


F10 - pag. 1

SITUAŢIA AcTIvELoRo DAToRIILoR ŞI CAPITALURILoR PRoPRII

Cod 10 la data de 30.06.202.| - lei -

Sold la:Denumirea elementului

(Íotĺĺulele ĺJe calcul 5e lefera la Nr.rd. din col'B)

Nĺ.rd.
OMF
nţ.763l
2021

Nr.
rd.

01.01 .2021 30.06.2021

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

l' lMoBl LlZĂRl NECoRPoRALE (ct'201 +203+205+206+2 07 1 +4og4
+208-280-290 - 4904)

01 01 97.159 50.880

l l' l M o B l L l ZĂR l co R P o RA L E (ct,21 1 +21 2+2 1 3 +21 4+21 5 +2 1 6+21 7 +223 +224
+227 +23 1 +23 5+40 93 -2 I 1 - 29 1 -293 1 -2935 - 49 03 )

02 02 7.940.853 6.524.181

l l l. lMoBl LlZĂ Rl F l NAN cl AR E (ct.261 +262+263+265+267" - 29 6* ) 03 03

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. ot + 02 + 03) o4 04 8.038.012 6,575.061

B. ACTIVE CIRCULANTE

l. sTocuRl (ct.301 +302+303+321 +322+/-308+323+326+327 +328+33 1 +332
+341 +345+346+347 + /-348+35 1 +354+356+357+358+3 61 +/ -368+37 1 + /-37 8
+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4421 - 49O l)

05 05 1,294.207 1.469.902

lI.cREANŢE
1. (ct,267* -Zg6x +4092+41 1 +41 3+41 8+425+4292+43 I 

**+436**+ 437*x +4382
+ 441 x* +4424+d ĺn ct.442 8** + 444** +445+446x * + 447** +4482+45 1**+45 3**
+45 6*x +4582+461 + 4662+47 3xx - 491 - 495 - 496 - 4902 +5 1 87 )

06
06a

(301) 43.060,6s7 43.248.808

2, Creanţe reprezentând divĺdende repartizate în cursul exerciţiuIuĺ
financĺar (ct.463) 07

06b
(302)

TOTAL (rd.06a+06b) 08 06 43.060.6s7 43.248.808

ilr. TNVESTITil PE TERMEN SCURT
(ct,sO 1 +5 O5+506+507+ 5O8x+5 1 1 3+5 1 1 4-59 1 -595-596-5 98)

09 07

lV. CASA Şl coNTURl LA BĂNCl (ct.508x + 5112+512+53',l+532+541+542) 10 08 549.748 665.926

AcTlVE clRCULANTE - ToTAL (ľd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 44.904.612 45.384.636

c. CHELTUlEU ÎN AVANS (ct" 47 1) (ľd.1 1 +1 2) 12 10 162.543 132.20s

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.471x) 13 i1 162.543 132.205
Sume de reluat într-o perioadă mai mare d e un an ţct,471*) 14 12

D. DAToRI!: sUMELE CARE TREBUlE PLÄT|TE ÎNTR-o PERIoADĂ DE PÂNĂ
tA UN AN (ct. 1 6 1 + 1 62+ 1 66+ 1 67+ 1 68 -1 69+269+4Aj +403 + 40++405 +4OB+41 9
+ 421 +423+424+426+427 +4291 +43 lx*x +436*** +437xxx +4391 +441xxx + 4423
+4428x xx +444*x* +446xxx + 447*xx + 4481 +45 1 

**x+45 3*x* +455 +456*** +457
+4581 + 462+4661 +47 3*xx +5 09+5 1 86+5 1 9)

15 13 30.651.561 27.182.709

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
(rd.o9+ĺ 1 -1 3-20-23-26) ,o 14 14.415.594 18.334.132

F. ToTAL AcTlVE MINUs DAToRll cURENTE (ľd.o4 +12+14) t7 15 22.453.606 24.949.193
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE
DE UN AN (ct.1 61 +1 62+166+167 +168-169+269+40 1 +403+404 +405+408+419
+421 +423+ 424+426+427 +4281 +43 lxx* +436x** + 437 *** +4381 + 441*** +4423
+4428xxx +44ţ*x+446*xx+ 447xx*+4481 +45 1 

x**+45 3řř* +455+456***+458 ]

+ 462+4661 +473x**+509+5'l 86+5 1 9)

18 16 0

H. PROVIZIOANE (ct. 1 st ) 19 17

l. VENITURI lN AVANS (rd. t9 +22+25 +28) 20 18

1. Subvenţiĺ pentru investiţĺi (ct.475), (ľd.2o+21) 21 19

Sume de reluat într-o perĺoadă de până la un an (din ct.475*) 22 20

Sume de reluat într-o perioadă maĺ mare de un an (din ct' 475*) 23 21

2. Venĺturĺ înregĺstrate în avans (ct.472) (ľd.23+24) 24 22
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Sume de reluat intr-o perĺoada de pana la un an (din ct.472x) 25 23

Sume de reluat intr-o perioada maĺmare de un an (din ct.472*) 26 24

3, Veniturĺîn avans aferente actĺvelor primite prín transfer de la clĺenţĺ (ct' 478)
(rd.26+27) 25

Sume de reluat într-o perioadä de până la un an (din ct. 478*) 28 26

Sume de reluat întľo perĺoadă mai mare de un an (dĺn ct.478*) 29 27

Fondul comercĺal negativ (ct'2075) 30 28

J. CAP|TAL şl REZERVE

l' CAPlTAL (ľd. 30+31+32+33+34) 31 29 22.661.170 22.661.17A

1. Capital subscris vărsat (ct. 101 2) 32 30 22.661.170 22.661.170

2, Capital subscrĺs nevärsat (ct. 101 1) 31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32

4. Patrimoniul instĺtutelor naţĺonale de cercetare-dezvoltare (ct. 10'l 8) 35 33

5. Alte elemente de capitaluri proprii(ct, 103t) 36 34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35

lll. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 5ö 36

IV. REZERVE (ct,'i06) 39 37 24.632 24.632
Acţiuni proprii (ct. 109) 40 38

Câştiguri legate de ĺnstrumentele de capítalurĺ propriĺ (ct' 141) 41 39

Pierder i legate de instrumentele de capĺtalurĺ proprii (ct' 149) 42 40

V. PRoF|TUL sAU P!ERDEREA REPoRTAT(Ă) SOLDC(ct.117) 43 41

SOLD D (ct. 'l l7) 44 42 5.470.543 232.195
VI. PRoFlTUL sAU PIERDEREA LA sFÂRşlTUL PER!oADEl DE RAPoRTARE

SOLDC(ct.121) 45 43 5.238.347 2.455.s86

SOLD D (ct. 121) 46 44 0
Repartizarea profitului (ct. I 29) 47 45

CAPITALURI II. TOTAL
(rd. 29+35+36+37-38+39-40+4ĺ -42+43-44-4s) 48 46 22.453.606 24.909.193

Patrimonĺul publĺc (ct.'l 016) 49 47

Patrimoniul prĺvat (ct, 1017) 1) 50 48

cAPlTALURl - ToTAL (Îd,46+47+48) (ľd.o4+o9+l o-Î 3-16-ĺ 7-18) 5I 49 22.453.606 24909.193
*) Conturi de repartizat dupä natura elemente|or respective'

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
*n*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADM!NISTRATOR,
Numele si prenumele

ĺ )se Va completa de către enÎităţi Ie cărora le 5unt incidente prevederile ordinului ministru lu i fi nan1eIor
publice şi aI min i5tľului delegat pentľu buget nr.668/2o1 4 pentru aprobarea Precizărilor pľjvind Înĺocmiľea
şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobiIe proprietate priVată a statuIui şi a drepturilor
ľeale supuse inventarierii, cu modificärile şi completăľile ulteľioaľé.

INTOCMIT,
Numele si prenumele

BUHAICIUC MIHAI

Calitatea

12--CONTABIL SEF

SemnăturaFormular
VALIDAT

MIRCEA CRISTIAN

Semnătura

Nr,de inregistrare ĺn organísmul profesiona l:



CoNTUL DE PRoFIT ŞI PIERDERE
la data de 30.06.2021
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Cod 20 - lei

Realizari aferente peľioadei de
raportaľeDenumirea indicatorilor

(lbllnul,rlĺ,'ĺlc ĺalcul sĺ: refera la Nr.rcl' ĺ1in col.B)

Nľ.ľd.
OMF

nÎ.763I
2021

Nr.
rd.

01.01.2020-
30.06.2020

0ĺ.01.202ĺ_
3o.0ó.2021

A B 1 2

1' Cifra de afaceri netă (rd. o2+03-04+06) 0ĺ 01 19.078.725 10.571.069

P rod u cţ i a vâ n d ută (ct.7 0 1 +7 02 +7 03 +7 o 4+7 05 +7 06+7 08) 02 02 19.07872s 10.571

Venituri din vânzarea mărfurilor (çt'707) 03 03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04

sí eare maĺ au in derulare eentraete de leasing (et'766* )
e5

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) 05 06

2' Venituri aferente costului producţieĺîn curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 06 07

Soĺd D 08

3. Venituri dĺn producţĺa de imobilizarĺ necorporale sĺ corporale
(ct,721+722) o8 09

4. Venĺturi din reevaluarea imobilizărĺlor corporale (ct. 755) 09 10

5. Venituri din producţia de ĺnvestíţĺĺ ĺmobiliare (ct'725) t0 11

6' Venituri din subvenţii de exploatare
(ct,7 412 + 7 413 + 7 41 4 + 7415 + 7 4j 6 + 7 4:|7 + 7 4j9)

11 12

7. Alte venituri din exploatare (ct.75l+758+78.l5) 12 13 55 '1.681

-dĺn care, veniturĺ din subvenţii pentru investiţii (ct'7584) 12 14

-din care, venituri din fondul comercĺal negatĺv (ct.78'l5) 14 15

VENITURI DlN EXPLoATARE - ToTAL (rd. oĺ +o7-o8+o9+t o+l 1+ĺ 2+l3) 15 16 19.479.281 12.252.403

8. a) Cheltuíelĺcu materiile prime şĺ materialele consumabĺ|e (ct.601+602) 16 17 '1.10 1.006 705.454

Alte cheltuĺeli materiale (ct.603+604+606+608) 18 103.162 52.455

b)Alte cheltuĺelĺ externe (cu energĺe şĺ apăXct'605) 18 19 76.099 51

c) Cheltuĺeli privind măŕurĺle (ct.607) 19 20
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21

9. Cheltuieli cu personalul (ţd.23+24) 21 22 5.528.33 5.81 0.629

a) Sa l a ri i ş i i n d e m n iza ţ ii (ct.641 + 642+643+644) 22 23 5.365.733 5.623.618

b) Cheltuĺelĺ cu asigurărĺle şi protecţia socĺală (ct'645+646) 24 162.606 187.011
Ajustärĺ de va
(rd.26-27)

corpora e şi necorporaoare privind imobĺlĺză
24 25 1.45 1.460.43s

a.1) Cheltuieli (ct,681 1+6813+6817+ din ct.68t8) 25 26 1.458.3 1.460,43s

a'2) Venĺturi (ct.7813 + din ct'7818) 26 27

b) Ajustări de valoare pľĺvínd actĺvele circulante (rd.29 - 30) 27 28
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b'1) Cheltuieli (ď.654+681 4 + din ct,681 8) 28 29

b.2) Venituri (ct,7 54+781 4+ din ct,78'l 8) 29 5U

1 1. Alte cheltuielĺ de exploatare (rd.32 la 37) 30 31 7.230.042 705.3',I'r

1 1'1' Cheltuieli privind prestaţiile externe
(ct.6 1 i +6 1 2+613+61 4+61 5+621 +622+623+624+625+626+627 +628)

5t 32 7.098.132 541.321

'l 1,2. Cheltuĺeli cu alte impozĺte, taxe şi värsămĺnte asimilate;
cheltuieli reprezentând transferuri şĺ contribuţii datorate în baza unor
acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32 33 1 18.829 138.290

1 1'3. Cheltuielĺ cu protecţia medíuluíînconjurător (ct. 652) 55 34

1 1'4 Cheltuielĺ dĺn reevaluarea imobilĺzărilor corporale (ct. 655) 34 35

1 'l.5. Cheltuieli privind calamĺtăţĺle şi alte evenĺmente similare (ct. 6587) 35 36

11.6. Alte cheltuielĺ (ct'651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584+ 6588) 36 37 13.081 25.700

3A

Ajustärĺ privind provizioanele (rd.40 - at) 37 39

- Cheltuĺelĺ (ct,6812) J8 40

- Venituri (ct.7812) 39 41

HELTUIELID ARE
(ľd. 1 7 la 20 - 21 +22+25+28+3l + 3e) 40 42 15.496.992 8.785.962

PRoFlTUL SAU PlERDEREA DĺN EXPLoATARE:

- Profit (rd.16 - 42) 41 43 3,582.289 3.466.441

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

12. Venĺturi dĺn interese de partĺcĺpare (ct.7611+7612+7613) 43 45

- din care, veníturile obţinute de la entităţile afĺlĺate 44 46

i3. Venĺturĺdĺn dobânzĺ (ct,766) 45 47 647 229
- din care, venituríle obţinute de la entităţĺle afiliate 4b 48

14' Venituri dĺn subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47 49

1 5. Alte ven ítu rĺ fi n a n cĺ a re (ct.7 62+7 64+7 65+7 67 +7 68+7 61 5) 48 50 3.578

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

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.4s+47+49+50) 50 52 4.22s 229
16. Ajustări de valoare privind imobiliză
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

ríle fĺnanciare şí ínvestiţiile financiare
51 53

- Cheltuĺeli (ct'686) 52 54

- Veniturĺ (ct.786) 5J 55

17' Cheltuĺelĺ privind dobânzile (ct.666) 54 56 690.697 452.708
- dĺn care, cheltuielile în relaţĺa cu entităţile afilĺate 55 57

1 8. Alte cheltu iel i fina nciare (ct.663+664+ 665+667 +668) 56 58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+s8) ţa 59 690.697 4s2.708
PRoFlTUL SAU PlERDEREA FlNANClAR(Ă)l

- Profit (rd. s2 - s9) 58 60

- Pierdere (rd.59 - 52) 59 61 686.472 452,479
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VENITURlTOTALE (rd. ĺ6 + 52) ó0 62 19.083.506 12.252,632

CHELTUIELITOTALE (rd.42 + 59) 61 63 16.187.689 9,238.670

19. PROFITUL SAU PlERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd.62 - 63) 62 64 2,895.817 3.013.962

- Pierdere (rd.63 - 62) ó3 65 0 0

20. lmpozitulpe profit (ct.69t) 64 66 139.801 558.376

21. lmpozitul specĺfic unor activităţĺ (ct. 695) 6S 67

22. Alte ĺmpozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 68

23. PRoFlTUL sAU PlERDEREA NET(Ă) A PER!oADEl DE RAPoRTARE:

- Profit (rd. eł - 65 - 66 - 67 - 68) 67 69 2.756,016 2.455.586

- Pierdere (rd.65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 70 0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 22 (cf.oMF nr.763/ 2021)- 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 rândul32 (cf'oMF nţ.763/ 2021)-în contul6586,,Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorateîn baza unoracte normative

speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte ńormative speciale, altele decât cele prevăzute
de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

MOROZAN MIRCEA CRISTIAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

BUHAICIUC MIHAI

Calitatea

12--CoNTABĺL SEF

Semnătura

Nr'de inregĺstrare in organismul profesĺonal:



DATE INFORMATM la data de 30.06.2021
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Cod 30 (fĺclmulele ĺle calĺ.ul se rcfera la Nľ'rd. clin col.tţ) lei -

l. Date pľivind rezultatul !nľegistrat
Nr.ľd.

Nr.
rd. Nr.unitati Sume

A B I 2

Unitaţi care au ĺnregĺstrat profit 01 01 2.455.586

Unítaţí care au ĺnregistrat pierdere 02 02

Unitaţicare nu au ĺnregistľat nĺcĺprofit, nicipierdere 03 03

ll Date privind platlle restante Nr.
ľd.

Total,
din caľe:

Pentru
activitatea

curenta

Pentru
activitatea de

investitii

A B 1 =2+3 2 3

Plati restante -totaĺ (rd.05 + 09+ 15 la ĺ7 + t8) a 04 14.859.779 10,859.779

Furnizorĺ restanţĺ- total (rd.06la 08) 05 05 10.301.403 10.30'r.403

- peste 30 de zile 0ó 06 231,710 231.71

- peste 90 de zile 07 07 10,069.693 10.069.693

- peste 1 an 08 08

ĺ9atii restante fata de bugetul asigurarilor sociaIe _
total(rd.lO la 14)
obt

09 09

- contrĺbutii pentru asigurari sociale de stat datorate de
angajatorĺ, salariati si alte persoane asimĺlate

10 10

pentru u asĺ9urarĺor sociale de- contri
atate 11 11

- contrĺbuţia pentru pensia suplimentarä 11 12

- contrĺbutĺi pentru bugetul asiguraľilor pentru somaj 13 13

- alte datorĺĺ sociale 14 14
oblĺ9atii restante

alte fonduri
bugetele fondurilor speciale si

15 15

oblĺgatií restante fata de alti credĺtorÍ 16 16

lmpozite, contrĺbutĺi sĺ taxe neplatite la termenul stabĺlĺt
la bugetul de stat, din care: 17 17 558.376 558.376

- contributia asiguratorie pentru munca 18
17a

(30î )
pozite si taxe neplatĺte la termenul stabĺlit la bugetele

locale
lm

19 18

lll. Numaľ med!u de sa!arlati Nľ.
rd. 30.06.2020 30.06.2021

A B 2

Numar mediu de salariatĺ 20 19 148 141

respectiv la data de 30 ĺunĺe
exĺstentĺ rsitulNuma e sala

21 20 151 140

tite în cursul peľ!oadei de ľaportaľe,
subvenţii încasate şi creanţe restante

lV. Redevenţe p!ă Nr
rd Sume (lei)

A B 1

Redevenţe plătite în cursul
public, prímĺte în concesiun

perĺoadeĺ de raportare pentru bunurĺle dĺn domeni
e, dĺn care: 22 21

- redevenţe pentru bunurile din domeniul pub|ĺc plătite la bugetul de stat 23 22

Redevenţă minieră plătĺtă la bugetul de stat 24 23
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Redevenţă petrolieľă plătită la bugetul de stat 25 24

de raportare pentru terenuri ĺ)irii plătite în cursul
26 25

ĺn seľvicii plătĺte peľsoane neľezidentąĺturi n careute 27 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27

către peľsoane e membre alen
Uniunii Eu

dín seľvicii
dĺn care:

ituri
29 28

- ĺmpozitul datorat la bugetul de stat 30 29

Subvenţii încasate în cursul perioadeí de raportare, din care: 31 30

- subvenţii încasate în cursul peľioadeí de raportare aferente activelor 32 3l
- subvenţĺi aferente venĺturilor, din care: 33 32

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă ") 34 33

- subvenţii pentru energie din surse regenerabile 3S
33a

(316)

- subvenţi| pentru combustĺbili fosili 36
ß17)

Cľeanţe ľestante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele
comerciale şilsau în actele normatĺve în vigoare, din care:

37 34

- creanţe restante de la entităţĺ din sectorul majorĺtar sau ĺntegral de stat J8 35

- creanţe restante de la entítăţĺ din sectorul privat 39 36

V. Tichete a€ordate salariatilor Nr
rd Sume (lei)

A B
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor 40 37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiarĺ, altii decat salariatiĺ 41
37a

(302)

Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
€ercetaľe _ dezvoltare n*)

Nr.
ľd. 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2
Cheltuiel i de cerceta re - dezvoltare : 42 38

din care, efectuate în scopul dimĺnuărĺĺ impactului activĺtäţii
tităţĺĺ asupra mediului sau al dezvoltării unor noĺ

tehnologii sau a unor produse mai sustenabile
43 38a

(3 r8)

- dupa surse definantare (rd.4O+4'|) 44 39 0 0
- dĺn fonduri publice 45 40

- dĺn fonduri private 46 41

- dupa natura cheltuielĺlor (rd,43+44) 47 42 0

- cheltuĺeli curente 48 43

- cheltuieli de capĺtal 49 44

Vll. Cheltuieli de inovare ***) Nľ.
rd. 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2
Cheltuĺelide inovare 50 45

- dĺn care, efectuate în scopul dimĺnuării impactului actĺvităţii
entităţĺi asupra mediului sau al dezvoltării unor noĺ
tehnologii sau a unor produse maisustenabile

51
45a

(3re)

Vlll. Alte informaţii Nľ.
rd. 30,06.2020 30.06.2021

A B ĺ 2
Avansuri acordate pentru ĺmobilizări necorpo
(ct.4094), dĺn care:

ra e
52 46

ate entĺtăţilor neafílĺate ne
ntru imobĺlizărĺ necorporale (din ct.4094)

ente- avansun
53

46a
(303)
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- avansurĺ acordate entitătĺ nerezÍdente pentru

imobilizäri necorporale (din ct. 4094)
or

54
46b

(304)

ate pentru imobĺlĺzări corporale
(ct.4093), dĺn care:

Avansurĺ acord
55 47

- avansurĺ acordate entitäţilor neafiliate nerezĺdente pentru
imobĺlĺzări corporaĺe (dín ct. 4093) 56

47a
(30s)

- avansurĺ acordate entităţilor afiliate nerezĺdente pentru
imobilizări corporale (dĺn ct. 4093) 57

47b
(306)

lmobilizărĺ fĺna ncĺa re, în su me brute (ľd. 49+54) 58 48
a entităţile afiliate, Ínterese de

participare, alte titlurĺ imobilizate şĺoblĺ9aţiuni, în sume
brute (rd.50 + 5ĺ + 52 + 53)

uteAcţiuni
59 49

- acţĺuni necotate emise rezidentĺ 60 50

- pärţi sociale emise de rezĺdentĺ 61 51

- actiuni si partĺ socíale emise de nerezĺdenti,din care: 62 52

- detlneri de cel putin 100/o 63
52a

(307)

- oblígatiuni emise de nerezĺdentĺ 64 53

Creanţe ĺmobilĺzate, în sume brute (rd.55+56) 65 54

ei sĺ exprĺmate in leí, a caror
econtare se face ĺn functĺe de cursul uneí valute

- creanţe imobĺ|izate

(dĺn ct. 267)
6ó 55

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 67 56

nţe comercĺale, avansuľi pentru cumpärări de bunuri de
natura stocurilor şĺ pentru prestärÍ de servicii acordate

nizorilor şi alte conturĺ asimilate, în sume brute
(ct, 4091 + 4092 + 411 +4]3 +4tB), din care:

Crea

68 57 20.57 6.71 42.976.199

creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente,
nsuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru

prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte
conturi asimilatą în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi
(din ct' 4091 + din ct. 4092 + din ct. 4'l 1 + din ct' 413 + din ct. 4ĺ ti)

69 58

- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente,
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte

nturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din
4091 +din ct.4092+din ct.4'l I +din ct.413 +din ct.4j8)

70
58a

(308)

(din ct. 409'l + din ct' 4092 + din ct.41 'l + dĺn ct.413)

e la termenu sta bĺlitn
59

Creanţe în legătură cu peľsonalul şĺ conturi asimílate
(ct.425 + 4282) 72 60 6.950 0

Creanţe în
statului(dĺn ct, 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +
444 + 445 + 446 + 447 + 4482), {rd.62 la

egătură cu asĺ9urăriIor şl ugetul

66)
/5 61 1 38. 231.97 0

(ct.431+437+4382)
- creante in eatura cu bugetu asigurarĺ or soct

74 62 108.077 204.47

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.43 6 + 441 + 4424+ 44ZB+ 444+ 446) 75 63 25.248 21.992

- subventii de incasat(ct.445) 76 64

- fondurĺ speciale - taxe sĺ Varsamĺnte asimĺlate (ct.447) 65

-al te creante ĺn legatura cu bugetul statuluĺ(ct.4482) 78 66 5,5 5.504

(ct. 451), din care:
ţĺ ĺatecuCrea

79 67

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

nerezĺdente
80 68
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- creanţe comercĺale cu entităţi afiliate
nerezĺdente (din ct. 451 )

8t 69

ätură cu bugetul asigurărilor socĺale şi bugetul
statuluĺ neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct.
436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct.441+ din ct.
4424 + din ct.4428 + din ct. 444 + din ct.445 + din ct.

în leg

446 + din ct.447 + din ct.

82 70

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 47 1 + 47 3),
din care: 83 71 229.383 172.844

- decontari prĺvind interesele de partícípare ,decontari cu
actionarĺi/ asociatii prĺvind capitalul ,decontari din
operatíuní ĺn participatie (ct.453+456+4582)

84 72

creante ín legatura cu persoanele fĺzice si
persoanele jurĺdice, altele decat creantele in legatura cu
instĺtutĺile publice (institutiile statului)

(din ct.461 + din ct.47 j + din ct.473+4662)

- alte

85 73 229.383 172

- sumele preluate din contul 542'Avansuri de trezorerie'
reprezentând avansuľile de trezorerie, acordate potrivit legĺĺ
şi nedecontate până la data de raportare (din ct.461)

86 74

Dobânzi de încasat (ct. 5'l 87) , dĺn care: 87 75
- de la nerezidenti 88 76

Dobânzi de încasat de la nerezidenţĺ (din ct. 4518 + din ct.
4s38)

89
(3r 3)

76a

Valoarea împrumuturĺlor acordate operatorĺlor
economici ****) 90 77

i pe termen scurt, în sume brute
+ 507 + din ct.508), din care:

501+505+506ĺnvestíţi
91 78

- acţiuni necotate emise de rezidenti 92 79
- părţi socĺale emise de rezidenti 93 80

- actiuni emĺse de nerezĺdentĺ %. 81

- obligatiuní emise de nerezidenti 95 82

- deţineri de obligatiunĺ verzi 96
82a
(320)

Alte valorideîncasat (ct' 5113 + 5114) 97 83
Casa în lei şĺ în valută (rd.85+86 ) 98 84 27.07 5.531

- în leĺ (ct.531 1) 99 85 27.07 5.531
- în valută (ct' 5314) 100 86

Conturĺ curente la bănciîn leĺ şĺ în valută (ľd.8s+9o) 101 87 1.279.140 660,390
- în leĺ (ct. 5'i2] ), din care: 102 88 1.276.49A 657,740

- conturi curente în lei deschise la băncĺ nerezidente 103 89

- în valută (ct'5124), din care: 104 90 2.65 2.6s0
curente în valută deschise la bäncĺ- conturi

nerezidente 105 91

Alte conturĺ curente la bănci şi acredĺtive, (rd.93+94) 106 92
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de

în lei (ct. 51 'l2 + din ct. 51 25 + 5411) 107 93

- sume în curs
ct. 51 25 + 5414)

decontare şi acreditĺve în vaIută (din
108 94

96 + 99+ 102 + t03 + 106 + 108+ 110 + 111 +
116+119+122+128)
Datorii(ľd.

109 95 12.816.699 27.182.708

ncare externe pe termen scurt (credite prĺmite de
financiare nerezidente pentru care durata

contractului de credĺt este maĺ mica de 1 an)
(din ct. 5'l9), (ľd .97+98)

Credĺte ba
la instituţĺi

110 96
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- în leĺ 1t1 97

- în valută 112 98

contractuluĺ de credit este mai mare sau egală cu 'l an)
(din ct. 'l62), (ľd.1oo+r 01)

Credĺte reca nexter pee rmente nu I prim dite eite
a uţiin stĺt finan nereztclare pedente carentru ratadu

113 99

- în lei 114 100

- în valută 11Ę 101

e la trezoreria statu
1626 + din ct. i 682)

renteoba eíte ut st
116 102

Alte Împrumuturĺ şi dobânzĺle aferente (ct' 166 + 1685 +
1686 + 1687) (ľd.1o4+105) 117 103

- În lei si exprimate ĺn l
in functĺe de cursul unei valute

eí, a caror decontare se face
118 104

- în valută 119 105

Alte împrumuturi şi datorĺi asimilate (ct. 167),dĺn care: 120 106

- valoarea concesiunilor prĺmĺte (din ct. 167) 121 107

- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entĺtate t//
107a
(32r )

avansuri primite de la clienţi şi alte
conturĺ asímĺlate, în sume brute (ct. 4o1 + 4o3 + 4o4 + 4o5 +

Datorĺĺ comercĺale,

+ 419), din care:
123 108 1.694.481 14.01 6.089

- datorii comerciale în relaţia cu entităţĺle neafĺliate
nerezĺdente, avansurĺ pľimĺte de la clĺenţi neafilĺaţi
nerezidenţi şi alte conturĺ asimilate, în sume brute în relaţĺe
cu neafiliaţiĺ nerezidenţi (dĺn ct' 401 + din ct. 4o3 + din ct.404
+ dĺn ct. 405 + dĺn ct. 408 + din ct. 419)

t24 109

- datorii comerciale în relaţĺa cu entítäţíle afiliate nerezĺdente,
avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţí şĺ alte conturĺ
asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţĺ (din
ct, 401 + din ct' 403 + d in ct. 4o4 + d in ct. 405 + dĺn ct. 408 +
din ct. 419)

125
1 09a
(30e)

egătură cu personalul şĺ conturi asimĺlate (ct. 421 +
3 + 424+ 426 + 427 + 42Bi)

Datoriiîn
126 'l 10 337.916 709.711

Datoriiîn legătură cu bugetul asĺgurărilor sociale şi bugetul
statului (ct.431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428+ Ą4Ą
+ 446 + 447 + 4481) (ľd.1 12 la 1 l 5)

127 111 2.55 8,353.733

- datorii in I

(ct.43 1 +437+4381)
egatura cu bugetul asiguraľilor sociale

128 112 816,275 2.575.140

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statuluí
(ct.43 6 + 441 + 4423 + 4428+ 444+ 446) 129 113 1.683.6 5.551

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimĺlate
(cL.447) 130 114 57.000 226.601

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.448'l) 131 115

entităţii ile cu entităţ iate (ct. 451
din care:
Dato

132 116 3.01 ',I.53s 4.09s.289

- datorĺi cu entităţi afilĺate nerezidente z/
(din ct.45l), din care: 133 117 4,095.289

- cu scadenţa iniţială mai mare de un an 134 118

cu entităţĺle afĺlÍate nerezidente
indiferent de scadenţă (din ct.451)

atorii comercĺale
135

1 l8a
(310)

ume datorate actionarilor / asociatĺlor (ct.455), din care 136 119 5.15

- sume datorate actionarílor / asocĺatilor pers.fĺzíce 137 120

- sume datorate actĺonarilor / asociatilor persjuridĺce 138 121
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269 + 453 + 456 + 457 + 458i + 466i + 462 +

472+ 473 + 478 + 509), din care:

Alte datorii (ct,
139 122 61.35 7.886

rĺ prĺvĺnd interesele de particĺpare,
decontari cu actĺonarĺĺ /asocíatii privĺnd capitalul, decontarĺ
din operatĺĺ ĺn participatie

(ct.45 3+456+ 457 +4581)

-deconta

140 123

-alte datorĺi in legatura cu persoanele fĺzĺce si
persoanele juridice, altele decat datoriile ĺn legatura cu
ĺnstitutiile publice (ĺnstitutiile statului ) -i,l

(dÍn ct.462+466 1 +d ĺn cÍ,47 2+din ct,47 3)

141 124 61.359 7.886

- subventĺĺ nereĺuate la venituri (din ct.472) 142 125

- varsaminte de efectuat pentru imobilĺzarifinancĺare
si investitii pe termen scurt (ct,269+509) 143 126

- venituri în avans aferente activelor primite prĺn
nsfer de la clĺenţi (ct. a78)

1Ą4 127

Dobânzĺ de plătit (ct. 5'l86), dĺn care; 145 128

- către nerezĺdenţi 146
1 28a
(311)

(din ct.4518 + din ct.4538)

Do enţíe plătit către ne
147

128b
(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii
economici ***) 148 129

Capĺtal subscris värsat (ct' 10] 2), dĺn care: 149 130 22.661.17 22.661.17
- acţĺuni cotate 4) 150 131

- acţiuni necotate 5/ 151 132
- părţi socíale 152 133

- capital subscris varsat de nerezidenti (dĺn ct. 1 012) 153 134

Brevete si licente (din ct.205) 154 135 264.594 268.822
lX. lnformatii privind cheltuielile cu
colaboratorii

Nľ.
rd. 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct, 621) 155 136

maţii pľivind bunurile din domeniul
public al statulul
X.lnfoľ Nr

rd 30.06,2020 30.06.2021

A B I 2
Valoarea bunurĺlor din domenĺul public al statuĺuĺ aflate în
ad mĺnistrare 156 137

unurilor din domenĺu ate înpu lic al statului
concestune
Valoarea

157 138

Valoarea bunurilor din domeniul publĺc al statuluiînchiriate 158 139

maţii privind bunuľiIe din pľopľietatea
privată a statului supuse inventarierii cf. oMFP
nr.66812014

.lnfoľ
Nr
rd 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2

Valoarea contabĺlă netă a bunurilor o) 159 140

30.06.2020 30.06.2021Xll. Capital socia! văľsat Nr
ľd

Suma (lei) o/o t) Suma (lei) o/o 7)

A B Col.ĺ Col.2 Col.3 Col.4
Capita| socia! vărsat (ct. 1 o12) zl,
(rd. 142 + 145 + 149+ t50 + 151 + I 52)

160 141 22.661.170 X 22.661.170 X
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- deţinut de instituţii publĺce, (rd. l43+144) '16'l 142 22.661.1 22.661.1 I00,00

- deţinut de instítuţĺí publĺce de subord. centrală 162 143

- deţĺnut de instituţĺĺ publice de subord. locală 163 144 22.661.170 22.661.1
- deţínut de societăţile cu capĺtal de stat, din care: to4 145

- cu capital ĺntegral de stat 165 146

- cu capital majoritaľ de stat 166 147

- cu capital mĺnorĺtar de stat ló7 148

- deţinut de regĺĺautonome 168 149

- deţinut de societăţi cu capítal prĺvat 169 150

- deţinut de persoane fízice 170 151

- deţinut de alte entităţÍ 171 152
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Xl ll. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din
profitu! ľeportat

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2020 2021
Dividende dĺstrĺbuĺte
profitul reportat

acţionaľilor/ asocĺatilorîn perioada de raportare din 174 1 52â
(312) 2.619.174

. Repaľtizări inteľimaľe de dividende potrivlt Legii nľ.
16312018

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2020 2021

- dividendele interimare repartizate 8) 173
I 52b
(31s)

nţe preluate prin cesionaľe de Ia persoane juridice
á.łţaţ.!ţ{ţ)

XV. Cľea Nľ.
rd. Sume (lei)

A B 30.06.2020 30.06.202ĺ
creanţe preluate prĺn cesĺonare de la persoane ju
dĺn care:

ice (la valoarea nom a),
174 '153

- creanţe preluate prin cesĺonare de la persoane juridĺce afĺlĺate 175 154

Creanţe preluate prin cesionare cost de ach
n care:

e persoane juri tce
176 155

- cľeanţe preluate prĺn cesĺonare de la persoane juridice afiliate 177 156

XVI. Venituri obţinute din activităţi agľicoIe **ĺç*łĺx)
Nr.
rd. Sume (lei)

A B 30.06.2020 30.06.2021
nitur| obţĺnute din activităţi agrĺcole 178 157

XVll. Cheltuieli pľivind calamităţile şi aIte evenimente similare (ct.6587),
!n caľe: 179

157a
(322)

- inundaţĺĺ 180
157b
(323)

- secetă 181
157c
(324)

- alunecări de teren 182
1 57d
(32s)
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ADMINISTRATOR, lNTocMlţ
Numele si prenumele Numele si prenumele

CalitateaSemnatura

Semnatura

Nr.de inregistrare ĺn organĺsmul profesional

*) Subven ţii pentru stimularea ocupänl foţeide munca (tra nsferuri de la bugetul statul ui cätÍeangajator) reprezr ntă su mele acordate angajatori lor pentru ĺata
tn stituţii lor de Înväţämânt, stim ul erilor încadrează

p
rea şom care se tn munca înaintede exprrarea perioadei de şomaj' stĺmuĺareaangajatori lor caÍe

cadreazä înm unca pe perioada nedeterminată şomeri învârstä de peste 45 de an şomen ÎntÍeţinătoriunlcl de fam ilie u şomerl care Întermen de 3 de la datagâjăÍii Îndepli condiţiile soli cita
an

nesc pen tru a pensra antici patä parţialäsau de acordare a pen siei pen tru mita de Vârstä, on pentru alte situaţi pÍeVäzuteprin
slaţia învigoa re privin d sistemu asigurări lor pentru şomaJ şl stim ul rea ocupaflt foţei de muncă.

*n) Se VA completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetaÍedezvoltare. respectiv cercetarea fundamen cercetareâ apl icatiVă, dezvolta
tehn ologicä şl lnovarea, bĺlite prevederi

reâ
sta potrivi lor ordonanţei Guvernului nr 57/2002 privi nd cercetarea şti nţificäşi dezvolta rea teh no logicä,a probatä cu modificäÍl

şl completäri prin Legea nr 324/2003, cu modificäri le şl completärile ulterioa re.
***) Se VA completa cu cheltui el ile efectuate pentru actiVitatéade novare, La com pletarea rând urilo corespunzätoa re capito lelor VI şl vil sunt avute învedereprevederil e Regulamentului de pu nere tn apl tca re (uE) 2020/1 97 a Com stet d tn 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiil oÍtehn tce şi modalitäţilor întemeiulRegulamen tul ut (U E) 201 9/2 al Parlamentului

a
52 European şi al Con st tu ut privind stati stici le europene de întreprindere şl de abroga re a 0 acte juri dice tn domen iulstatisticilor de întreprindere, pu blicat înJu rnal u Oficial al Uniu nil Eu ropene, sena L, nr 271 din o ug ust 2020. Prin acest Regulament a fo st abrogat Reg ul mentu depu nere tn apl lcâ re (UE) nr 995/20 2 al Comlstet din 26 octombrie 2o'12 de stabi lire a norm elor de punere tn apl tcare a Deciziei .608/2003/CE ParlamentuluiEuropean şi Consili ul ut pnvrn d producţia dezvoĺta

a
a şl rea stati stici lor com un ita re îndomeniu şti nţei şl al tehnologiei.**x*) Încategoria peÍatorilor economtct nu 5e cu pnnd entitäţile reglementate şi su pravegheate de Banca Na1|onalä a României, respectiv Autoritatea deupraveghere tn ncta ra, societăţile reclasificate Însectorul adm in stÍaţiei publice şl nstituţiĺlefäräscop lucrativ înseÍVlctu gospodärii lor populaţiei.**x*x) Pentru creanlele preluate pnn cestonare de la persoan e Ju ridice sévor completa atâ VA loa rea nominalä a cestora, cât şl costu lor de ach iziţie.Pentru sta tu tu de 'persoane juridice afiliate' se VO avea tn vedere prevederil e art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) d n Legea n .227/20'l 5 privind Codu Fiscal, od ificăriĺe şlulterioare.

cu m

**x**ł) Conform aÍt. din Regu lamentul Delegat (uE) nr 639/2014 Com ts ter din martie 20 4 de com pletare a Regulamen tul ut (uE) nr 307/2013 alParla mentu ut Eu ropea n şĺal Consiliului de stabilire a unor noÍme privind pläţile directe acordate fermieri lor prin scheme de sprurn încadrul pol iticii agricole şide modifĺcare a nexet X la regulamentu menţionat/ '('l ituril obţi din
com une

ven e nuté actiVităţile agricole sun veniturile care au fost obţinutede u n fermier d n activitateasa agricolá tn sensu artĺcolului 4 a lineatul (l litera (c) di n reg ul mentul menţionat (R (UE) 307/201 3), tn cadrul exploataţiei sale, inclusiv riji d tn partea Uniunĺi dinFondul de ta re agricolä (FEGA) din
sp nu

europea n garan şl Fo ndu europea n agricol pentru dezvol tare rura lä (FEADR), precu m şi once ajutor naţionâ acordat tru actiVitătiagrico le, cu excepţia p|ăţilor directe naţionale complementare întemei ul articolelor din
pen

I şl 9 Regulamentul (UE) n 307 /2013.
Venituri le obţinute din prel ucrarea produ selor agrico le tn sen sul articol ul u 4 tn eatul (l litera (d) dĺn Regu lamentul (uE) 307/20 ale eXploataţiei

venituÍi di actiVitäţiagricole
nr sunt

n cu condiţia ca produsele prel ucratésa ram na proprietatea ferm ierulu şi ca o stfel de prelucra sa ibä Itat Itprod us agricol tn ul articolulu 4 tn litera (d) di
re a ca rezu U nsens eatu n Regulamentul (UE) nr 307/201 ?

Orice alte venituri unt considera te venituri din actiVitäţinea gricole.
(2) Însensul alineatului (1 ), 'venituri' rnseamna ven ituril e brute, în ntea deducerii co sturilor şi lm pozitelor aferente.

Se vor incl ude chiriile plätĺtepentru terenu n ocupate (cu Itu Íl agricole, pa şun fâneţe etc.) şi aferente spaţi lor comerclale (terase etc.) apaţinân d rilorpriVaţi sau unor unitäţiale dmi nistraţiei publice, ncl ustv chi ri ile tru folosirea luciu de
proprietâ

2) Valoarea
pen ut apa ln scop recreativ sau tn Ite scopuri (pescuit etc).

înscrisäla rândul 'datorii cu entitäţiafiliate nerezidente (din ct. 45 ), d tn care:' NU se ca lculeazä pnn tnsuma rea valorilor de la râ ndu rile 'cu scadenţa iniţialăm ma re de un an' şi 'datorĺi comerciale cu en tită ţile afi liate nerezidente tndiferent de scadenţä(din ct. 451 )
3) Încategoria Alte datori Înlegätură cu persoanele fizice şi persoan ele ju ridice, altele decât datoriile Înlegätură tn stituţii le publice (i nstituţiilesubvenţi le aferente lor

cu statu lu i)' nu se vorvenituri ext sten te însoldul contul ut 472.
4) Titluri de valoare ca re conferä drepturi de proprietate asu pra societăţi lor, ca re su nt negociabile şi tran zacţionate, potrivit legi
s) Titluri de vaĺoare ca re confeÍă drepturi de proprietate asu pra societäţilor, carénu sunt tranzacţionate.
6) Se VA com pleta de câ tre operatorii eco nomtcr carorâ le sunt incidente prevederile Ordinu lui ministru lui finançelor publ tce şi al mrn istrului delegat buget4 pentru aprobarea Precizärilor privind întocmireaşl actualizarea inventarului

pentru nr
cen tral izat al bun urilor imobile proprietate priVatä a statu ui a drepturilor realesupu se inventa rierii, cu mod ificä rile şi completärile ulterioa re.

sociaI värsat,înscris la rd.l60.
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentľu modificarea şi completarea Legii contabilitáţii nr' 8211 991 , modificarea şicompletarea Legii societäţilor nr. 31/1 99o, precum şi modiflcarea Legii nr' 1 /2o05 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.



Solduri / Rulaje de pľeluat din balanta contabila in foľmulaľele Fî 0 si F20 col.2 (an curent)
Atentie ! Selectati mai intâitipul entitătii (marisi mijlocii/ mici/ micro) !

Contuľientitati maľi, mijlocii si
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