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 I EVENIMENTE IMPORTANTE CARE AU AVUT LOC ÎN PRIMELE 6 LUNI ALE 

EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2018 

 

a) Tranzacţii între părţile afiliate 

 

În cursul anului 2018, Fimaro a colaborat pe mai multe direcţii cu acţionarul său majoritar, Icpiaf S.A. 

Între cele două părţi a fost încheiat un contract de locaţiune în baza căruia Icpiaf îşi desfăşoară o parte 

din activitatea sa în hala de producţie şi birourile deţinute de Fimaro. În paralel, o parte din comenzile 

de producţie ale Icpiaf au fost realizate în colaborare cu Fimaro, lucru care a relansat producţia ca 

activitate principală a firmei.  

 

b) Modificări ale tranzacţiilor dintre părţile afiliate descrise în ultimul raport anual 

 

Nu e cazul 

 

II. INFORMAŢII DETALIATE 

 

1. SITUAŢIA ECONOMICO- FINANCIARĂ 

 

1.1.a. Elemente de bilanţ 
                                                                                                LEI 

 Sem. I 

2017 

Sem.I 

2018 

Total active minus datorii 6.937.715 7.040.261 

Total capitaluri proprii 4.653.738 5.102.860 

Active imobilizate    7.555.782 7.055.943 

Active circulante                                                                          1.297.369 3.932.678 

Numerar şi alte disponibilitaţi lichide 41.466 94.457 

Profit reinvestit - - 

   

Elementele de bilanţ au cunoscut o creştere comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, chiar dacă 

valoarea activelor imobilizate a scăzut în primul semestru al anului curent datorită lipsei investiţiilor 

noi şi a amortizărior care au scăzut valoarea de inventar a imobilizărilor. Activele circulante au crescut 

de mai bine de 3 ori, datorită creşterii stocurilor de materii prime şi materiale dar şi de produse finite. 

Capitalurile proprii au crescut şi ele, după o perioadă în care au fost într-o continuă scădere. 



1.1.b Contul de profit şi pierderi                  

LEI 

                                                                            Sem.I 2017 Sem I 

2018 

Vânzări nete 1.987.205 3.986.185 

Total venituri 1.687.250 4.455.746 

Total cheltuieli 2.720.230 4.470.368 

Pierdere - 1.032.980 -14.620 

  

Vânzările nete s-au dublat în cursul semestrului I al anului 2018, faţă de aceeaşi perioadă a anului 

precedent, iar acest lucru se datorează faptului că Fimaro produce pentru acţionarul Icpiaf o serie de 

utilaje sau componente de utilaje. Pe lângă lucrările realizate în parteneriat cu Icpiaf, Fimaro şi-a 

păstrat şi principalul client din 2017, KBA Metalprint, pentru care Fimaro a produs în prima jumătate a 

anului 2018 trei uscătoare pentru doze destinate industriei alimentare. Cheltuielile au crescut şi ele, 

raportat la producţia realizată în primele 6 luni ale anului curent. Rezultatul financiar este şi în acest 

semestru unul negativ, însă pierderea este una considerabil mai mică faţă de aceeaşi perioadă a anului 

2017.  

 

La capitolul cheltuieli, situaţia s-a schimbat in semestrul 1 al anului 2018, raportat la aceeaşi perioadă 

a anului trecut:  

    Sem.I 

2017 

sem I 

2018 

Cheltuieli cu materii 

prime, materiale şi utilităţi: 

28.3 % 48.79 % 

Cheltuieli cu personalul 42.2 % 21.79 % 

                           

În prima parte a anului 2018, având în vedere creşterea producţiei şi implicit creşterea cheltuielilor 

privind materiile prime şi materialele, ponderea totală a acestora în totalul cheltuielilor a crescut. 

Ponderea cheltuielilor cu personalul în totalul cheltuielilor a scăzut, dar acest lucru trebuie privit în 

ansamblu şi raportat la numărul de personal care s-a diminuat în continuare. Dacă pentru primul 

semestru din 2017, numărul mediu de salariaţi a fost 66, pentru aceeaşi perioadă a anului 2018 avem o 

medie de 36 persoane şi un efectiv, la finalul lunii iunie, de 49 persoane.  

  

1.1.c. Cash Flow 

 

Denumirea elementului 

Exerciţiul  financiar 

sem.I 

2017 2018 

                                       A         1          2 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare: 

Încasări de la clienţi 2.104.131 3.026.804 

Plăţi către furnizori şi angajaţi 3.056.314 1.848.531 

Dobânzi plătite 21.612 10.918 

Impozit pe profit plătit 0 0 

Încasări din asigurarea împotriva 

cutremurelor 

0 0 

Trezoreria netă din activităţi de 

exploatare 

-973.795 1.167.355 

   
Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie: 

Achiziţionarea de acţiuni 0 0 

Achiziţionarea de imobilizări corporale 0 0 

Incasări din vânzarea de imobilizări 

corporale 

405.572 0 

Dobânzi încasate 0 0 



Dividende încasate 0 0 

Trezoreria  netă din activităţi de 

investiţie 

405.572 0 

   
Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare 

Rambursări de credite pe termen scurt 938.683 0 

Încasări de împrumuturi pe termen 

lung/scurt 

1.640.059 0 

 

Plata datoriilor aferente leasing-ului 

financiar 

0 0 

Dividende plătite 0 0 

Trezoreria netă din activităţi financiare 701.376 0 

 

   
Creşterea netă a trezoreriei şi 

echivalentelor de trezorerie 

133.388 0 

   

 
Trezorerie şi echivalente de trezorerie 

la începutul perioadei 

235 5853 

   
Trezorerie şi echivalente de trezorerie 

la sfârşitul perioadei 

133.153 94.457 

 

În cursul anului curent s-a continuat cu politica demarată în 2017 în ceea ce priveşte desfăşurarea 

activităţii fără a utiliza linii de finanţare şi credite bancare. În momentul de faţă, nu există nici un credit 

activ pentru Fimaro. De asemenea, s-a continuat achitarea datoriilor istorice către colaboratorii 

societăţii cumulat cu plata datoriilor la Bugetul de Stat şi Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, pentru 

care s-a obţinut eşalonarea la plată în cursul exerciţiului 2017. 

 

2. ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETAŢII 

 

2.1 Anul 2018 a adus pentru Fimaro o colaborare şi mai strânsă cu acţionarul principal al societăţii, 

S.C. Icpiaf S.A, care a oferit sprijin financiar şi comenzi de producţie astfel încât activitatea Fimaro să 

fie relansată. De asemenea, Icpiaf îşi desfăşoară activitatea în spaţiile Fimaro, spaţii pe care le-a 

închiriat parţial.  

 

Fimaro a continuat colaborarea cu clientul său principal, KBA, pentru care a realizat în primul 

semestru al anului curent trei uscătoare de doze.  

 

2.2 Cheltuielile efectuate de societate în semestrul I 2018, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 

trecut, au fost următoarele: 

lei 

 Sem. 1 

2017 

Sem.I 

2018 

Cheltuieli de exploatare, din care: 2.667.798 4.449.028 

                     Cheltuieli materiale 417.137 1.877.179 

                Cheltuieli cu personalul 1.126.165 973.845 

Cheltuieli financiare 52.432 21.339 

Cheltuieli totale 2.720.230 4.470.367 

 

Cheltuielile de exploatare au crescut, comparativ cu aceeaşi peroadă a anului trecut, în primul rând 

datorită creşterii cifrei de afaceri. În acelaşi timp, datorită faptului că societatea nu mai are credite în 

derulare la instituţii bancare, cheltuielile financiare au scăzut considerabil.  

  



2.3 Prima jumătate a anului curent a fost una liniştită, perioadă în care managementul s-a concentrat pe 

relansarea activităţii societăţii. S-au obţinut venituri din activitatea de producţie dar şi din închirierea 

spaţiilor pe care Fimaro le deţine, scopul final fiind acela de a acoperi datoriile istorice şi cheltuielile 

curente din această activitate şi de a recâştiga încrederea furnizorilor de materii prime şi materiale. Pe 

plan productiv, se doreşte întărirea relaţiilor contractuale cu clienţii actuali şi atragerea de noi clienţi.  

 

 3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL  SOCIAL ŞI ADMINISTRAREA 

SOCIETĂŢII 

 

3.1 În prima parte a anului 2018, s-a procedat la fel ca în exerciţiul 2017, plata materiilor prime şi a 

materialelor fiind garantată cu instrumente de plată- bilete la ordin, cu o scadenţă de 30- 60 de zile 

pentru achiziţia de materii prime şi materiale. Societatea nu a avut probleme cu decontarea acestor 

instrumente.  

 

3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare  

 

Nu este cazul. 

 

 4.   TRANZACŢII SEMNIFICATIVE 

   

În cursul semestrului I al anului curent a avut loc o majorare de capital social în urma căreia capitalul 

social al societăţii a crescut de la 832.013,94 lei la 1.327.072,65 lei. Infuzia de capital care a avut loc 

va fi folosită la relansarea activităţii de producţie a societăţii.  

 

5. SEMNĂTURI 

  

Situaţia financiară a semestrului I pentru anul 2018 a fost semnată de Preşedintele Consiliului de 

Administraţie al societăţii. Această situaţie nu a fost auditată. 

 

 Anexe: 

a. situaţia financiară aferentă sem. I 2018; 

b. declaraţie Preşedinte Consiliu de Administraţie. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE 

               EC. LĂZANU GEORGIANA CARMEN 


