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SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod i 0 Ia data de 30.06.2022 — - lei -

Denumirea elementului Nr. SoId Ia:
Ir.rd. rd
IMF
r. 01.01.2022 30.06.2022
sf1

(formule[t' d' cu k ul se reřerj Li Nr rd. [ l I ( DLB 022

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZÁRI NECORPORALE (ct.201÷203+205+206+2071+4094 23 365 24 577
+208-280-290 -4904)

11. IMOBILIZARI CQRPORALE(ct.21 1+212+213+214+215+216+217+223+224
4 630 134 4 975 727

+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 -4903)

111. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265÷26? 29đ ) 03

ACFIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. D1 + 02 + 03) 04 04. 4653.499 5.000304

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (ct301+302÷303+321+322+I-303+323+326+327+328+331+332
÷341÷345+346÷347+/-348+351+354÷356+357+358+361+/-368+371+I-378 Q5 05 2400,100 2.714.430
+381 +1-388+4091 - 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct,4428 .4901)

II.CREANŢE
1. (ct2Ć? -29ď +4092+41 1÷413+418+425+4282+43ľ +436.*_43r +4382 ° 32 209 483 16 529 569
÷44r +4424+din ct.4428' +444 +445+44& ÷44r +4482—45r +45š (301)

÷45e +4582+461+4662+47?' -491-495-496-4902+5187)

2. Creanţe reprezentánd dividende repańizate in cursul exerciţiului oób
financiar (ct. 463) — (302i

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 - 06 32209.4831 16.529.569

111. INVESTÍ[II PE TERMEN 5CURT
‘(ct.501÷505+506+507+ 508'+Sl 13+511 4-591-595-596-598)

09 —

IV, CASA ŞI CONTURI LA BANCI (ct.508' + 5112+512+531+532+541+542) Io 08 601385 Ł047154

ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 35.211.368 20.291.153

C. CHELTUIELI IN AVANS {ct. 471) (rd.1 1+12) 12 1O 752.764 977.790

Sume de reluat intr-o pedoadá de pánă la un an (ct. 47?) 73 11 58.478 283.504

Sume de reluat intr-o perioadă mai mare de un an (ct. 47?) 1412 694.286 694.286

‚5 13 40.257.276 34.793.890

E. ACTIVE CIRCULANTE NEFE/DATORII CURENTE NETE
-4 996 178 14 227 981

(rd.09+11-13-20-23-26)
‚ . -

P. TOTAL AG)VE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) I7 15 351.607 -8.533.391

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INrR-o PERIOADA MAI MARE
DE UN AN (ct.161+162+166+167÷168-169+2 69+401+403 +404 +405 +408 +4 19
+421+423+424+426+427+4281 +431" +436" +43r" +4381+44ľ** +4423 8 16 1.645,613 0
+4428" Ą444*** t44." + 44?" +4481+451" +453" +455+45q'* +4581
+462+4661+473" +509+5186+519)

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 19 17

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18 86.424 82.050

1. Subvenţii pentru nvestiţii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19 76.625 72.251

Sume de reluat intr-o perioadă de păná Ia un an (din ct. 479') 22 20 8.748 8.748

Sume de reluat intr-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475') 23 21 67.877 63.503

2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd.23+24) 24 22 9.799 9.799
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Se va completa de catre enlităţile cărora Ie sunt incidenle prevederile Ordinului ministrului flnanţelor
publice şi aI ministrului delegat penl u bugrt nr 663/2014 pentru aprobarea Precizärilor privind îrtocmirea
şi actualizarea itsvenlarului centraliz I aI b un urslar imob ile propnelate p rivaľâ a otatu lui şi a d repturilo r
rea Ie uupuse inverta rierii, cu modiĺi ärile şi co mpletări Ie ullerioare

QR, INTOCMIT,

Formular
VALIDAT
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111—DIRECTORECONOMIC

semnătura
CUĹŮĹ

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (din ct. 47? ) 25 23 0 o
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 47? ) 26 24 9.799 9.799

3. Venituri ĺn avans aĺerente activelor primite prin transfer de Ia clienţi (ct. 478)
27 25 0(rd.26+21)

Sume de reluat într-o perioadă de pănă Ia un an (din ct. 478) 28 26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478) 29 27 O

Fondul comercial negativ (ct,2075) 30 28

J. CAPITAL ŞI REZERVE

1. CAPÍrAL (rd. 30+31+32+33+34) 5.121.000 5.121.000

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 32 30 5.121.000 5,121.000

2. Capital subscrls nevărsat (ct. 1011) 33 31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35 33

5. AIte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 36 34

11. PRIME DE CAPITAL (Ct. 104) 37 35 3.479.174 3.479.173

111. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) 38 36 29.198.724 29.165.203

IV. REZERVE (ct.106) 39 37 51.093 51,093

Acţiuni proprfl (ct. 109) 40 38

Căştiguri Iegate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 4! 39

Pierderi Iegate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 42 40

V.PROFITULSAUPIERDEREAREPORTAT(Ă) SOLDC(ct.117) 43 41 0 0

SOLD D (ct. 117) 44 42 31.414.929 39.595.111

VI, PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÁRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

SOLDC(ct121) 43 0 0

SOLD D (ct. 121) 46 44 7.806.744 6.828.051

Repartizarea profitului (ct. 129) 47 45

CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

48 46 -1.371.682 -8.606.693

Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47

Patrimoniul privat (ct. 1017);) so 48

CĄPITALURI-TOTAL(rd.46+47+48)(rd,04+09+10-13-16-17-18) Sl Ą9 -1.371.682 -8.606.693

Conturi de repartizat după natura etementelor respective
Solduri r ebitoare ale conturilor respective.
Solduri reditoare ale conturilor respective.

ADMINIST

Numele si prenumele
Ą

NICOLAE ALEXANDRI I (/4

Semnătura

ţJ
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Ia data de 30.06.2022

Cod2O -lei

Realizari aferente perioadei de

Denumirea indicatorilor Nr.
raportare

rd.
Nr.rd.
QMŢ 01.01.2021- 01.01.2022-

nrJbi9/ . 30.06.2021 30.06.2022
2022

formIe.e Ck.i I se reťera Ia rrsd. ‘-“(31 i
A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 0I 01 30882.1 99
42.206.8991

- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii ola 30 882 199 42.206.899
preponderente efectiv desfasurate

Producţia văndută (ct.701 +702+703+704+705+706+708) 03 02 1 2.383,058 12.360.831

Venituri din vânzarea märfurilor (a. 707) 04 03 1 0.504 7.581

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 05 04

—Wnłuren2fnezeedeeteradae'din-Reg}5tŕeI-generaI
(35

si-erc mai au in dcrulare-centractc dc lcasfrg_4etq66L3

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) 06 06 18.488.637 29,836.487

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

Sold C 07 07 3.231 0

Sold D 08 08 0 94

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

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) ;o lo

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

6. Venituri din subvenţŕi de exploatare

(ct.7412+7413+7414÷7415÷7416+7417÷7419)
12 12 5.161 473

7. Alte venituri din exploatare (ct,751+758+7815) I3 13 142964 135.930

din care, venIturi din subvenţii pentru investiţii (ct,7584) ;4 14 4.374

din care, venituri cjn fondul comercial negativ (ct.7815) is 15 —

VENITURI DINEXPLIATARE —TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) I6 16 31.033.555 42.343.208

8. a) Cheltuieli cu materiile prime śi materialele consumabile (ct.601—602) I7 I 17 4.5 l 9.937 6,333.930

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) M 1 8 137,615 117.493!

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apăXct.605) I9 r'-" 2.177.792 3.294.948!

- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) 20 3.162.502

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 21 20 10.504 7.581

Reduceri comerciale primite (ct. 609) J22 21 3.821 2.904

9. Cheltuieli cu personalul (rd.23+24) 23 22 32.066 514 36.807.555

a) Salarií şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 24 23 31.011,411 35.543.552

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 25 24 1.055.103 1.264.003

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

26 25 1.869.321 335,272
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a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817÷din ct.6818) 27 26 1.869.321 335.272

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 28 27 O

b) Ajustări de valoare prívind activele circulante (rd. 29 - 30) 29 28. -51.790 -35.759

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818) 30 29 92.852

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.781 8) 3; 30 51.790 128611

11. AIte cheltuieli deexploatare (rd. 32 Ia 37) 32 31 3.158.472 2.314.082

11 .1. Cheltuieli privind prestaţiile externe
33 32 1 541 908 1 583 082

(ct.61 1+612+613+614+615+621+622+6234624+625+626+627+628) .

1 1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;
cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate in baza unor 34 33 575.992 573.063
acte normative speciale(ct. 635 + 658@)

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului inconjurätor (ct. 652) 35 34 567 2.638

1 1.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 36 35

11.5. Cheltuieli privind calamitâţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 37 36

1 1.6. AIte cheltuieli (ct.65 1 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 38 37 1.040.005• 155.299

—GFieItuiełi—cu—debániłedercfinanţarc inregistratc dc cntităţiIe—raiate—dn
33

Regi3trdgenefaki'eftmeandeulare-tentwad&ea&nę*6669

Ajustári privind provizoanele (rd. 40 - 41) 39 39

-Cheltuieli (ct.6812) 40 40

-Venituri (ctJBl2) 41 41
E

CHELUIELI DE EXPLOATARE -TQTAL
42 42 43.884.544 49.172.198

(rd. 17Ia20-21+22+25÷28÷31÷39)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

-Profit(rd.16-42) “: 0 O

- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 44 12.850.989 6.828.990

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

-din care, veniturile obţinute de Ia entităţile afiliate I
13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 47 47 1 19 939

-din care • veniturile obţinute de Ia entitáţile afiliate 38 48

14. Venituri din subvenţii de explcjatare pentru dobănda datorată (ct. 7418) 49 49

15. AIte venituri financiare (ct.76÷764+765+767+768+761 5) 50 50

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

VENITURI FINANCIARE — TOTAL Ird. 45+47+49+50) 52 52 119 939

16. Ajustâri de valoare privind imobilizârile financiare şi investiţflle financiare
53

deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

- Cheltuieli (ct.686) 54 54

- Venituri (ct.786) 55 55

17, Cheltuieli privind dobănzile (ct.666) 56 56 78

-din care, cheltuielile in relaţia cu entităţile aĺiliate 57 57

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

CHELTUIELI FINANCIARE — TOTAL (rd. 53+56+58) 59 59 78

PROFÍFULSAU PIERDEREA FINANCIAR(A)
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- Profit (rd. 52 - 59) 60 60 41 939

- Pierdere (rd. 59 - 52) 6i 61 O o

VENITURITOTALE(rd.16+52) 62 62 31.033674 42.344.147

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 63. 43.884622 49.172.198

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ä):

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

- Pierdere (rd.63-62) 65 65 12.850948 6.828051

20. Impozitul pe profit (ct.691) 66 66

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

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

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

-Proiit(rd.64-65-66-67-68) 69 69 0 0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 70 7O 12.850.948 6.828.051

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul24 (cf.OMF nr.1669/2022) -se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit Iegislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor

aI contului 621 CheItuieIi cu cclaboratorii, analitic Colaboratori persoane fizice.
La rândul34 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - in contul 6586 „Cheltuiel] reprezentând transferuri şi contribuţii datorate in baza unor acte normative

speciale se evidenţiazâ cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate n baza unor acte normative speciale, altele decát cele preväzute
de Codul fiscal.

ADMINIS ATOR,

Numele M prenumele / I

Semnătura

Numele si prenumele
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DATE INFORMATIVE Ia data de 30.06.2022 r

Cod 30 ‚.i Nr.rđ. ri nľ B. - lei -

irsd.

1. Date privind rezultatul inregistrat Nr.unitati Sume
2022

A B 1 2

Unitaţi care au inregistrat profit 01 01

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02 1 6828.051

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

Pentru Pentru
. . . Nr. Total, .

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

curenta investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante — total (rd.0S + 09 + l5 Ia 17 + 18) 04 04 2.179.800 2.179.676 124

Furni2ori restanţi —total(rd.06IaO8) 0s 05 2.149.731 2.149.607 1241

- peste 30 de zile 06 06 1026.820 1.026.696 1 24

. peste 90 de zilc 07 07 966.664 966.664

- peste 1 an 08 08 156.247 156.247

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale —

total(rd.10 Ia 14)

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

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de
sanatate

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj ?3 13

. alte datorii sociale 74 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si
alte fonduri

Obligatii restante fata de alti creditori I6 16 30.069 30.069

Impozite, contributii si taxe neplatite Ia termenul stabilit
17

Ia bugetul de stat,din care:

- contributia asiguratorie pentru munca ‚a

lmpozite si taxe neplatite Ia termenul stabilit Ia buyetelE
8

Iocale I
11Ł Numar mediu de saiariati

Nr. I 30.06.2021 30.06.2022rd.

A B 1 2

Numar mediu de salariati 20 19 908 887

Numarul eĺectiv de salariati existenti a sfarsitul perioadei,
916 900

respectiv Ia data de 30 iunie

IV. Redevenţe plătite in cursul perioadei de raportare, Nr.
.. . Sume (Iei)

subvenţii incasate şi creanţe restante rd.

Ą B

Redevenţe plătitein cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul
1 865

public, primite în concesiune,din care:

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

Redevenţä minieră plătită Ia bugetul de stat 24 23
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Redevenţâ petrolieră plătită Ia bugetul de stat 25 24

Chirfl plătite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri?)

Venituri brute din servicii plătite cätre persaane nerezidentedin care: 77
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 28 27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europenedin care:

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 30 29

Subvenţii incasate în cursul perioadei de raportare,din care: 3' 30 49644.034

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

- subvenţii aferente veniturilordin care: 33. 32 49.644.034

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*) 34 33 473

- subvenţii pentru energie din surse regenerabile 35

- subvenţii pentru combustibili fosili 36

Creanţe restante, care nu au fost !n5at ia terrnenele prevăzute in contractele
1286.523comerciale şi/sau in actele normative in vigoare,din care

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35 11.219

- creanţe restante de la entitäţi din sectorul privat 39 36 1275.304

. . . Nr.
V. Tichete acordate salanaţilor rd. Sume (Iei)

A B

Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 40 37 2121.1 80

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii ‘

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
30.06.2021 — 30.06.2022

cercetare - dezvoltare**) rd.

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare: 42 38

- din care, efectuate in scopul diminuărU impactului activităţii
entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi 43

tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

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

VIl. Cheltuieli de inovare***) 30.06.2021 30.06.2022

A B 1 2

Cheltuieli de inovare 50 45

- din care1 efectuate in scopul diminuärii impactului activitäţii
entităţii asupra mediului sau aI dezvoltării unor noi 5I

tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

VIII. IUte informaţii 30.06.2021 30.06.2022

A B 1 2

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

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente 46a
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)
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- 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 (din ct. 4093) (305)

- avansuri acordate entităţilor aĺiliate nerezidente pentru 47b
imobilizări corporale (din ct. 4093) (306)

lmobilizări financiare, in sume brute (rd. 49+54) sa 48

Acţiuni deţinute Ia entitäţile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, in sume 59 49
brute(rd.50+51 +52+53)

- acţiuni necotate emise de rezidenti o 50

- părţi sociale emise de rezidenti 61 5l

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

- detineri de ceI putin 10% 63

- obligatiuni emise de nerezidenti 64 53

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

- creanţe imobilizate in Iei si exprimate n Iei, a caror
decontare se face in functie de cursul unei valute 6 55
(din ct. 267)

-creanţe imobilizatein valută (din ct. 267) 67 56

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de
natura stocurílor şi pentru prestâri de servicii acordate

68 57 2775.321 3365.409
íurnizorilor alte conturi asimilate, ‚n sume brute
(ct. 4091 + 4092 + 41 l + 413 + 418), din care:

- creanţe comerciale in relaţia cu entitâţile neafiliate nerezidente, i
avansuri pentru cumpârâri de bunuri de natura stocurilur şi pentru
prestäri de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte 69 58
conturi asimilate, in sume brute in relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

- creanţe comerciale in relaţia cu entităţile aflhiate nerezidente,
avansuri pentru cumpärări de bunuri de natura stocurilor şi pentru
prestări de servicii acordate fjrnizonlor afiliaţi nerezidenţi şi alte 70

(308
conturi asimilate, in sume brute in relaţie cu afiliatii nerezidenţi (dn
ct.4091 +din ct.4092 +din ct41 1 + din ct.413 — din ct4lŞ)

Creanţe neincasate Ia termenul stabilit
71 59 1.287.435 1.302.194

din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 41 l + din ct. 413)

creaM in Iegătură cu personalul şi conturi asimilate
72 60 49.009 1 3.745

Creanţe in Iegäturá cu bugetul asigurárilor sociale şi bugetul
statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 ± 4428 + 73 61 5.201.887 14203001
444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

- creante in Iegatura cu bugetul asigurarilor sociale
74 62

(ct.43 1+437+4382)

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului
75 63

(ct.436÷441 +4424+4428+444+446)

-subventii de incasat(ct.445) 75 64 5.062.858 14.023.122

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 77 65 139.029 l 79.879

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

Creanţele entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate
79

(ct.451), din care:
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente

68
(din ct. 451 )‚din care:
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- creanţe comerciale cu entităţi afiliate
nerezidente (din ct. 451)

Creanţe in Iegătură 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)

Alte creanţe (ct, 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),
71 790.840 749.688

in care

- decontari privind interesele de participare ‚decontari cu
actionariiĺ asociatU privind capitalul ‚decontari din 84 72
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

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

85 73 790.840 749.688
institutiile publice (institutnle statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct473+4662)

- sumeie preluate din contul 542 ‘Avansuri de trezorerie'
reprezentánd avansurile de trezorerie, acordate potrivit Iegii 86 74
şi nedecontate până Ia data de raportare (din ct. 461)

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

- de Ia nerezidenti 76

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

16a

4538)
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor

c, 77economici*_)

Investiţii pe termen scurt În sume brute (ct. 501 + 505 + 506
78÷ 507 + din ctsosbdin care:

- acţiuni necotate emise de rezidenti 92 79

- părţi sociale emise de rezidenti 9 80

- actiuni emise de nerezidenti 94 81

- obligatiuni emise de nerezidenti 95 82

- deţineri de obligaţiuni verzi 96

AIte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 97 83

Casa in Iei şi in valută (rd.85+86) 98 84 122.068 167.203

-in Iei (ct. 5311) 99 85 1 22.068 167.203

-in valută (ct. 5314) 700 86

Conturi curente la ănci În lei şi in valută (rd.88+90) 70î 87 384.1 37 879.531

- in Iei (ct. 51 2lţdin care: 702 88 384.1 37 879.531

- conturi curente in Iei deschise la bănci nerezidente 703 89

- in valută (ct. 51 24),din care: 704 90

- conturi curente Tn valută deschise la bănci
nerezidente

Alte conturi curente Ia bänci şi acreditive, (rd.93+94) 706 92

- sume in curs de decontare, acreditive şi alte valori de
707 93incasat, În lei (ct. 5112 + din ct, 51 25 + 5411)

- sume in curs de decontare şi acreditive in valută (din
708 94

ct5125+5414)

Datorii (rd. 96 + 99 + 102+ 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +
36.724.750 34.801.828116+119+122+128)

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de —

Ia instituţii financiare nerezidente pentru care durata
96

contractului de credit este mai mica de 1 an)
(din ct. 519), (rd .97+98)
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-inlei 171 97

-invalutä 172 98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de
Ia instituţii financiare nerezidente pentru care durata
contractului de credit este mai mare sau egalä cu 1 an)
(din ct. 162), (rd.100+1O1)

-inlei 174 100

-invalută 175 101

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

AIte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 +
103

1686+ 1687)(rd.104+105)

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

-invalută 719 105

Alte imprumuturi şi datorii asimilate (ct. 1 67)din care; 720 106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 727 107

- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate 722 ;3o;1

Datorfl comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte
conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 723 108 4.514321 5.805.065
408 +419), din care:

- datorII comerclale in relaţIa cu entităţlle neafillate
nerezidente, avansuri primite de Ia clienţi neafiliaţi
nerezidenţi şi alte conturi asimilate, in sume brutein relaţie 724 109 4.514.321 5.805.065
cu neafiliaţii nerezidenţi 1dm ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404
+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

- datorii comerciale in relaţia cu entităţile afiliate nerezidente,
avansuri primite de Ia clienţi afiliaţi nerezidenţi i alte conturi
asimilate, in sume brute in relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din 725

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

din ct. 419)

Datorií in legâtură cu personalul şi conturi asímilate (ct. 421 ÷
2911 679 2 377 960

423+424+426+427+4281)

Datorii in Iegătură cu bugetul asigurärilor sociale şi bugetul
statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 727 111 29,226.019 25.979.164
+446+447+4481)(rd.ll2Ia 115)

(ct.43 +437+438
Iegatura cu bugetul aslgurarilor soclale

17.109972 14.737.612

- datorii fiscale in Iegatą)ra cu bugetul statului
729 113 1 1 1 1 0 754 9 774 027

(ct.436+441 +4423+4428+444-1446)

(d.447)
fonduri specialë- taxelsi varsaminte asimilate

130 640.846 489.121

-alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct4481) 73? 115 364.447 978.404

Datorflle entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451),
732

Jin care

- datorii cu entitäţi afiliate nerezidente2)
733 117

(din ct.45lbdincare:

- cu scadenţa iniţială mai mare de un an 134 1 1 8

- datorii comerciale cu entitáţile afiliate nerezidente iia
indiferent de scadenţă (din ct. 451) (310)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct455 din care: 736 1 19

- sume datorate actionarilor I asociatilor pers.fizice 737 120

- sume datorate actionarilorl asociatilor pers.juridice 138 121
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AIte datorii (ct. 269 +453 +456 + 457 +4581 +4661 + 462 +

122 72 731 639 639
472 + 473 + 478 + 5o9bdin care:

-decontari privind interesele de participare,
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari

$40 123
din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

-alte datorii in Iegatura cu persoanele fizice si
persoanelejuridice, altele decat datoriile in Iegatura cu $4 124 72.731 639.639
lnstitutiile publice (institutiile statului )3)

(din ctA62+4661 +din ct.472+din ct473)

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

- varsaminte de eíectuat pentru imobilizari financiare 43 126
si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

- venituri in avans aferente activelor primite prin
144 1 27

transfer de Ia clienţi (ct. 478)

Dobânzi de plătit (ct. 5186)din care: t45 128

. 128a
- catre nerezidenţi ‚46

(311)

Dobănzi de plătit către nerezidenţi

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

Valoarea împrumuturilor primite de Ia operatorii
29

economici **t*)

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

- acţiuni cotate4) 750 131

-acţiuni necotates) 757 132 5.121.000 5.121.000

- părţi sociale 752 1 33

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) $53 1 34

Brevete si Iicente (din ct.205) $54 135 549.1 52 558.977

IX. Informatii privind cheltuielile cu
30.06.2021 30.06.2022

colaboratorii rd.

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratoríi (ct. 621) 755 136

X, Informaţii privind bunurile din domeniul
30.06.2021 30.06.2022

public aI statului rd.

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public aI statului aflate în 7 77 -
administrare

Valoarea bunurilor din domeniul public aI tatului aflate in 7 251.994.704 299.475.704
concesiune

Valoarea bunurilor din domeniul public aI statului inchiriate ‚56 139

XI, Informaţii privind bunurile din proprietatea
privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP rc 30.06.2021 30.06.2022
nr. 668/2014

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunuriloră) ‚59 140

XII. Capital social vărsat 30.06.2021 30.06.2022

Suma (lei) %n Suma (lei) %

A B CoI.1 CoI.2 CoI.3 CoI.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),
5.1 21.000 X 5.12i4d x

(rd.142÷145+149+150+151+152)
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-deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 767. 142 5.120.009 99,9, 99,98

- deţinut de instituţii publice de subord. centrală 762 143

- deţinut de instituţii publice de subord. Iocală 163 144 5.120000 9998 5.120000 99,98

- deţinut de societăţile cu capital de statdin care: 764 145 1.000 002 1.000 0,02

- cu capital integral de stat 765 146 1.000 0,02 1.000 0,02

- cu capital majoritar de stat 766 147

- cu capital minoritar de stat 767 148

-deţinut de reqii autonome 768 149

- deţinut de societăţi cu capital privat 769 150

- deţinut de persoane íizice 77o 151

- deţinut de alte entitäţi
I

1 52
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XIII. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din Nr.
. Sume (Iei)profituI reportat rd.

A B 2021 2022
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor in perioada de raportare din
profitul repoflat (312i

.XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. Nr,
s i163/2018 rd.
ume ( ei)

A B 2021 2022

. . 8 152b
- dividendele interimare repartizate )

(3151

XV. Creanţe preIuate prin cesionare de Ia persoanejuridice Nr.
t*••) rd.

Sume (Iei)

A B 30.06.2021 30.06.2022

Creanţe preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (Ia valoarea nominală),
lincare: I

. creanţe preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice afiliate 775 154

Creanţe preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (Ia CQSt de achiziţie),
. 776 153in care:

- creanţe preluate prin cesionare de Ia persoanejuridice aflliate 777 156 I
XVI, Venituri obţinute din activităţi agrice.n*) Sume (lei)

A
- j B 30.06.2021 30.06.2( 22

Venituri obţinute din activităţi agricole 775 157

XVII. Cheltuieli privind calamităţile i alte evenimente similare (ct. 6587), 57a
Iin care: (322)

‚4 .. 157binun aţii
(323)

-secetä e; 74

- alunecări de teren 752
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ADMI ţTRATOŞ. INTOCMIT,

Numele si prenumele 1/ I Numele si prenumele

HICOLAEALEXANI V
Semnatura

___________________

Formular
VALIDAT

TANASEMONICA

Calitatea

11—DIREGOR ECONOMIC

semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de Ia bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor penlru plata
absolvenţilor instituţiilor de lnvăţămánt, stimularea şomerilor care se incadrează in muncă inainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care
lncadrează In munca pe perioada nedeterminată şomeri in vârstă de peste 45 de ani, şomeri intreţinători unici de familie sau şomeri care in termen de 3 ani de la data
angajării lndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordarea pensiei pentru limita de värstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin
legislaţia in vigoare privind sistemul asigurărilor ptntru şomaj şi stimularea ocupărfl forţei de muncă.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativ& dezvoltarea
tehnolagică si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnoľogică, aptobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 32412003, cu modificările şi completătile ulterioare.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare- La completarea răndurilor corespunzătoare capitolelorVl şi VlI sunt avute in vedere
prevederile Regulamentului de punere ln aplicare (UE) 2020/1197 aI Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilirea specificaţiilor tehnice şi a modalitäţilor in temeiul
Regulamentului IUE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de intreprindere şi de abrogare a 10 actejuridice in domeniul
statisticilor de intreprindere, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogal Regulamentul de
punere in aplicare ţUEl nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilirea normelor de punere In aplicarea Deciziei nr. 1 .608/2003/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltaroa statisticilor comunitare in domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

In categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a Romăniei, respectiv Autoritatea de
Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate in sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ in serviciul gospodâriilor populaţiei.

Pentru creanţele preluate prin cesicnare de Ia persoanejuridice se vor completa atăt valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de ‘persoane juridice afiliate se vor avea in vedere prevederlle arl. 7 pct. 26 lit. c) şI d) din Legea nr.227/201 5 prIvInd Codul Fiscal, cu modificările şl
completările ulterloare

l Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UEl nr. 63912014 aI Comisiei din 11 martie 2014 de completarea Hegulamentului (UE) nr. 1 3u7/201 3 al
Parlamentului European şi al Consiliului de stabilirea unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune şi
de modificarea anexei X la regulamentul menţionat, (11 ..‚ veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile are au fost obţinute de un fermier din activitalea
sa agricolä in sensul articolului4 alineatul 11) liters (c) din regulamentul menţionat (R IUE) 1307/20131,in cadrulexploataţiei sale, inclusivsprijinuldin partea Uniunii din
Fondul european de garantare agricolă (FEGAI şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR, precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi
agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare in temeiul articolelor 18 şi l 9 din Regulamentul IUE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul 11) litera (d) din Regulamentul (051 nr 1307/2013 ale exploataţiei sunt
considerate veniturI din activitäţi agriccle cu condiţia ca produsele prelucrate să rămănă proprietatea fermlerului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt
produs agricol in sensul articolului 4 alineatul Il) litera (d) din Regulamentul (UEI nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2) ln sensul alineatului (1), venituri' inseamnă veniturile brute, Inaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.l aparţinănd proprietarilor
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, lnclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă In scop recreativ sau ln alte scopuri ţpescuit etcl.
21 Valoarea Inscrisă la răndul datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin lnsumarea valorilor de la răndurile cu scadenţa iniţială
mai mare de un an şi ‘dasorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidense ssdiíerun de scadensă ţdiri ct. 451).
31 ln categoria Alte datorii in Iegătură cu persoanele fizire şi persoanele juridiro, tclo decăt datoriile in legăturä cu instituţiile publice linstisuţiile statuluil nu se vor

inscrie subvenţiile aferente venlturilorexistente in soldul contului 472.

-

41 Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietatr asupra societăţilor, care s nt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5l Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
61 Se va completa de către operator) economici cärora Ie sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr.
668/2014 pentru aprobarta Precizärilor privind intocmirea şi actualizarea ínventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale
supuse inventarierii, cu modificările şi completârile ultericare.
7) La secţiunea ‘XIl Capitalsocial vărsat', la rd.16-171 ‚in col. 2 şi col. 4entităţile vorinscrje procentul corespunzătorcapitalului social deţinutin totalul capitalului
social vărsat, inscris Ia rd.1 60.
8) La acest rănd se cuprind dividendele repartizate potrivitLegii nr. 163/2018 pentru modiíicarea şi completarea Legii contabil)tăţii nr 82/19g1,modificarea şi
completarea Legii societăţilor nr. 31/1 ggo, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei


