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SC UZUC SA Ploiesti

ANUNT

In conformitate cu prevederile Legii nr. 3111990 privind societatile comerciale, cu modificarile si

completarile ulterioare, SC UZUC SA Ploiesti avand numarul de ordine in Registrul

Comertului J29lll/1991, cod unic de inregistrare RO 1343554 si o cifra anuala de afaceri de peste

l0 milioane lei, confirma ca a depus sub numarul INTERNT - 115406760-2017 din data de 27.04.2017

la Ministerul Finantelor Publice- Agentia Nationala de Administare Fiscala copie de pe situatiile
financiare anuale pentru exercitiul financiar I ianuarie 2016 -31 decembrie 2016, insotite de raportul

administratorului si raportul auditorului financiar.

Director General,
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M agaEe$teilut I Ct' ttea a

Declaratie privind Guvernanta Corporativa

Contine alltoevaluarea gradLrlLri de respectare a "prevederilor de indeplinit" precizete

c'locurrentul "Principii de Guvernanta Corporativa pentrll AeRO - piata de actiLrtti a BVB" inilat
Iigoare la 04.01.2016. preclllx si a masurilor adoptate sau c:rre Lrnreaza a fi acloptatc'in scoptrl cic a

a.iunge la indeplirrir"ea tutlrror acestora.

Prcambul

Principiile de Guvernanta Corporativa ale BLrrsei cle Valori BLrcuresti aplicate de S(' tlZtJC'SA.
aLr scopul de a creste nive lLrl de transparenta si irrcredere pentrLl actionarii prezenti si viitori ui Societatii si

cle crea o legatura mai stranszr cu actionarii si o deschidere rrai rni-lrc catre toti inrestitorii poterrtrali.

O buna guvernanta corporativa este Lln instnrnrcnt puternic de crestele a c(,urpctiti\ itrllii
af'acelilor. iar SC UZUC SA urmareste indeplinirea tllturor acestor recollrandali. eontribLrincl la ct'csteteit

ellcientei activitatii, pentrLl succesul pe termen lLrng al Societatii.

Orice schirnbare semnit'jcativa tata de aceasta Declaratie anuala privinc'l (iuvenrantlr C'orporativa
r a fi prezentata intr-un raporl cLlrent.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa:
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, 4
一
Ａ Soerctatcr trcbLne sa detrne un rcgulirnrenl tntcrn ltl

('onsrlrLrlLrr crirc sn inclrrda ['nner]i de retinnta cu prii irc lir
('0rrsrLrrr sr ll lirnctrrle de eondrreere cheie tle socrelatrl
Ailnr rn rstrirrclr eonll ictLrlLri de ilrt.rcsc lr nir clLrl Consrl iulLil

trcbrric dc asemenea. sa llc tratlt irr regrrlanren[ul

Cons rl iLrlLrr

X

A2 Orice alte anga jlnrcnte protlsionale ale mcrnbr ilor
Cons lrrlur. rnclusiv pozitil dc rrcrnbnr e\ccutr\ sau

nE'e\e.utiI rl ConsilrLrlLrr in ultc socrc'tuti (ercluzand l'iliale
xlc socictatii) sr institLrtii non-yrrol'it r or ll udrrse la cuilostinta
f onsilrulirr inainte de numire si pc perioada rnandatulur

X

A3 I:iccrrc nicnrbrLr al ConsrirLrLLrr rr inlbrrra Consilrul cu
prLr rre la orree leqalLrra cu un aetionar clre cletitrc tlircct saLr

ndrrccl actiuni rcprezentilnd nu mli putin de 570 din nLrnrarul

totirl de dreptLrri de \'o1 ,Ac!'astir obligatic arc in lcdcrc oricc
tel dc lcgiltLrra carc poillc aleclil pozitia rrenrbrului respectir
pr asl)cctc cr: tirr dc decizii alc ConsiliLrlLri.

X

RaportLrl anLral lreblrie sa inlilrtnczc daca a avut loc o

cr alLrarc l ConsrlrLrlLri. sub cortriltccrea prescdrntelLri 1'rebuic
sl contmil. rlc ascrncnca. nurrarrrl de sedrntc alc ConsilrLrlui

X Nu erista o procedura de crllLtarc n r.lL\ltalr L'oits liLtlLri

dc acirnrnistrltie
Consilrul rle rdrlrnistratrr s ir Lnlrun I |! pu!rrrsul .1ru ul

2016 rn l3 de scdintc

Pr,re c.lrrra prn.ind coopcmrcl cu ConsLtltantul ALllorizill

Der)tru pcnoirda ilr care accaslil coopcrate este Itlpusa dc

X
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Bursa dc Valori BucLrrr-sti contilc ccl toate llre\ederrlc
prccizrte in C odul de Cil\.-nranta Corporatistlr

ConsrLrul rlr lrcloptlr o polrticl llsti!'i incrt oldc trilnzlctrc r
socictatii cu o I'iliala reprezentand 5rf6 saLr mar nrult clrn

actl!clc ncte illc socretittil colltoilr cclcr mal rcccntc
rilll()rtJr lilliiIc]iirc. sa I'rc aploL)rtrt ilc Lonsrltu

ヽ NLL erista r) lsenrdrilt ]]o l(.r \oir!lnlalL irt ilii f - lrlr ,

rcPrezentand j'rir siiu i]]ar mu t.lin retii lle nctc aii
socrclatll

\urlrLul rnlcrn trcbLrrc sr lLr rrrlrzrt de eatre o structurir
orslrnrrilloncr scpllrllta (dc])llnllrlrL'ntul di- audiI tntcrtr i clttl

elrclrrrL soeictatri sau l)rn scrr icrrle uner tenc pilrtl
indcpcnrlcnte. c0ie \a raporta ConsiliLrlLri. iar. in cadrul
s()clctllll. ii vr raporta ciirect l)irectorulLri Ccncral

X

(1 Soeictrtu'lr i'lr pLrblrcl rn rapoftLrl lrrrull o scctiun.' clre il
LneLud!- \ cnltunle totalc alc' nrcnrbrtlot ( onsllrirlLti st alc

cirrt'etorulLrr gcneral alercnlc rnulur llranciar respectiI si

r ir]orrcr totall a (Lltllror bonusurilor sau tt oricaror
colnlrursntri rarilbrlc sr dc aserrenelr rpotezele cheie sr

lrrrncrpirlc pcntrLr calctrlrren \cnrturrlor rnentioltate mal sLls

X Respectata partial VenitLrrilc directonrILri seneral utt

0aracter conf identlal.

Dl

1)2

SLrplrmentlr l'atar de lrlbnniltiilc prcvazute in prcvcderilc-
l!u.rlc n.ltIli. dc .tll.t'tlL'l il \{'..!tirtli \ir (o rlilr('r) i(illrllrs
dedrcala Ilclatrci cu lnvestitorir- atal rn lrlrba rolnana
cat sL ill irnrba engleza. cLr lorle inlbrnratiilc rclt'r,ante dc

inlcres penlnr inlestitorr. rnclrrzand

D. l.l. l)r incrpalele regularncntc rl!' societatil. in particular
rctltl cor)stitutiI sr regul0lrertele interne alc organelor
stiituta rc
D. 1 .2. C V-Lrr ile rnenrbrilor organc lor s liltlltare
l).1.3. RaprrarteJe cLrrente sr rapoarl!'lr' perrodice
D.l.-1. Intbrrratir cLr prii rrc la atlunanle eeilerale irlc'

.rcti()nxr rlor ordrnel cle zi si rnut.'rialclc rlir.'tttc. lrotararile
adrrrrr rlor gencmle
l).1.5. lnl()1ilIrUr fLl pr\ Lrc lii arcnrrrdrtc eorporllLr\c
precun.r l-rlrta dilidcndclor sru llte ereninrenta care ru cl
rezLilllrl oblrncrclt stttr lrrlrllrr r rLt lti L\ rrc la clrcptur tlc LrnLrL

lelt()llll ilrclLtzllild lerircrtr'le rn|ta sr PtiIctpttlc unot asllcl
dr opcrrlrLni
l).1.6. \ lc rrli)r rlilLLr ilc ri[LrrI c\trrordlnrra crrL' il trcbu]
lacLitl pirbl rcc. lnLr llr elr/ rrod i f icarcl"n i n iti!'r!'a coopcrxl i i cLl

Lril ( onsLrltrnl /'\utoi rzrt- scrrn.reil/ rernnoireai' tenr[]Ltrcil
.lIlt,l lLr,r.l.t, trrr \ll,lkut \l.,kit
D.1.7. Socletatcl trebLrie sa aiba o firnctrc dc Ilelatir cLr

Invr-stitorii si sa inclLrda in sectiuner dedicata acestei lirnctii.
pc plgr ru de rntcrn.'t a socr!'tllii nurn!'La sl tlatclc clc eontuct

tlr'unL'r Dcrsoitne car!'are cilpacLtiltca dc a fLtnrizlt. ll cercre.
ilrlor nrallllc corcspunTatoirc

X NLr r erisllit ilrteies aliil l)lLleit I rIcslit',r Llor lf ra('sl sc rs

Va analtzt oportunrtatet rrsPeclrri ral !rtc: rlc l p!ne llr

drspozttie si vartanta tn i nr[rlr cnglezlt rL Lt]li)TrLitlr or

Sc

O so.rctatc trebLrrc sa arbir rdoptata o politica de dirjdend a

soc cLaLii. aa Lln sel dc clirectir rel'eritoare la rcpartrzarca
proiitLriLrL nct p. carc socielala:r clccllrl ca o va respecta

I'rnciPrric politrcrr de drriderrd trcburc su fic pLrblrclta pe

pngrnir de ilrlernel ii socretalii.

X NLr c\rsta o politica de clrr t.lcnil licp:lLrzatel irol LriltLL rct

sr propLlne rn lLnctrc tlc rcccsitirtile sor'iemlil

D3 0 socictatc lrebLrre'sn xiba ildophla o politicr cu privrre la
procnoze \r ditcr rcestea vor ll lurnlzate saLr nrr. l)rogllozele
rcprczlnta conclLrziile cLrantil'icate ale studiilor care vizeaza

.lc1t'rnrinlrer rnrpactului total al uncr lrste de lacturi relerilori
Ia o perrorda viitoare (rsa-nunritcle lpotczd) Politica tr!'bulc
sr prcrlda ll.ecrenta. perioaria arLrta in Icdcre sL eonlinutul
prognozelor Prognozele. claca sLrnt pLrblrcntc. vor li par1a'a

rlpo.rnclor anLralc. sernestrrulr saLl tnmeslnalc Politicii cu
pnrrc Jr ])r{)gnorc trcburt'sa lrc pLiblicata pc pagrnr dc

llll!'Tl1el ll iOCLClittll

X NLr cxista xaiolltata o politiua pn\ rnd lli!'\ i/iulltl!' clllr :ll
stabileasca llec\enta, pcrolida sl aontinulul r.cslilll (llrc.l:iL

Ile lacLlte publrce saLr nLr

['rer iziunile cLr un anLi]r L nLr cl dc lnecnrtudrile sunt

cLtprrnsc in rapcllrr tcle an lnLc al e' trllr r ill rstr rlol r lor

() so. eLlLlc Lr!'bLric \ir strbrlelscr dntn sL locLrl unei ltiuntn
.l.l.1. l.ll.l , i,.rl \.1 l'.'lll'll.r l\llLl.rJ.lli.r .lrl.ll ll I ll.rl r..

nil| ilrarc aia lilrl)nan

X

Illitrourlclc llnanctare rot ineiuclc' 11rli)ilralil atat ill lolllallil X Se va itnplerllcntlL llt yulor iifeirilrl l!eiL5Lll ecrLllLa ll lillliLlc
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clrt sr in engleza. cLr prirrrc la principal;i laetoir crre
nllLlcnlcaza schrnrbarr la njrelLrl lanzarilor. prolitrrlur
op!'Irtronal protitLrlrri ]rct silLl oricc alt rnriicrtor llnrncirr
rcIevrrnI

sl clc interesul inr,.'strtorilot Ln iracsI scn!

Siocrclalcit r lr organiza cL'l llLllrl o liltxlnire/ cor)lerintlr
tclcli)nlcx cLr rnalisti sr iniestrtori. tn ltccatc an lnlirrnratiile
prczentalr' cLr aceste ocazii r ot li publrcate rn sectiLtnt-a

IlclntLi cLr In\ cstrlonr 11e pe pagrnlt clc tntcnrcl ir soclclrln lr
nr')nrcnlrLl r aspcalr\ cl rnLaln rn/' conler illLc tclclbnrcc

X \Lr aLr lirsl orrlnizrle siilrillr' cL ll lllrsl i st Iri'slLtoI
Posibilitatea orgulrarr rLrr)r lLstlrl clr r\cilr narrLc

corllorative la ll cvrlluitlll rr ritlrotl iLr iolicrtrnLe rcnrte drn

llllr lcr llr\ cslitor rl01
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E-mail: secretariat@uzuc.ro, www. uzuc. ro, www.scrqrup. ro

HOTANAREANR.l
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din 27 04 2017

ln baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicatS, Adunarea General6 Ordinard a

Actionarilor, convocata pentru data de 27128 04 2017, ora 14,00, la sediul societatii,

convocare publicata in Monitorul Oficial partea a lV-a, nr. 1012127 03 2017, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, a Legii nr.29712004 fiind

reprezentati actionari detinand un numar de 3.978.131 actiuni, reprezentand

83,713% din totalul actiunilor:
HOTANASTE:

1. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2016, in

baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului

auditorului financiar cu 100% din voturi, respectiv 83,713% din total actiuni

2. Aproba repartizarea profitului in suma de 187.052,05 lei, conform repartizarii
propuse in situatiile financiare pe anul 20'16 cu 100% din voturi, respectiv

83,713% din total actiuni astfel:
,/ 118.111,64 lei - alte rezerve din repartizarea profitului scutit de impozit

(profit reinvestit)
/ 68.940,4'l lei - alte surse proprii de finantare la dispozilia societatii

3. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, conform propunerii,

cu 100% din voturi, respectiv 83,713% din total drepturi de vot

+, Aproba programul de investitii pentru anul 2017, conform propunerii, cu 100o/o

din totalul voturilor, respectiv 83,713% din total actiuni.

5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea

desfasurata in cursul exercitiului financiar 2016, in baza rapoartelor prezentate

cu 100% din voturi, respectiv 83,713% din total actiuni,

6. Aproba data de 17 05 2017, ca data de inregistrare, respectiv pentru

identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.29712004 privind

piata de capital, respectiv a datei de 16 05 2017, ca "ex- date", cu 100% din

voturi, respectiv 83,713% din total actiuni
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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 
Index încărcare: 115406760 din 27.04.2017 
Aţi depus un formular tip S1002  cu numărul de înregistrare INTERNT-115406760-2017 din data de
27.04.2017 pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: 1343554
 

Nu există erori de validare.



































































































































VersiuniS1002_A1.0.0 /14.02.2017 Suma de control 11.880.263Atenţie !

  Entitatea UZUC SA

Tip situaţie financiară : BL

Localitate  
PLOIESTI

Bloc  Ap.              Telefon

0244401101

Scara  Nr.  
16

Strada  
DEPOULUI

Judeţ 

Prahova

Sector  

  Număr din registrul comerţului J29/11/1991   Cod unic de inregistrare 1 3 4 3 5 5 4

2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

A
dr

es
a

 Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

 SucursalaBifati numai dacă  
este cazul :  Anul 2016

Semnătura electronica

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) 
din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror 
exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic 
F10 - BILANT   
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE 
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

  Nr.de inregistrare in organismul profesional

  Numele si prenumele

PIRVU MIHAELA

  Numele si prenumele

IANCU IOAN CORNELIU

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

  An   Semestru

  Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 
interes public

  Entităţi mici

  Microentităţi

Situatii financiare anuale Raportări anuale

Atenţie !

?

Indicatori :   Capitaluri - total 117.562.272

  Profit/ pierdere 187.052

Instrucţiuni

VALIDARE
DEBLOCARE

ANULARE
LISTARE

Corelatii

Import   'balanta.txt'

Import   fisier XML creat cu alte aplicaţii

Import   fisier XML - F10,F20 an precedent

  1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de 
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 

  3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state 
aparţinând Spaţiului Economic European

   Semnătura _______________________________________________________ 
   Semnătura _____________________________________________________

  Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

G5 CONSULTING SRL

  Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

223/02.07.2002

AUDITOR,

  CIF/ CUI

1 4 6 5 0 6 9 0

Formular VALIDAT

34--Societati pe actiuni

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

  Entităţi de 
interes 
public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

 GIE - grupuri de interes economic



BILANT
la data de  31.12.2016

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

 rd.
01.01.2016 31.12.2016

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE                 

          1.Cheltuieli de constituire  (ct.201-2801) 01

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

           3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi       
alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 10.534 5.274

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

          5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 
 (ct. 206-2806-2906) 05

          6. Avansuri (ct.4094) 06

               TOTAL (rd.01 la 06) 07 10.534 5.274

  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

          1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 50.659.839 50.349.793

          2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 10.442.296 9.549.468

          3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 128.778 104.261

          4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 1.247.955 1.194.086

          5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 134.788 426.034

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

          7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 
216-2816-2916) 14

          8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15

          9. Avansuri (ct. 4093) 16 160.987 2.494

                TOTAL (rd. 08 la 16) 17 62.774.643 61.626.136

  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE      

           1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 48.815.909 48.815.909

           2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19

           3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun 
 (ct. 262+263 - 2962) 20

           4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun 
(ct. 2673 + 2674 -  2965)                

21

          5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22 112.000 112.000

            6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23

                 TOTAL (rd. 18 la 23) 24 48.927.909 48.927.909

               ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 111.713.086 110.559.319

B. ACTIVE CIRCULANTE    

 I. STOCURI

    1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 +  
323  + 328 + 351 + 358 + 381  +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 26 11.234.136 10.292.134
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    2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 27 5.867.300 6.710.304

   3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348*  + 354 + 356 + 357 + 361 + 
326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 -  3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 
396 - 397 -  din ct. 4428)

28 6.510.435 3.910.517

   4. Avansuri (ct. 4091)   29 63.810 9.924

       TOTAL (rd. 26 la 29)    30 23.675.681 20.922.879

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

  1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* +  2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +  4092 + 
411 + 413 + 418 - 491)    31 5.856.539 5.683.995

   2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)     32 7.052.784 8.155.083

   3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun  
 (ct. 453** - 495*)    33

    4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** 
+  444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) 34 592.957 517.878

     5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35

         TOTAL (rd. 31 la 35) 36 13.502.280 14.356.956

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 

    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 37

    2. Alte investiţii pe termen scurt  
 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 38

         TOTAL (rd. 37 + 38) 39

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)  40 310.811 1.220.106

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 37.488.772 36.499.941

 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)   42 69.000 87.187

   Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 43 17.304 87.187

   Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 44 51.696 0

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN 

       1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)   

45

       2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 
1682 + 5191 + 5192 + 5198) 46 23.950.500 23.909.027

        3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47 1.091.728 357.657

        4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 2.550.438 1.805.225

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

         6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50 653.129 618.413

         7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663
+1686+2692+2693+ 453***)         51

     8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 
+ 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** 
+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 
457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)   

52 1.733.929 1.289.561

     TOTAL (rd. 45 la 52) 53 29.979.724 27.979.883

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) 54 7.192.328 8.289.766

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 55 118.957.110 118.849.085
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G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA  
MAI MARE DE 1 AN

       1. Împrumuturi din emisiunea de  obligaţiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

56

        2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 
1682 + 5191 + 5192 + 5198)   57

        3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)   58

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

        5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 60

         6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 61

         7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun 
 (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) 62

          8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 
1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 
437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 
456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 

63

         TOTAL (rd.56 la 63) 64

 H. PROVIZIOANE

         1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 65

         2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66

         3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67 154.004 146.863

          TOTAL (rd. 65 la 67) 68 154.004 146.863

 I. VENITURI ÎN AVANS     

         1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 69 1.761.909 1.457.429

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) 70 334.024 317.479

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) 71 1.427.885 1.139.950

         2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 72

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 73

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 74

         3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi  

              (ct. 478)(rd.76+77)
75

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) 76

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) 77

         Fond comercial negativ (ct.2075) 78

        TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79 1.761.909 1.457.429

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL

         1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80 11.880.263 11.880.263

         2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 81

         3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82

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

         5.Alte elemente de capitaluri proprii  (1031) 84

         TOTAL (rd. 80 la 84) 85 11.880.263 11.880.263

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86 13.132.800 13.132.800
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     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87 45.157.092 45.083.521

     IV. REZERVE 

       1. Rezerve legale (ct. 1061) 88 2.376.052 2.376.052

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

       3. Alte rezerve (ct. 1068) 90 43.274.588 43.371.737

        TOTAL (rd. 88 la 90) 91 45.650.640 45.747.789

          Acţiuni proprii (ct. 109) 92

         Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93

          Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 94

     V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                  SOLD C  (ct. 117) 95 1.554.426 1.648.959

                                                                                                                               SOLD D (ct. 117) 96 0 0

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

                                                                                                                              SOLD C (ct. 121) 97 161.508 187.052

                                                                                                                              SOLD D (ct. 121) 98 0 0

      Repartizarea profitului (ct. 129)    99 161.508 118.112

    CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) 100 117.375.221 117.562.272

     Patrimoniul public (ct. 1016) 101

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 102

     CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79 103 117.375.221 117.562.272

  Suma de control F10 : 2087562736 / 4192448185

     *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 
 
    1) Sumele înscrise la acest rând  (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, 
precum şi alte creanţe imobilizate, scadente  într-o perioadă mai mică de 12 luni. 
     2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 
pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse 
inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele si prenumele

IANCU IOAN CORNELIU

  Numele si prenumele

PIRVU MIHAELA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  31.12.2016

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  
Exerciţiul financiar

rd.

2015 2016

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 43.174.631 43.736.420

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 42.315.209 43.651.833

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 859.422 87.426

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 2.839

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 
mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* ) 05

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  06

   2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie  (ct.711+712)

           Sold C 07 840.586 0

           Sold D 08 0 1.932.599

  3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale  (ct.721+ 722) 09 91.835 155.619

  4.  Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10

  5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11

  6.  Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +  
       7417 + 7419) 12

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 1.651.044 501.056

      -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)       16 45.758.096 42.460.496

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)                17 13.644.372 13.511.146

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)     18 1.022.393 791.148

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 1.032.835 932.558

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 800.737 65.602

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 2.442

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 18.097.855 18.498.979

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 23 14.878.717 15.077.600

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 3.219.138 3.421.379

 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 2.527.168 2.434.930

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 2.527.727 2.435.315

      a.2) Venituri (ct.7813) 27 559 385

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        28 -455 10.040
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       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 10.040

       b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 455

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 6.721.314 5.265.643

    11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 
              (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)    32 5.570.787 4.675.646

    11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;  
              cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte 
              normative speciale(ct. 635 +6586*)

33 316.989 248.873

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34 46

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

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 833.538 341.078

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul 
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      39 -36.075 -10.040

          - Cheltuieli (ct.6812) 40

          - Venituri (ct.7812) 41 36.075 10.040

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 43.810.144 41.497.564

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 43 1.947.952 962.932

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 44 0 0

 12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 33.322 142.606

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48 140.583

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

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 555.794 688.185

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

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 589.116 830.791

 16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53

             - Cheltuieli  (ct.686) 54

             - Venituri (ct.786) 55

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 640.095 606.698

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             57

 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 1.643.481 930.086

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 2.283.576 1.536.784

  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 60 0 0

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 61 1.694.460 705.993
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 46.347.212 43.291.287

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 46.093.720 43.034.348

 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 64 253.492 256.939

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0

 19.  Impozitul pe profit (ct.691) 66 91.984 69.887

 20.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67

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

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)        68 161.508 187.052

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0

  Suma de control F20 : 687163681 / 4192448185

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 
„Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 
      La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidențiază 
cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

  Numele si prenumele

IANCU IOAN CORNELIU

  Numele si prenumele

PIRVU MIHAELA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 



DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1

la data de  31.12.2016

  I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 1 187.052

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

  Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04 393.961 393.961

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 393.961 393.961

      - peste 30 de zile 06 317.603 317.603

      - peste 90 de zile 07 76.358 76.358

      - peste 1 an 08 0 0

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total
(rd.10 la 14) 09

     - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  11

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13

     - alte datorii sociale 14

  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 
fonduri 15

  Obligatii restante fata de alti creditori 16

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat  17

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

  Credite bancare nerambursate la scadenta –  
  total (rd. 20 la 22) 19

    - restante dupa 30 de zile 20

    - restante dupa 90 de zile 21

    - restante dupa 1 an 22

  Dobanzi restante 23

 III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 24 441 413

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 31 decembrie 25 444 405
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 IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de 
raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26

  - impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre 
ale Uniunii Europene, din care: 28

  - impozitul datorat la bugetul de stat 29

Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30

  - impozitul datorat la bugetul de stat 31

Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32

  - impozitul datorat la bugetul de stat 33

Venituri brute din dividende platite catre persoanele  fizice nerezidente , din care: 34

 - impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele 
membre ale Uniunii Europene, din care: 36

 - impozitul datorat la bugetul de stat 37

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit 
prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, din care:

38

 - impozitul datorat la bugetul de stat 39

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40

  - impozitul datorat la bugetul de stat 41

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre 
ale Uniunii Europene, din care: 42

  - impozitul datorat la bugetul de stat 43

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44

  - impozitul datorat la bugetul de stat 45

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46

  - impozitul datorat la bugetul de stat 47

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 
primite în concesiune, din care: 48

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 50

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53 50.980

  - impozitul datorat la bugetul de stat 54 8.157

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care: 55

  - impozitul datorat la bugetul de stat 56

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57 7.191
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                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 59 7.191

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) 60 7.191

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale 
şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 61 0

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 62 0

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 63 0

 V. Tichete de masa Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 808.357

 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de  
   cercetare - dezvoltare ***)

Nr.
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): 65 0 0

  - dupa surse de finantare (rd. 66=67+68) 66 0 0

         - din fonduri publice 67

         - din fonduri private 68

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 69=70+71) 69 0 0

         - cheltuieli curente 70

         - cheltuieli de capital 71 0 0

 VII.  Cheltuieli de inovare ****) Nr.
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2
  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   
(ct. 4094) 73 0 0

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  (ct. 4093) 74 160.987 2.494

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)   75 48.927.909 49.139.472

        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 77  la 83)   

76 48.927.909 48.927.909

         - acţiuni cotate emise de rezidenti 77
         - acţiuni necotate emise de rezidenti 78 21.612.729 21.612.729

         - părţi sociale emise de rezidenti 79 27.315.180 27.315.180

          - obligaţiuni emise de rezidenti 80
          - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 
emise de rezidenti 81

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82

          - obligatiuni emise de nerezidenti 83

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)   84 211.563
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          - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute  
 (din ct. 267)

85 211.563

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 86

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri 
de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate 
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute  
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418),  din care:

87 5.864.886 5.490.703

          - creanțe comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri 
pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din 
ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

88 5.329.577 5.108.044

Creanţe neîncasate la termenul stabilit  
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

89 1.304.789 1.411.264

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
 (ct. 425 + 4282)      90 238.885 500

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 
4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)

91 346.818 381.357

         - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4382) 92 133.569 62.024

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441
+4424+4428+444+446) 93 213.249 319.333

         - subventii de incasat(ct.445) 94

         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447) 95

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97 7.052.784 8.155.083
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 
431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 
4662),  (rd.100 la 102) 99 76.254 223.209

       - decontari privind interesele de participare ,decontari 
cu actionarii/ asociatii  privind  capitalul ,decontari din 
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

100

       - alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului) 
             (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

101 76.254 223.209

  - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit 
legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 
461)

102

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    103

            - de la nerezidenti 104

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  

economici *****)
105 5.616.219 6.656.801

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 
506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113) 106

         - acţiuni cotate emise de rezidenti 107

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 108
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         - părţi sociale emise de rezidenti 109

         - obligaţiuni emise de rezidenti 110

         - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 
rezidente 111

         - actiuni emise de nerezidenti 112

        - obligatiuni emise de nerezidenti 113

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         114

 Casa în lei şi în valută (rd.116+117 ) 115 5.924 18.815

          - în lei (ct. 5311) 116 5.774 11.381

          - în valută (ct. 5314) 117 150 7.434

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.119+121) 118 304.868 1.201.291

         - în lei (ct. 5121), din care: 119 154.068 107.042

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 120

         - în valută (ct. 5124), din care: 121 150.800 1.094.249

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente 122

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.124+125) 123

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori 
de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)        124

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută 
(din ct. 5125 + 5414) 125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 
148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 
170 + 171 + 172 + 178)

126 29.979.724 27.979.883

 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute 
(ct. 161 ),(rd. 128 +129) 

127

                - în lei   128

                - în valută  129

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de 
obligatiuni in sume brute (ct.1681),  (rd.131 +132) 130

                - in lei 131

                - in valuta 132

 Credite bancare interne pe termen scurt  (ct. 5191 + 5192 
+ 5196 + 5197 ), (rd.  134+135) 133 23.950.500 23.909.027

                 - în lei 134 4.488.245 8.852.457

                 - în valută 135 19.462.255 15.056.570

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen 
scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) 136

                - in lei 137

               - in valuta 138

 Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194
+5195), (rd .140+141) 139

                - în lei 140

                - în valută 141

 Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 
scurt (din ct.5198),  ( rd. 143+144) 142

                 - in lei 143

                 - in valuta 144
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 Credite bancare pe termen lung  (ct. 1621 + 1622 + 
1627 ), (rd.146+147) 145

                 - în lei 146

                 - în valută 147

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din 
ct.1682) (rd.149+150) 148

                  - in lei 149
                  -in valuta 150

 Credite bancare externe pe termen lung  (ct. 1623 + 1624 
+ 1625 ) (rd.152+153) 151

                  - în lei 152

                  - în valută   153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 
lung ( din ct.1682), (rd. 155+156) 154

                   - in lei 155

                   - in valuta 156

 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682) 157

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 159+160) 158 13.294 0

                   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se 
face in functie de cursul  unei valute 159 13.294 0

                   - în valută 160

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 161

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161a

 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 
+ 408 + 419),  din care:

162 3.642.166 2.162.882

         - datorii comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri 
primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în 
sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 
405 + din ct. 408 + din ct. 419) 

163 1.985.296 789.019

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 164 443.367 567.288

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 
4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165 729.984 694.911

               - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4381) 166 488.336 477.544

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.441+4423+4428+444+446) 167 241.648 217.367

               - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447) 168

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului 
(ct.4481) 169

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170 653.129 618.413

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 171

     - sume datorate actionarilor / asociatilor PF 171a

     - sume datorate actionarilor / asociatilor PJ 171b

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 
462 + 472 + 473 + 478 + 509)    (rd.173  la 177) 172 547.284 27.362
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                 -decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, 
decontari din operatii in participatie  
      (ct.453+456+457+4581)

173

                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 2) 
                  (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)

174 547.284 27.362

                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 175

                - varsaminte de efectuat pentru imobilizari 
financiare si investitii pe termen  scurt  (ct.269+509) 176

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
177

 Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
economici *****)

179 200.000 0

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180 11.880.263 11.880.263

           - acţiuni cotate 3) 181 11.880.263 11.880.263

           - acţiuni necotate 4) 182

           - părţi sociale 183

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184

 Brevete si licente (din ct.205) 185

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186 578.882 389.695

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
în administrare 187

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
în concesiune 188

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 
închiriate 189

XI. Informaţii privind bunurile din 
proprietatea privată a statului supuse 
inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. 
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 190
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 XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 31.12.2015 31.12.2016

Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)

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

  Capital social vărsat (ct. 1012) 6),  
    (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)

191 11.880.263 X 11.880.263 X

  - deţinut de instituţii publice, (rd. 193+194) 192

       - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 193

       - deţinut de instituţii publice de subordonare locală 194

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, 
din care: 195

       - cu capital integral de stat 196

       - cu capital majoritar de stat 197

       - cu capital minoritar de stat 198

  - deţinut de regii autonome 199

  - deţinut de societăţi cu capital privat 200 10.731.910  90,33 10.731.910  90,33

  - deţinut de persoane fizice 201 1.148.353   9,67 1.148.353   9,67

  - deţinut de alte entităţi 202

Nr. 
rd. Sume

A B 31.12.2015 31.12.2016

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite 
bugetului de stat sau local, de repartizat din 
profitul exerciţiului financiar de către 
companiile naţionale, societăţile naţionale, 
societăţile şi regiile autonome, din care:

203

- către instituţii publice centrale; 204

- către instituţii publice locale; 205

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

206

Nr. 
rd. Sume

A B 31.12.2015 31.12.2016

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 
bugetului de stat sau local, virate în perioada 
de raportare din profitul companiilor 
naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor 
şi al regiilor autonome, din care:

207

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al 
anului precedent, din care virate: 208

        - către instituţii publice centrale; 209

        - către instituţii publice locale; 210
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        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora.

211

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 
anterioare anului precedent, din care virate: 212

        - către instituţii publice centrale; 213

        - către instituţii publice locale; 214

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

215

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******) Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 31.12.2015 31.12.2016

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din 
care: 216

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 217

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de achiziţie), din care: 218

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219

XVI. Venituri obţinute din activităţi  agricole *******)  Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 31.12.2015 31.12.2016

Venituri obţinute din activităţi agricole 220
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INTOCMIT,

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

   Semnatura _________________________________ 
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PIRVU MIHAELA

  Numele si prenumele

IANCU IOAN CORNELIU

ADMINISTRATOR,

Formular 
VALIDAT

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC
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 *)  Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
 ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 *****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. 
 ******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 
 Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 *******)  Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități 
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt 
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. 
 (2)   În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 
   
 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 
 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.  
 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.  
 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.  
 6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat  înscris la rd. 191.



la data de  31.12.2016

Elemente de  
imobilizari 

 Nr. 
rd.

Valori brute

Sold  
initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: 
dezmembrari 

si casari

Sold final  
(col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40  

F40 - pag. 1

 - lei - 

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 01 586.638 X 586.638

Alte imobilizari 02 X

Avansuri acordate pentru  
imobilizari necorporale 03 X

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 586.638 X 586.638

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 06 43.599.947 X 43.599.947

Constructii 07 10.507.532 15.794 10.523.326

Instalatii tehnice si masini 08 24.529.314 1.132.617 99.043 25.562.888

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 400.674 9.224 391.450

Investitii imobiliare 10 1.618.410 1.618.410

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de 
executie 13 134.789 589.437 298.192 426.034

Investitii imobiliare in curs de 
executie 14

Avansuri acordate pentru 
imobilizari corporale 15 160.987 -157.857 636 2.494

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 80.951.653 1.579.991 407.095 82.124.549

III.Imobilizari financiare 17 48.927.909 X 48.927.909

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17) 18 130.466.200 1.579.991 407.095 131.639.096



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 - lei - 

F40 - pag. 2

Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Amortizare in cursul 

anului

Amortizare aferenta 
imobilizarilor scoase 

din evidenta 

Amortizare la 
sfarsitul anului 
(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 19

Alte imobilizari 20 576.104 5.260 581.364

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 576.104 5.260 581.364

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 23 1.273 1.273

Constructii 24 3.379.458 326.226 3.705.684

Instalatii tehnice si masini 25 14.087.019 2.025.444 99.043 16.013.420

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 271.897 24.517 9.224 287.190

Investitii imobiliare 27 370.455 53.868 424.323

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 18.110.102 2.430.055 108.267 20.431.890

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 18.686.206 2.435.315 108.267 21.013.254



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
F40 - pag. 3

 - lei - 

Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Ajustari constituite 

in cursul anului
Ajustari 

 reluate la venituri
Sold final   

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

I.Imobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si  
cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 34

TOTAL (rd.32 la 34) 35

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 36 56.785 56.785

Constructii 37 10.123 385 9.738

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39

Investitii imobiliare 40

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 41

Active biologice productive 42

Imobilizari corporale in curs de 
executie 43

Investitii  imobiliare in curs de 
executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45 66.908 385 66.523

III.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 
TOTAL (rd.35+45+46) 47 66.908 385 66.523

  Suma de control F40 : 821551902 / 4192448185

INTOCMIT,

  Numele si prenumele

IANCU IOAN CORNELIU

  Numele si prenumele

PIRVU MIHAELA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular 
VALIDAT

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

ADMINISTRATOR,

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

  (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Preluare F10, F20 col.2
Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81

Sterge date incarcate

Atentie !   Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

1 -

+ Salt
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UZUC SA <uzucsa@gmail.com>

Situatii financiare UZUC la 31.12.2016 
1 mesaj

UZUC SA <uzucsa@gmail.com> 27 aprilie 2017, 17:47
Răspunde la: ileana.tilimpea@uzuc.ro
Către: carmen.matei@bvb.ro, ats@bvb.ro, office@asfromania.ro, daniel.filip@bvb.ro

Va trimit Situatiile fianaciare la 31.12.2016 UZUC, asa cum au fost depuse la ANAF.

Cu stima, 

 Mihaela Pirvu

Director Economic

SC UZUC SA Ploiesti

========================
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