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RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE PE ANUL 2018
DATE DESPRE SOCIETATE
Sediul social : str.TUDOR VLADIMIRESCU NR.16
Nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J-12/58/1991 ;
Capital social subscris si varsat : 1.327.072,65, divizat în 814.155 acţiuni cu o valoare
nominală de 1,63 lei/acţiune, administrată în sistem unitar;
Structura acţionariatului la data de 31.12.2018, conform listei comunicate de societatea de
registru independent este următoarea:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

Denumirea /
Numele si prenumele
S.C. ICPIAF S.A.
LASCA STEFAN
Persoane fizice
Persoane juridice
TOTAL

Detineri in capitalul social
Nr. de actiuni
Pondere (%)
602.210
73,9675
148.609
18,2532
63.300
7,7749
36
0,0044
814.155
100,00

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează acţiunile emise de societate este: Bursa de Valori
Bucuresti – AERO.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate :
 număr acţiuni: 602.210;
 valoare nominală / acţiune: 1,63 lei;
 acţiunile sunt: nominative, dematerializate;
 acţiunile sunt înregistrate în: registrul acţionarilor, ţinut de registrul
independent S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.
Obiectul principal de activitate al societăţii este: 2511 – Fabricarea de construcţii
metalice şi părti componente al structurilor metalice.
Societatea produce şi comercializează, următoarele produse:
 Schimbatoare de caldura cu placi si componente
 Utilaje industria laptelui
 Utilaje pentru tratare termica granule si pulberi
 Subansamble si repere de uz general industrial
 Uscatoare orizontale si verticale pentru doze de băuturi.
S.C. ICPIAF S.A, este acţionarul majoritar al Fimaro, cu o deţinere de 73,9675%.
PREZENTAREA ACTIVITĂŢII DE CONTRACTARE ŞI PRODUCŢIE
Structurat pe beneficiari externi şi interni, activitatea productivă a societăţii pe anul 2018 se
prezintă astfel:
BENEFICIAR
ZEMONTECH
KBA METAL PRINT GERMANIA
INTERN: 7.331.619 LEI

VALOARE (EUR)

PONDERE (%)

18.629
226.300
1.575.506

1,023
12,43
86,54
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TOTAL (EUR)
CIFRA DE AFACERI 2018 (LEI)
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100
100

1.820.435
8.471.396

Curs mediu exerciţiul financiar 2018: 1 EUR = 4,6535 lei
Cifra de afaceri, în sumă de 8.471.396 lei, a crescut faţă de exerciţiul financiar anterior.
SC.ICPIAF SA pe tot parcursul anului 2018, a oferit ajutor de natură comercială,
financiară şi de personal pentru societatea noastră. Concomitent, s-a realizat un plan de reabilitare a
societăţii, care să permită continuarea activităţii de producţie.
S – au facut investitii, s-a achizitionat un pod rulant in valoare de 109.613,68 lei,s-a
modernizat podul rulant existent, valoarea investitiei fiind 38.396,76lei , centrul de prelucrare
MAUT a fost modernizat, valoarea investitiei fiind 45.606,75 lei, s-au facut investitii la acoperis in
valoare de 440.549,49lei, s-au achizitionat doua strunguri in valoare de 13.887lei, pentru a se crea
conditii mai bune de munca, pentru a creste productivitatea muncii si a putea executa comenzile la
termenele prevazute si la o calitate superioara. Total investitii 648.053,68 lei.
Astfel s-a reusit ca anul 2018 sa se incheie cu o cifra de afaceri de 8.471.396lei si un profit
brut de 228.277lei.
Analiza mai atentă a comenzilor, precum şi o alocare corespunzătoare de resurse umane şi
financiare, poate constitui o bază solidă de relansare a activităţi productive pentru următoarea
perioadă.
Acest raport s-a întocmit cu respectarea articolelor 489-491 din Ord.M.F. nr.1802/2014,
adică raportul conţine o prezentare fidelă a performanţei entităţii şi a poziţiei sale precum şi o
descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care aceasta se confrunta.
PREZENTAREA SITUAŢIEI FINANCIARE
Documentele privind operaţiunile economico- financiare, aferente perioadei de raportare,
au fost corect întocmite şi înregistrate, respectându-se principiile contabilităţii, regulile şi metodele
contabile prevazute în normele în vigoare, astfel că:
 Au fost respectate regulile de întocmire a situaţiilor financiare, prevăzute în Legea
nr.82/1991 şi ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, pentru
aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.
 Datele înscrise în bilanţ corespund cu datele înregistrate în contabilitate şi sunt puse
de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale.
 Contul de profit şi pierderi reflectă fidel veniturile, cheltuielile şi rezultatele
financiare ale perioadei raportate.
 Raportul oferă informaţii despre dezvoltarea previzibilă a societăţii, măsurile care ar
fi utile pentru remedierea aspectelor negative .
 În cursul exerciţiului financiar nu au avut loc achiziţii de acţiuni.
 În luna iunie 2018 a avut majorarea capitalului social cu suma de 495.058,71lei
prin subscriere 1(una) actiune noua pentru 1 (una) actiune detinuta.
Elemente de bilanţ
La 31 decembrie 2018 societatea S.C FIMARO S.A. a încheiat exercitiul financiar cu
urmatoarele rezultate :
Bilant la data de 31.12.2018
DENUMIRE INDICATOR

SOLD LA
01.01.2018 31.12.2018
2
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A. Active imobilizate
 Imobilizari necorporale
 Imobilizari corporale
 Imobilizari financiare
Active imobilizate – TOTAL
B. Active circulante
 Stocuri
 Creante
 Casa si cont bancar
Active circulante – TOTAL
C. Cheltuieli in avans – TOTAL
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada sub 1 an
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada peste 1 an
E. Active circulante nete, Datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Venituri in avans
H. Capital si rezerve
 Capital
 Rezerve
 Rez. reportat
 Rez. exercitiului
 Repartizarea profitului (acoperire pierderi)
Capitaluri proprii – TOTAL
CAPITALURI – TOTAL
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657
7.237.207
-191.984

13.086
7.589.196
-60.526

7.045.880

7.541.756

149.887
1.489.549
5.853

1.348.305
1.126.088
30.273

1.645.289
1.716.811
2.352.483
-70.976
6.974.904
-

2.504.666
1.474.139
1.365.911
-830.088
6.711.668
-

832.014
4.143.246
-69.689
-1.032.337
-

1.327.073
4.143.246
-1.102.026
228.277
-

4.622.421
4.622.421

5.345.757
5.345.757

Situaţiile financiare prezentate cuprind :
 Bilanţ F (10);
 Contul de profit şi pierdere F (20);
 Date informative F (30);
 Situaţia modificării capitalurilor proprii;
 Situaţia activelor imobilizate F(40);
 Notele explicative.
Conform reglementarilor în vigoare şi a practicilor contabile, la sfârşit de an s-a procedat la
inventarierea patrimoniului având ca scop punerea de acord a situaţiei reale cu situaţia contabila.
După înregistrarea intrărilor şi ieşirilor de active imobilizate, valoarea brută a acestora la
sfârşit de an este de 13.272.964lei ajustare de valoare (amortizare) de 5.731.208 lei.
Activele circulante au suferit o crestere de 648.054 lei, modificarea valorii acestora având
loc după cum urmează:
- cresterea stocului de produse finite şi a producţiei neterminate;
- cresterea stocului de materii prime şi materiale.
Din datele bilanţiere, analizând principalii indicatori economico-financiari (calculaţi în
cadrul Notelor Explicative) putem trage câteva concluzii, după cum urmează:
Contul de profit si pierderi
Contul de profit si pierderi la 31.12.2018 cuprinde:
 Cifra de afaceri;
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Veniturile şi cheltuielile exerciţiului;
Costul producţiei în curs de execuţie;
Rezultatul exerciţiului.

DENUMIRE INDICATOR
Cifra de afaceri
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare
Rezultat din exploatare – profit/pierdere
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar – profit/pierdere
Rezultat curent
TOTAL VENITURI
Costul producţiei în curs de execuţie
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut – profit/pierdere
Impozit pe profit
Rezultat net / pierdere

31.12.2017
3.717.519
471.236
4.522.991
-1.105.852
145.661
72.146
75.515
-668.529
4.700.800
-1138.000
3.562.800
4.595.137
-1.032.337
0
-1.032.337

31.12.2018
8.471.396
45.082
8.706.845
260.830
6.373
38.926
-32.553
-1.032.337
8.522.851
451.197
8.974.048
8.745.771
228.277
0
228.277

Cifra de afaceri a suferit o crestere în anul 2018 faţă de 2017.
În contextul celor prezentate, supunem spre aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor,
aşa cum este prevăzut la articolul 490 din ord.1802/2014:
 Bilanţul;
 Contul de profit şi pierderi;
 Situaţia modificării capitalului propriu;
 Notele explicative;
 Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a Directorilor pentru
exerciţiul financiar 2018.

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE S.C. FIMARO S.A.
Ec. LĂZANU GEORGIANA CARMEN
Arh. LAZANU IOANA
Av. GAZIUC TODOR
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