 -4072 736 -7 400 802

+97-98-99) .

Patrimoniul public(ct. 1016) 202 101

Patrimoniul privat (ct. 101 7)2) 203 102

CAPITALURI - TOTAL (rd.1 00+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79) 204 103 -4.072.736 -7.40D.802
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Ia data de 31.12.2020

Cod2O -lei

Exerciţiul financiar
Denumirea indicatorilor Nr.

rd.
Nr.rd.

.::‚ 2019 2020
2021

formuleLe de calcul se refe I Nr.rd i col S

A B 1 2

1. Ciíra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 0l 01 68.868775 66.745,944

Producţia vándută (ct.701+702÷703+704+705+706+708) 02 02 31.527.741 23.285.915

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 Q3: 23.927 29502

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04

—Venitwfd1wdebânzi inrcgłsYate-deeM4táţiIe-fadiatediwRegishuf-genefał
si-tare-ai-au4wde1ařeentettde4eesing-+ctc766Ą

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) os 06 37.317.107 43.430,527

2. Venituri aferente costului producţiei in curs de execuţie (ct.71 1+712)

SoId C 06 07 0 452

SoId D 07 08 266 O

3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale 5 corporale
08 09 11 087

(ct.721+ 722)

4. Venituri din reevaluarea imobillzărilor corporale (ct. 755) 09 10

I 5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10 1 1

6. Venituri din subventii de exploatare

(ct7412+7413 + ;414÷ 7415-' 7'16+7417 +7419)
Il 12 1.097.194

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+781 5) 12 13 7.787641 328308

dincare,venituri dinsubventii pentru investiţii (ct.7584) 14 15.616 9.321

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.781 5) 14 15

VENIÎURI DIN EXPLOATARE —TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) ;s l6 76667.237 68.171.898

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct,60I—602) 16 17 10.902.179 8.727.026

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17 1 8 186.496 241.343

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apä)(cŁ605) l8 19 3.636551 3145.128

c) Cheltuieli privínd măŕurile (ct.607) 9 20 23886 29.502

Reduceri comerciale primite (ct. 509) 20 21 7.517 11.477

9. Cheltuíeli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 56.065.552 60.393.727

a) Salarii i indemnizaţii (ct,541+642+543+644) 22 23 54.191.410 58.397,011

b)Cheltuieli cu asigurärileşi protecţia socialâ(ct.645+646) 23 24 1.874.142 1.996.715

10.a) Ajustări devaloare privind imobilizärile corporale şi necorporale
4.814.782 4.783,494

a.1) Cheltuieli (ct.681 1+6813+6817+ din ct.681 8) 25 26 4.814.782 4.783.494

a.2) Venituri (ct7813 + din ct.7818) 26 27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 27 28 87.285 485
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b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.681 8) 28 29 210.360 106.786

b.2) Venituri (ctJ54÷7814+ din ct7818) 29 30 123.075 106.300

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 Ia 37) 30 31 6557.1 31 4.816.779

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe
31 32 3 369 72° 3 18 B0

(ct.61 1+612+613+614÷615+621÷622÷623+624÷625÷626+627÷628)

1 1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi värsäminte asimilate;
cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate in baza unor 32 33 1.081.601 1.105.140
acte normative speciale(ct. 635 + 658ď)

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului inconjurător (ct. 652) 33 34 2.754

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34 35 0

1 1.5. Cheltuieli privind calamitäţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 35 36 0

11.6. AIte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 +6583 + 6584 + 6588) 36 37 2.105.801 523.083

—Ehełtułeb-tu-debânzile de refinanţare inregistratede-enttá$leradiate ditą
38

Regi5trul gcncral i carc mai au in defttlarc contraete-deleasîng'(ct666t)

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 -41) 37 39

- Cheltuieli (ct.681 2) 38 40

-Venituri (ct.7812) 39 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE — TOTAL
(rd, 17 Ia 20 - 21 +22+25+28+31 + 39)

40 42 82.266.245 82.726.008

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE; r

-Profit(rd.16-42) 41 43 0 0

-Pierdere(rd.42-16) 42 44 5.599.008 14.554.110

12. Venituri din interese de partícipare (ct.761 1+7612+7613) 43 .45

-din care, veniturile obţinute de Ia entitâţile afiliate 44 46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 47 299 256

-din care, veniturile obţinute de Ia entitâţile aĺiliate 46 48

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datoratä (ct. 7418) 47 49

15, Alte venituri íinanciare (ct,762+764÷765+757+768÷7615) 48 50

-din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 49 51

VENITURIFINANCIARE—TOTAL(rd.45+47+49+50) 50 52 299 256

16. Ajustări de valoare privind imobilizărilefinanciare şi investiţiile financiare
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

- Cheltuieli (ct.686) 52 54

- Venituri (ct.786) 53 55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56

-din care, cheltuielile in relaţia cu entităţile afiliate 55 57

18. AIte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 36

CHEŁTUIELI FINANCIARE — TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 36

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 52 - 59) sa 60 299 220

-Pierdere(rd.59-52) 59 61 0 0
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VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 6o 62 76.667.536 68.172.154

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 ÷ 59) 6 63 82,266.245 82.726.044

19. PRorruL SAU PIERDEREA BRUT(Á):

-Profit(rd.62-63) 62 64 O O

- Pierdere (rd. 63 - 62) 63 65 5.598.709 14.553.890

20. lmpozitul pe profit (ct.691) 64 66

21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695) 65 67

22. AIte impozite neprezentate Ia elementele de mai sus (ct.698) 66 68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

-Profit(rd.64-65-66-67-68) 67 69 o o

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 70 5.598.709 14.553.890

Conturi de repartizat după natura elementelor respective,
La răndul22 (cf.OMF nr.58/ 2021)-se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit Iegislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitoral

contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic CoIaboratorJ persoane fizice".
La rândul32 (cf.OMF nr.58/ 2021) - in contul 6586 CheItuieIi reprezentând transferuri şi contribuţii datorate in baza unor acte normative

speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute
de Codul fiscaL
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Cod 30 (urr LIkclťc1lII snpferala Nrrd!H1coI.f3 —
— lei —

&sd.

1. Date privind rezultatul inregistrat Nr.unitati Sume
021

A B 1 2

Unitaţi care au inregistrat profit oi 01

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02 14553.890

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 03

Pentru Pentru
. . . Nr. Total, . . -

II Date privind platile restante . activitatea activitatea de
rd. din care:

curenta investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante — total (rd.05 + 09 + lS la 17 + 18) 04 04 2.828.220 2.828.220

Furnäori restanţi — total (rd. 06 Ia 08) osţ 05 1.1 28.9O7 1.128.907

. peste 30 de zile 06 561.071 561.071

. peste 90 de zile 67 07 503.307 503.307

peste 1 an os 08 64.529 64.529

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale —

1.361.190 1.361.190
total(rd.1O Ia 14)

. contributíi pentru asigurari sociale de stat datorate de
10 1.154.653 1.154.653

angajatori, salariati si alte persoane asimilate

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de
11 206.537 206.537

sanatate

. contribuţia pentru pensia suplimentará 72 12

. contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj n 13

. alte datorii sociale 1 4

Obligatfl restante fata de bugetele fondurilor speciale si
alte fonduri

Obligatii restante fata de alti creditori 16 16 34.233 34.233

Impozite, contributii si taxe neplatite Ia termenul stabiliţ
303890 303.890

la bugetul de stat,din care: I
. contributia asiguratorie pentru munca ‚s

lmpozite si taxe neplatite a termenul stabilit Ia bugetele
0 0

Iocale

._.._.._..... ————1 i

lII.Numarmediudesalariati l 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

Numar mediu de salariati 20 19 906 866

Numarul eĺectiv de salariati existenti la sĺarsitul perioadei,
‚ 913 907

respectiv la data de 31 decembrie

IV. Redevenţe plătite in cursul perioadei de raportare, Nr. -

.. . Sume (Iei)
subvenţu incasate śi creanţe restante rd.

A B 1

Redevenţe plătite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 7 1 792
public, primite în concesiunedin care:

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22

Redevenţă minieră plătită Ia bugetul de stat 24 23
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Redevenţă petrolieră plătită Ia bugetul de stat 2.5 24

Chirii plătite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidentedin care:

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 28 27

Venituri brute din servicii plätite către persoane nerezidente din statele membre ale 7
Uniunii Europene,din care;

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

Subvenţii incasate in cursul perioadei de raportare,din care: 3i 30 47.353.224

- subvenţii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31

- subvenţii aferente veniturilordin care: 33 32 47.353.224

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă') 34 33 1.098.370

- subvenţii pentru energie din surse regenerabile 35
(3

- subvenţii pentru combustibili fosili
(3iJ

Creanţe restante, care nu au fost incasate Ia termenele preväzute in contractele
1.624.950

comerciale şi/sau n actele normative In vigoare,din care: —

- creanţe restante de la entitäţi din sectorul majoritar sau integral de stat JA 35

- creanţe restante de Ia entităţi din sectorul privat n 36 1.624.950

V. Tichete acordate salariaţilor Sume (Iei)

A B ¶

Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 2.255.970

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 4;

VI. CbeItuieii efectuate pentru activitatea de Nr.
31.12.2019 — 31.12.2020

cercetare - dezvoltare**) rd.

Ą 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare: 42 38

din care, efectuate in scopul diminuării impactului activităţii
ntităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi
ehnologii sau a unor produse mai sustenabile

- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 44 39 D 0

- din fonduri publice 45 40

- din fonduri private 46 41

- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 47 42 0 0

- cheltuieli curente 48 43

- cheltuieli de capital 49 44

VII. Cheltuieli de inovare***) 31.12.2019 31.1 2.2020

A B 1 2

Cheltuieli de inovare 50 45

• din care, efectuate in scopul diminuărh impactului activităţii
?ntităţii asupra mediului sau aI dezvoltării unor noi 51

ehnologii sau a unor produse mai sustenabile

VIIl. AIte informaţii 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
(ct. 4094), din care:

. avansuri acordate entitäţilor neafiliate nerezidente 46a

pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) (303)

==



F30 - pag. 3
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru

imobilizări necorporale (din ct. 4094) (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
(ct, 4093), din care:

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru
56

47a
imobilizări corporale 1dm ct. 4093) (305)

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru 471'
imobilizări corporale 1dm ct. 4093) (306)

lmobilizári financiare, în sume brute (rd. 49+54) se 48

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, in sume i9 49
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

- acţiuni necotate emise de rezidenti 6O 50

- părţi sociale emise de rezidenti 61 51

- actiuni si parti sociale emise de nerezidentigiin care: 62 52

- detineri de cel putin 10% 63

- obligatiuni emise de nerezidenti 64 53

Creanţe imobilizate, in sume brute (rd. 55+56) 65 54

— creanţe imobilizate în Iei si exprimate in lei1 a caror
decontare se face in functie de cursul unei valute 66 55
(din ct. 267)

— creanţe imobilizatein valută (dmn ct. 267) 67 56

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de
natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate

68 57 2224.1 75 2.424.130
furnizorilor alte conturi asimilate, in sume brute
(ct4091 +4092+411+413+418), dincare:

- creanţe comerciale in relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente,
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilorşi pentru
prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte 69 58 2224.175 2.424.130
conturi asimilate, in sume brute in relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi
1dm ct4091 + din ct4092 +din ct.41 1 + din ct413 + din ct418)

- creanţe comerciale in relaţia cu entităţile afiliate nerezidente,
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru
prestâri de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţł şi alte 70

(3l 0 0
conturi asimilate, in sume brute in relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din
ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 ÷ din ct. 4181

Creanţe neincasate Ia termenul stabilit
7' 59 1.364.532 1.624.950

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

Creanţe in Iegäturä cu personalul şi conturi asimilate
72 60 1 13 476 76 51 1

(ct. 425 + 4282)

Creanţe in egătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul
statului (din ct. 431 +436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 73 61 5.487.836 20.338.236
444 ± 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 Ia 66)

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
74 62

(ct.431 +437+4382)

- creante fiscale in Iegatura cu bugetul statului
75 63

(ct.436+441+4424+4428+444+446)

- subventii de incasat(ct.445) 76 64 5.226.652 20.132.850

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 77 65 261.184 205.386

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 78 66

Creanţele entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate
(ct. 451), din care:

- creanţe cu entitäţi afiliate nerezidente
80 68

(din_ct.451)dincare:
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- creanţe comerciale cu entităţi afiliate
M 69

nerezidente(din ct.451)

Creanţe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul

statului neincasate Ia termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 82 70

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

AIte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +
83 71 939.319 181.248

Iin care

- decontari privind interesele de participare ‚decontari cu
actionariiĺ asociatii privind capitalul ‚decontari din 84 72
operatiuni in participatie (ctA53+456+4582)

- alte creante in Iegatura cu persoanele fizice si
persoanelejuridice, altele decat creantele in legatura cu

85 73 988.945 181.248
nstitutiile publice (institutnle statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

- sumele preluate din contul 542 Avansuri de trezorerie'
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii 86 74 374
i nedecontate până Ia data de raportare (din ct. 461)

Dobánzi de incasat (ct. 5187) din care: 87 75

- de Ia nerezidenti 88 76

Dobánzi de incasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct.
89

76a

4538) (3131

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor
economici**) —

Investiţii pe termen scurt in sume brute (ct. 501 + 505 + 506

÷ 507 ÷ din ct,508), din care:

- acţiuni necotate emise de rezidenti 92 79

- párţi sociale emise de rezidenti 93 80

- actiuni emise de nerezidenti 94 81

- obligatiuni emise de nerezidenti 95 82

- deţineri de obligaţiuni verzi 96
(320

AIte valori de incasat (ct, 51 13 + 5114) 97 83

Casa in Iei şi in valută (rd.85+86) 98 84 62.895 32.686

-in Iei (ct. 5311) 99 85 62.895 32.686

-in valută (ct. 5314) 100 86

Conturi curente Ia bănci in Iei şi in valutä (rd.88+90) ioi 87 366.1 36 647.1 80

-in Iei (ct.Sl2lbdin care: (02 88 366.136 647.180

- conturi curente in Iei deschise la bănci nerezidente :os 89

-invalută(ct.5124),dincare; 104 90

- conturi curente în valută deschise Ia bănci
91

nerezidente

Alte conturi curente Ia bänci şi acreditive, (rd.93+94) 106 92

- sume in curs de decontare, acreditive şi alte valori de
(07 93

incasat, in Iei (ct. 5112 + din ct, 51 25 + 5411)

- sume in curs de decontare i acreditive in valută (din
(08 94

ct5125+5414)

Datorfl(rd.96+99+102+103+106+108+11O+111 +
109 95 27,050.563 40.854.360116+119+122+128)

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de
Ia instituţii financiare nerezidente pentru care durata

((0 96
contractului de credit este mai mica de 1 an)
(din ct. 519), (rd .97+98)
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-inlei

-invalută ff2 98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de
Ia institutii financiare nerezidente pentru care durata

99
contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an)
(din ct. 162), (rd.100+101)

-inlei 774 100

-invalută :75 101

Credite de Ia trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.
116

1626 + din ct. 1682) I.__
Alte Tmprumuturi şi dobănzile aferente (ct. 166 + 1685 ÷ I

103
1686 + 1687) (rd. 104+105)

- in Iei si exprimate in Iei, a caror decontare se face
in functie de cursul unei valute

-invalută 7:9 105

Alte imprumuturŕ şi datorii asimilate (ct. 1 67Ldin care; 720 306

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 72? 107

- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate 722

Datorfl comerciale, avansuri primite de Ia clienţi şi alte —

conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 123 108 5.264.737 3.704.849
408 + 419), din care:

- datorII comercIale in relaţia cu entităţile neafillate
nerezidente, avansuri primite de Ia clienţi neafiliaţi
nerezidenţi şi alte conturi asimilate, in sume brute in relaţie 724 109 5.264.737 3.704.849
cu neaĺiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404
+dincf4o5+din ct.408+dinct.419) $

- datorii comerciale in relaţia cu entitäţile afiliate nerezidente.
avansuri primite de Ia clienţi afiliaţi nerezidenţi i alte conturi
asimilate, in sume brute in relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ?25

ct, 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 +

din ct. 419)

Datorii in legáturä cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421
+ 726 110 2 305 184 2181 426

423+424+426+427+4281) —

Datorii in Iegătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul
statului (ct. 431436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 ÷ 4428 ÷ 444 :27 111 19399.185 34.896.656

+446÷447÷4481Hrd.1121a 115)

- datorii in Iegatura cu bugetul asigurarilor sociale
m io.i 16.535 20.191.716

(ct.431 +437t4381)

- datorii fiscale in Iegatura cu bugetul statului
129 8 306 466 13 376 771

(ct.436+'41+4423+4428+444—446)

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
408.430 719.485

(ct.447)

- alte datorii in Iegatura cu bugetul statului (ct.4481) 73? 115 567.754 608.684

Datoriile entităţü in rela;iile cu entităţile afiliate (ct. 45 Ib ‚
din care:

- datorii cu entitáţi afiliate nerezidente2;
733 17

(din ct.451),din care:

- cu scadenţa iniţială mai mare de un an 734 118

- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente iiea
indiferent de 5cadenţă (din ct. 451) (310)

Sume datorate actíonarilor / asociatilor (ct.455), din care: 736 1 19

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 737 120

- sume datorate actionarilor I asociatilor pers.juridice 738 121
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Alte datorii (ct. 269 + 453 +456 + 457 +4581 +4661 + 462 +

122 81 457 71 429
472 + 473 + 478 + SO9Xdin care:

-decontari privind interesele de participare,
decontari cu actionarii Iasociatii privind capitalul, decontari

‚43 123
din operatii in participatie

(ct.453÷456+457÷4581)

-alte datorii m legatura cu per5oanele fizice si
persoanele juridice, altele decat datoriile in Iegatura cu

‚4 24 81.457 71.429
nstitutiile publice (institutiile statului ) 3)

(din ct462±4661+din ct.472+din ct473)

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 142 1 25

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
43 26

si investitii pe termen scurt (ct,269—509)

- venituri in avans aferente activelor primite prin
143 1 27

transĺer de la clienţi Cct. 478)

Dobánzi de plătit (ct. 51 86),din care ‚45 128

. 128a
- catre nerezidenţ, 146

(311)

Dobănzi de plătit către nerezidenţi 12813

(din ct.4518 + din ct. 4538) (314)

Valoarea Tmprumuturilor primite de Ia operatorii
74Q 1 29

economici ****)

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: ‚49 130 5.121.000 5.121.000

- acţiuni cotate4) ?SO 131

- acţiuni necotates) 151 132 5.121.000 5.121.000

- părţi sociale 152 1 33

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 153 1 34

Brevete si licente (din ct.205) 154 135 564.1 36 544.587

IX. Informatii privind cheltuielile cu Nr.
31.12.2019 31.12.2020

colaboratorii rd.

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) ‚55 136

X, Informaţii privind bunurile din domeniul
31.12.2019 31.1 2.2020

pubhc aI statului rd.

A B 1 2

Valoarea bunudlor din domeniul public aI statului aflate in
156

administrare

• Valoarea bunurilor din domeniul public aI statului aflate in ‚
223.535.596 251.994.704

concesiune

Valoarea bunurilor din domeniul public ai statului inchiriate ‚59 139

XI, Informaţii privind bunurile din proprietatea
privatä a statului supuse inventarierii cf, OMFP

rJ 31.12.2019 31.12.2020

nr.66812014

A B I 2

Valoarea contabilá netă a bunurilor6) 159 140

XlI. Capital sodM vărsat 31.12.2019 31.1 2.2020

Suma (Iei) % Suma (Iei) %7,

A B Col.1 Col.2 col.3 col.4

Capital social värsat (ct. 1012) 7),
5,121000 X 5.1 21.000 X

(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151+ 152)
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- deţinut de instituţii publice. (rd. 143+144) $6; 142

- deţinut de instituţii publice de subord. centrală $62 143

- deţinut de instituţii pubhce de subord. locală $63 144

- deţinut de societăţile cu capital de stat,din care: $64 145 5.121.000 100,00 5.121.000 10000

- cu capital integral de stat 765 146 5.121.000 100,00 5.121.000 100,00

- cu capital majoritar de stat 766 147

- cu capital minoritar de stat 767 148

- deţinut de regii autonome 168 149

- deţinut de societăţi cu capital privat 169 150

-deţinutdepersoanefizice $70 151

- deţinut de alte entităţi $7? 152

Nr.
rd. Sume (Iei)

A B 2019 2020

XlII. Dividende/värsäminte cuvenite bugetului de stat —

sau Iocal, de repartizat din profitul exerciţiului financiar
$72 153

de către companiile naţionale, societăţile naţionale,
societăţile i regiile autonome,din care:

- către instituţii publice centrale; $73 154

- către instituţii publice locale; ‚74 155

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ
teritoriale/instituţiile publice deţin direct./indirect acţiuni 75 155
sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

Nr.
rd.

Sume (Iei)

A B 2019 2020

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat —

sau Iocal si virate in perioada de raportare din profitul
$76 157

reportat al companiilor naţionale, societăţilor
naţionale, societăţilor şi aI regiilor autonome,din care: —

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al
anului precedentdin care virate:

- către instituţii publice centrale $78 159

- către instituţii publice locale $79 160

- către alţi acţionari Ia care statul/ unităţile
administrativ teritoriale !instituţiile publice deţin

l 161
direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de
ponderea acestora.

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare
162

anterioare anului precedent din care virate:

- către instituţii publice centrale $82 163

- către instituţii publice locale 183 164

- către alţi acţionari Ia care statul/ unităţile
administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin

165
direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de
ponderea acestora

XV. Dividende distribuite actionarilor/ Nr.
. . . Sume (lei)

asociatilor din profitul reportat — rd.

A — B 2019 2020

Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor in perioada de lGsa

raportare din proíitul reportat — 13121
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XVI. Repartizări interimare de dividende Nr. Sume (Iei)potrivit Legii nr. 163/2018 rd.

A B 2019 2020

- dividendele interimare repartizate w 786

XVII. Creanţe preluate prin cesiDnare de Ia Nr.
Sume (Iei)persoanejuridice*****) rd.

A B 31 .12.2019 31.12.2020

Creanţe preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice (Ia
valoarea nominalä),din care:

- creanţe preluate prin cesionare de Ia persoane juridice ua 167
afiliate
Creanţe preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice (Ia

789 168
cost de achiziţie)din care:

- creanţe preluate prin cesionare de Ia persoane juridíce
790 169

afiliate

XVIII, Venituri obţinute din activităţi agricole Nr.
Sume (Iei)

i.*.*.) rd.

A B 31.12.2019 31.12.2020

Venituri obţinute din activităţi agricole 191 170

(VIV. Cheltuieli privind calamitäţile şi aite ęvenimente
792

170a

;lmilare (ct. 6587), din care: (322)

. l7ob
— inundaţii (313)

- 170c
-seceta (324)

— 170d
- alunecari de teren

(325)
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Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de Ia bugetut statului către angajator) —reprezíntă sumele acordate angajatnrilor pentru plata
absclvenţilor ínatituţiilor de invăţâmănt, stimularea şcmerilor care se ncadreazá in muncă inainte de expiraraa perioadei de şnmaj, stimularea angajatorilor care
Incadrează in muncä pe perioadă nedeterminată şomeri ln vărsta de peste 45 ani, şomeri tntreţinätori unici de familie sau şomeri care In termen de 3 ani de la data
angajării indeplinesc condiţiile penlru a solicira penaia anticipatâ parţialä sau de acordarea pensiei pentru limita de várată, ori pentru alte situaţii preväzute prin
legislaţia ln vignare privind sistemul asigurârilor pentru şomaj şi stimularea orupârii forţei de muncă,
4*) Se va completa cu chelruielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicacivă, decvoltarea
tehnologică şi inovarea stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobatâ cu modificări
şi completâri prin Legea nr 324/2003, cu modificärile şi completările ulterioare, Cheltuielile se vorcompleta conform Regulamentului de punere in aplicaro (UE) nr
995/2012 al Comisiei din 26 oclombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicere a Deciziei nr 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privnd
producţia şi dezvoltarea statisticilorcomunitare n domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat injurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 299/27.10 2012.

Se va completa tu cbeltuielíle efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr- 995/201 2 al Cnmisiei din 26
octombrie 2012 de stabilirea nortnelor de punere in aplicate a Detiziei nr. 1 .605/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea
statlsticilor comunltare in domenlul śtiinlei şl al tehnologlei, publIcat in )urnalul Oficial al UniunIi Europene, seria L nr. 299/271 0.2012.

h categoria operalorilor economici nu se cuprind entitäţile reglemertale şi supravegheate de Banca Naţională a Romăniei, respectiv Autoritatea de
Supraveghe,e rinanciară. societâlilereciasificatein sertnruladministratieipublice riinstituţHle tărăscoplucrativin seri,iciul gospodäriilorpopulalioi.

Pentru crean;ek p'eluate prin ces:crare de la persoanejuridice se vor completa atât valoarea nomilală a aces!ora, cât şi costul lor de achiziţie
Pentru statutul đe persoane uridict afiliate so vor avea in vedere prevederile art pct. 26 lit. cl şi d) din Leea nr.227201 5 priv.nd Codul fiscaL cu mçdificările şi
completârik ultericare.

Conform art. 1 din Regulamentul Oelegat (UE) nr.639/2014 al Com;siei dii l t marte 2014 de completarea Regulamentului UEI ‘r 1307/2013 al
I Parlamentului Eurçpean ni al Consiliului de stabtire a unor ncrne privnc oläţile directe acordate fermierior prin scsme de sprjn n cadrul politic i agricole comune
de rnodificare a anexei X la regulamtntul menţionat ll l ... veniturile obţinute din activtăi;ie agrico'e surt veniturile ca'e au ost obţinute de un fermier din activtatea

I ta agricotă in sensul articolului 4alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţinnat IR (UEI l3o7/20131,in cadrul exploataţiei sale, inclusivsp'ijnul din partea Uniunii dn
Fondul european de garantare agricolă IFEGA) si din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR, precum şi erice ajutcr raţional acordat pentru activ tâţi

{agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare in temeiul articolelor 18 şi l 9 din Regulamentul (UEI nr 1307/2013-
i Ve,ţurile obţir.ure din prelucrarea produteloragricolťn sensul articolului4 alinearul (11 litera (d) din Regulamentul IUE) nr 1307/2013 aleexploataţiei sunt
considerate venturi din activictţi agrkole cu ccndiţia ca produsele prelucrate câ rămână proprietatea ‘ermierului ş ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt
prcdusagricolin sensut artcolului 4aineatul (1) litera d) d:n Regulementul IUE; nr 1307/2013
Crice alte ver.tu' i sunt çonsiderate venitur din activicäţi neagriccle
(21 ln sersul afreatului 111, venituri irseamnâ venitu'te brute, inaintea deducerii costutilor i impoztelor afemnte

1) Se vor include chiriile plătite centru terenuń ocupate (culturi agriccle, päşuni, ‘ăneţe etcj şi aferente spaliilor ccmerciale lterase etc) apar,inănd propretarilor
privaţ- sau unor uniraţi ale administraţiet pubt:e. inclusiv ch.r.te pentru fnlnsirea luctului de apá in tcop rerreativ sau in alte scopur lpescuir etc)

2 Valoarea inscr'sâ îa rândul datorii cu entităţi afiliate nerezidence 1dm ct.451;, din care NU se celcukază prin insurnarea valońlor de la rândune cu scaderţa iniţiale
mai mare de un an şi ‘datorii comerciale cu entităţile afiliate nere2idente indiferent de scadenţâ (din ct 4511.
31 în categoria Alte datorii in legâtură cu persoanele fizice şi persoanele ;uridice, altele decăt datcriile in legătură cu instituţiile publice linttituţi'le statului)' nu se vor

ínscrie subvenţiile aferente veniturilorexistente in soldul contului 472
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţLlor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit ţegii
S) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
61 Se va completa de câtre operatorii economici cărora le sunt ircidente prevederile Crdinului miniatrului finanţelor publice şi aI ministrului delegat pentru buget nr.
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind intocmirea şi actualizarea inventarului centralizat aI bunurilor imobile proprietate privată a statului şi s drepturilor reale
supuse inventarierii, cu modifirările şi completârile ulterioare.
71 La secţiunea XllCapital socialvărsat Ia rď 161 - 171 In col. 2 şi col.4 entitâţile vorinscrie procentul corespunzător capitnlului social deţinut in totalul capitalului
social vărsat inscris la rd. 160
8) La acest rănd te cuprinddividendele repartizate potrivit Logii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilitâţii nr.82/199l, modificarea şi
completarea Legii societăţilor nr. 31/1 990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind orgonizarea şi funcţionorea cooperaţiei.
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SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Ia data de 31.12.2020

Cod4O -Iei
Elemente de Valori brute
imobibzari rd.

ScId Cresteri Reduceri SoId final
initial Total Din care: (col.5=1+2-3)

dezmembrari
si casari

A B 1 2 3 4 5

l.Imobiiizari necorporale

Cheltuieli de constituire si
01

cheltuieli de dezvoltare

AIte imobilizari 02 609.1 24 11.727 31.275 x 589,576

Avansuri acordate pentru
03 x

imobilizari necorporale

Active necorporale de explorare
04 x

si evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd. 01 Ia 04) 05 609.124 11.727 31.275 x 589.576

Il.Imobilizari ccrporale

Terenuri 06 x

Constructii 07 21.473.830 21.473.830

Instalatii tehnice si masini 08 33.881.083 325.157 579.033 579.033 33.627.207

AIte instalatii utilaje si mobilier 09 1.225.874 3.120 1.228.994

Investitii imobiliare i 0

Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de
329.309 340.004 66,909

executie

Investitii imobiliare in curs de
14

executie

Avansuri acordate pentru
15

imobilizari corporale —
TOTAL (rd. 06 Ia 15) 16 56.658.391 657.586 919.037 579,033 56.396.940

lll.Imobilizari financiare 17 x
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL -; 57.267.515 669.313 950.312 579.033 56.986.516
(rd.0S+16+17)



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
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. . Amortizare aferenta Amortizare Ia
. . . . Nr. . . - Amortizare in cursul . . .

Eiemente de imobilizari Sold initial . imobilizarilor scoase sfarsitul anului
rd. anului din evidenta (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 20 570.709 13.977 31.275 553.411

Active necorporale de explorare
21

si evaluare a resurselor minerale

TOTAL(rd.19+20+21) 22 570.709 13.977 31.275 553.411

II.imobilizari corporale —

Terenuri 23 -

Constructii 24 17.447.839 244.163 17.692.002

Instalatii tehnice si masini 25 26.018.372 4.430.060 560.028 29.888.404

AIte instalatii utilaje si mobilier 26 702.545 70.175 772.720

lnvestitii imobiliare 27

Active corporale de explorare
28

evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 Ia 29) 30 44.168.756 4.744.398 560.028 48.353.126

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 44.739.465 4.758.375 591.303 48.906,537



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
F40 - pag. 3

- Iei -

. Nr. Ajustari constituite Ajustari SoId final
Elemente de imobilizari SoId initial

rd. in cursul anulut reluate Ia venituri (col. 13=10+1 1-12)

A B 10 11 12 13

Llmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si
32

cheltuieli de dezvoltare

AIte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale

TOTAL (rd.32 Ia 34) 35

Il.Imobilizari corporale —

Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

AIte instalatii, utilaje si mobilier 39

Investitii imobiliare 40

Active corporale de explorare si
41

evaluare a resurselor minerale

Active biologice productive 42

Imobilizari corporale in curs de
executie • -.

Investitii imobiliare in curs de
executie

TOTAL (rd, 36 Ia 44) 45

III .lmobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46) —
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ATENTIE!
Conform prevederilor pct. l -11 alin 4 din Anexa nr. 1 Ia OMF nr.58/ 14.01.2021, írs vederea depunerii situaţiilar flnancíisrc' anuale aferente exercifiuîui

flnanciar 2020 le formar hônie şi le formae elecrranic sau numai tn farmâ elecrronicä, semnate cu certiflcat digital cafiflcat şjęruIrii CXtĚnsiil zio va con fine si prŁrn
uaginä din situafirle financiare anuale Iittatä cu ajurorul pragramului de atist enfô elaborardeMinisrerulFínanrelarPublke, tem'rnr.jçśrrirrnîiirclli neoru, litibiľ

Prevederi referitoare Ia obligaţiile operatorilor economici cu privire Ia întocmirea
raportărilor anuale prevăzute de Iegea contabiiítăţii

A. Intocmire raoOrtări anuale

1 Siua;/ fi—anciare anuale, potrivitart. 28 ali's. 11) din Iegea contabilitâţii:
• termen de depunere —150 de zile de Ia ;ncheierea exerciţiuIii tnancrar;

2. Rapartá'i contabile anuale, potrivit art. 37 di, Iegea cortabiştăţi.
• termen de depunere —150 de zile de Ia incheierea exerciţuLi financiar, respectv a arului calerdaristic;

j • ent,ăţ, care deoun raportâri contabIe anuale:
- ent ;âţile care aol:că Reglementările conta'oile confcrme cu Stapdardete l9ternaţianale de Raportare Financ:ară. aprobate pri, 0MP nr. 2.844/2016.

cu mad.fică'i)e şi ccmpktările ulterioare;
- entităţile care au optat pentru un exerci;iu financiar dlferiî de anul calendarlstlc;
- subunităţile deschise in România de societäţi rezidente in stase anarţ nănd Spaţiului Econamic European;

persoanelejuridice aflate In ichidare, patrivit Iegii — in termen de 90 de zie de Ia incheie-ea anului calendar;stic.

Depun situatii financiare anuale i raponär cantabile anuale
- ent tăţile careaplică Reglementările ccntabile corforme cu Standardolo Intornaţianale de Rapartare Financară. aprcbate pń, OMP nr 2.844/2016,

cu modficările şi cçmpletările uI:erioere;
- enttăţile care au outat pentru un exerciţiu financiat ďferit de anul caler.daristic.

3. Declaraţie de inactivilate, pctńvit art 36 alin. (2) din legea contabilităţi', depusă de encitiIe care nu au desfäşurat activtate de a constituire până b sfăişitul
exerciţiului financiar de rspcrtare:

• termen de depunere —60 de zile de la incheierea exercjiului financiar

B Corectarea de erori cuprinse ln situaţiile financiare anuale şi raportârile contabile anuale — se poate efectua daar in corrdiţiile Pracedurii de çcrectare a erorilor
cuprinso in situaţiile financiaro anualo şi rapartărilo contabilo anuale depuse do opcratori cconomici şf pcrsoanctc juridico fărä scnp patrimonial, aprobată prin
OMFP nr. 450/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Erorile contabile, aşa cum sunt definite de reglementärile contabile aplicabile, se corecteazâ potrivit reglementärilor respective. Ca urmare, In cazul corectării
acestora, nu poate fi depus un alt set de siluaşi financiare anuale/rapartäri cantabite anuale corectate.

C. Modalitatea de ranortare le cazul revenirii Ia anul calendaristic, ulterior alegeri unui exerciţiu financiar diferit de anul calendarissic, potrivit art, 27 din legea
contabilitaţii

Ori de câte ori entitatea işi alege un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. Vl alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind
modificarea şi cumpletarea unor reglementări contabile.

In cazul revenirii la anul calendarislic, legea contabililăţii nu prevede depunerea vrelJnei insţiinţäri in areçt sens

Potrivit prevederilor art. Vl alin. (7) din ordinul menţionat,in cazul in care entitatea işi modifică data aleasă pentru inlocmirea de situaţii financiare anuale astfel

incât exerciţiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanliere raportate incepánd cu urmäturul exerciţiu financiar hl încheiat se reterâ la

data de 1 ianuarie, rospectiv 31 drcembrie, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţîului financiar curent 21, respectiv exerc iţiului financiar
precedenc celui de raportare.

De execnptu, dacă o scciecate care a avut exerciţiuţ financiar difert de anul calendariatic. optează să revnă b anul calerdarsiic ncepănd cu 0I ianuar e 2021,
aceasta intccmesre rapcrări ccntacile dupâ cum urmeazt:

- pentru 3 decembrie 2320 — raponáń contabile anuala.
- prntru 31 decenbrie 2021 —situaţi- f,nanciare anuale

D. Contablizarea sumetor onimte de Ia pciiona'i/ psociati — se efec:ueazä In contul 4553) SLme dacoate acţionarilcr/asociaţiloć.
In cazul in care imorumuturik sunt primite de la ent;täţi afiliate. contravaloarea acestora se Inregistreaza in contul 451 ‚.Deconräri intre entitaţile aM ate

1) Acesta te referă la primul exerciţiu financiarpentru care situajiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an ca!endaristic.

2) A:esta reprezintâ primul exerciţiu f nanciar care redevne an calerdaristic.

Astfel, potriv,t exemplulu prezentat mai sus, soldur.le b lanţiere cuprinse in situaţ.ile fina,ciae an,ale inchsiate la data de 3ldecernbre 2021 se referă Ia data de
1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar ru'ajele co,ttcrilor de venitt.ri şi cheltuieli corespund exerciţului financiar curent (2021). respeciv exerciţiului
financiar rreceaent celui de rapoflare (2020).

31 A te vedea, :n acets sens, prevederIe pct. 3a9 din roglumentă'ile contabie, potńvt cârora sc,mee depuse sau Iâsate tompcrar de către azţionart/asociaţi b
dispoziţia entităţii, precum şi dobănzile aferente, calculate n condiţiile legii, se irregistrează in contabilitate in contuni distincte lcontul 4551 ‚Acţionari/ asocia)i -

conturi curente, respectiv contul 4558 ‚Acţionari/ asociaţi - dobânzi la conturi curente").
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