
SC MACOFIL SA 

NOTA 1 

 

                      ACTIVE  IMOBILIZATE  

                                                                                                    31.12.2019 

 

   

                                                                   -  lei - 
DENUMIREA 

ELEMENTULUI DE 

IMOBILIZARE 
 

VALOAREA  BRUTĂ AJUSTĂRI DE VALOARE 

Sold la 

Începutul 

exerciţiului 

financiar 

Creşteri Cedări, 

transferuri 

şi alte 

reduceri 

Sold la 

Sfârşitul 

exerciţiului 

financiar 

Sold la 

Începutul 

exerciţiului 

financiar 

Ajustări 

înregistrate în 

cursul exerciţiului 

financiar 

Reduceri 

sau  reluări 

Sold la 

       Sfârşitul    

      exerciţiului 

financiar 

0         

CHELT. CONSTITUIRE         

ALTE IMOBILIZ. NECORP. 
    29.733 

 
       29.733 29.733       29.733 

TOTAL IMPOBILIZĂRI 

NECORPORALE 

    29.733 

 
        29.733 29.733       29.733 

TERENURI 7.929.057                7.929.057     

CONSTRUCŢII    10.971.729         

 

 10.971.729 

 

5.790.205    319.563           

    

  6.109.768 

 

INSTAL.TEHN.ŞI 

MAŞINI UNELTE 
52.414.960 883.632       25.629  53.272.963 15.848.038 1.318.969   25.629        17.141.378 

ALTE INSTALAŢII,UTILAJE  

ŞI MOBILIER 
       47.410                47.410     37.937                4.832              42.769 

IMOBILIZ. ÎN CURS     194.886     209.365         349.381      54.870     

TOTAL IMOBILIZĂRI 

  CORPORALE 
71.558.042       1.092.997       375.010 72.276.029    21.676.180 1.643.364 25.629   23.293.915 

TOTAL IMOBILIZĂRI 

 

71.587.775 

 

      1.092.997       375.010 72.305.762    21.705.913 1.643.364 25.629  23.323.648 

 

ADMINISTRATOR,     DIRECTOR ECONOMIC, 

                      ZAMFIR SIMONA IOANA                                       EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL 

 

 

 



 

S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 

 

NOTA 2 

 

 

 

 

PROVIZIOANE 

                                                                        31.12.2019 

            -  lei - 

 

Denumirea provizionului Sold la 

începutul 

exerciţiului 

financiar 

Transferuri 
Sold la 

sfârşitul 

exerciţiului 

financiar 
în cont din cont 

0 1 2 3 4=1+2-3 

1.Proviz.pt. creante       1.102.535 202.678 140.859 1.164.354 

2.Proviz.pt.deprecierea ob.de 

inventar 

    

TOTAL 1.102.535 202.678 140.859 1.164.354 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ADMINISTRATOR,                    DIRECTOR ECONOMIC, 

 

ZAMFIR SIMONA IOANA                                                 Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU 

NOTA 3 

 

 

 

 

 

 

 

    REPARTIZAREA   PROFITULUI 

                                                                La 31.12.2019 

 

          

                                                             - lei - 

 

DESTINATIA SUMA 

Profit net de repartizat 7.572.518 

- rezerva legala 434.119      

- acoperirea pierderii  contabile     

- acoperire pierdere din anii anteriori 143.257 

- dividende 180.675 

- alte rezerve                                                                   979.157 

- alte repartizari                                                                      

Profit nerepartizat                                                                5.835.310 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR,        DIRECTOR ECONOMIC, 

       ZAMFIR SIMONA IOANA                                             EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 

NOTA 4 

 

 

 

 

 

                      ANALIZA  REZULTATULUI  DIN EXPLOATARE 

                                                                    31.12.2019 
-

 

l

e

i

 

- 

                                                                                                                                                  lei 

DENUMIREA INDICATORULUI 
EXERCIŢIUL 

PRECEDENT 

EXERCIŢIUL 

CURENT 

0 1 2 

1. Cifra de afaceri netă           32.117.745       40.828.650 

2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor 

prestate(3+4+5) 
          18.772.727 23.863.076 

3. Cheltuielile activităţii de bază           16.379.070 18.068.178 

4. Cheltuielile activităţilor auxiliare 364.068 687.800 

5. Cheltuieli indirecte de producţie 2.029.589           5.107.098 

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 

nete(1-2) 

 

13.345.018 

 

        16.965.574 

7. Cheltuieli de desfacere 690.630             577.011 

8. Cheltuieli generale de administraţie 8.203.739 6.232.508 

9. Alte venituri din exploatare                  72.240              213.029 

10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9) 4.522.889  10.369.084 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR,     DIRECTOR ECONOMIC, 

        ZAMFIR SIMONA IOANA                                         EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. MACOFIL S.A. TG JIU 



Nota 5 

 

SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR 

                                                                    LA 31.12.2019 
 

Situaţia creanţelor 

 
 -      - lei- 

Creanţe 
Nr. 

rd. 

Sold la 

sfârşitul 

exerciţiului 

financiar 

(col. 2+3) 

Termen de lichiditate  

sub 1 an peste 1 an 

0  1 2 3 

Creanţe legate de participaţii(ct. 2671) 1 0 0 0 

Împrumuturi acordate pe termen lung 

(ct. 2672+2673) 
2 0 0 0 

Alte creanţe imobilizate(ct. 2677+2678) 3 14.635 0 14.635 

I. CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 

(rd. 01 la 03) 
4 14.635 0 14.635 

Clienţi (ct. 4111***+411+4118+413+418-491) 5 5.651.814 4.723.286 928.528 

Din care : - clienţi  4.723.286 4.723.286 0 

                 - clienţi incerţi  928.528 0 928.528 

                 - efecte de primit  0 0 0 

                 - clienţi, facturi de întocmit  0 0 0 

- provizioane pt.deprecierea creanţelor  0 0 0 

Creanţe – personal şi asigurari sociale 

( ct. 425+4282+4316*+437*+4382) 
6        55.623 55.623 0 

Din care: - avasuri acordate personalului(ct. 425)  0 0 0 

                - alte creanţe în legătură cu personalul(ct.4282)  10.450 10.450 0 

Impozit pe profit (ct.441*) 7 0 0 0 

Taxa pe valoarea adaugată(ct.4424) 8 0 0 0 

Alte creanţe cu statul şi institutii publice 

(ct. 4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+463) 
9 166.243          166.243 0 

Decontări cu grupul şi alte creanţe 

(ct.451*+456*) 
10 0 0 0 

Decontari din operaţii în participare 

(ct.4581) 
11 0 0 0 

Debitori diverşi(ct.461) 12 12.252 12.252 0 

II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 

(rd. 05 la 12) 
13 5.855.932 4.957.404 928.528 

III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE  IN AVANS(ct. 471) 14 71.195 71.195 0 

TOTAL CREANŢE(rd. 04+13+14 ) 15 5.971.762 5.028.599 943.163 

 

 
Situaţia datoriilor - lei- 

Datorii*) 
Nr. 

rd. 

Sold la 31 

decembrie 

(Col.2+3+4) 

Termen de exigibilitate a pasivului 

sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani 

0  1 2 3 4 

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni(ct. 161+1681) 16 0 0 0 0 

Credite bancare pe termen lung si mediu 

(ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627) – total, din 

17 16.464.695 0 0 16.464.695 

    - interne – total, din care: 18 16.464.695 0 0 16.464.695 

    - cu garanţia statului 19 0 0 0 0 

    - externe – total, din care: mii dolari S.U.A 20 0 0 0 0 

         Mii  lei 21 0 0 0 0 

      - cu garanţia statului: mii dolari S.U.A 22 0 0 0 0 

         Mii lei 23 0 0 0 0 

Credite bancare pe termen lung şi mediu neajunse 

la scadenţă (ct. 1622) – total, din care: 

24 0 0 0 0 

       - interne – total, din care: 25 0 0 0 0 

       - cu garanţia statului 26 0 0 0  

       - externe – total, din care: mii dolari S.U.A 27 0 0 0 0 



                                               mii lei 28 0 0 0 0 

    - cu garanţia statului:    mii S.U.A 29 0 0 0 0 

                                          mii  lei 30 0 0 0 0 

Credite bancare pe termen scurt(ct. 519+512**+5129***) 31 2.873.435 

 

0 2.873.435 0 

Dobânzi (ct. 1682+1686+1687+5186) – total, din care: 32 43.816 0 43.816 0 

      - interne 33 43.816 0 43.816 0 

      - externe     mii dolari S.U.A 34 0 0 0 0 

                          mii  lei 35 0 0 0 0 

Alte împrumuturi şi datorii financiare (ct. 166+167+168 ) 36 415.893 0 415.893 0 

TOTAL DATORII FINANCIARE ŞI ASIMILATE 

(rd. 17+24+31+32+36) 

37 19.797.839 0 3.333.144 16.464.695 

Furnizori (ct. 401+403+404+405+408) 38 3.762.842 3.670.273       92.569 0 

Clienţi – creditori (ct. 419) 39 1.493.477 1.493.477 0 0 

Datorii cu personalul şi asigurările sociale 

(ct.421+423+424+426+427+4281+431+437+438) 

40 

 

688.165 

 

688.165 0 0 

Din care :- datorii către personal ct.421+423+426  309.937 309.937 0 0 

                - reţineri salarii terţi ct.427  172.962 172.962 0 0 

                - alte datorii cu personalul ct.4281  24.921 24.921 0 0 

                - contrib.unit.fd.risc şi accident.ct.431.1  0 0 0 0 

                - contrib.asig.soc.angajator ct.4311  0 0 0 0 

                - contrib. asig. soc.salariaţi ct.4315  176.294 1176.294 0 0 

                - contrib.asig.sănătate angajatori ct.4313  0 0 0 0 

                - contrib.asig.sănătate salariaţi ct.4316.1              4.050 4.050 0 0 

         - contrib.angajator asig. Pt. munca ct.436  18.448 18.448 0 0 

         - contrib.unit. fd.şomaj ct.4371  0 0 0 0 

         - contrib sal fd şomaj ct 4372                                                       0 0   

         - cont fd garantare plata creanţe salariale4373                                       0                      0 0 0 

Impozit pe profit(ct. 441**) 41           282.767 282.767 0 0 

Taxa pe valoare adaugată (ct. 4423) 42 349.653 349.653 0 0 

Alte datorii faţa de stat şi instituţii publice 

(ct. 4428**+444**+446**+447**+4481+4483+4485) 

43 314.674 167.811 146.863 0 

Din care : -T.V.A. neexigibil ct.4428  7.191 7.191 0 0 

               - Impozit salarii ct.444  2.379 2.379 0 0 

    - Alte impozite şi taxe ct. 446  139.521 139.521 0 0 

    - Fonduri speciale ct.447  19.000 19.000 0 0 

    - Alte dat.buget(majorări,penalit. (ct.4481)  146.863 0 146.863 0 

Decontari cu grupul si alte datorii 

(ct. 451**+455+456**+457+4582+509) 

44 0 0 0 0 

Creditori diversi (ct. 462) 45 150.000 50.000 100.000 0 

ALTE DATORII – TOTAL (rd.38 la 45) 46 7.041.578 6.702.146 339.432 0 

Venituri inregistrate în avans(ct. 472) 47 270.942 0 270.942 0 

TOTAL DATORII (rd. 37+46+47) 48 27.110.359 

 

       6.702.146 3.943.518 16.464.695 

       

 

    ADMINISTRATOR,                             DIRECTOR ECONOMIC, 

ZAMFIR SIMONA IOANA                                                                                     Ec. Udrescu Gabriel Daniel 



 

S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU 

      NOTA 6.  

               PRINCIPII ŞI POLITICI CONTABILE. 

 

 BAZA  ÎNTOCMIRII SITUAŢIILOR FINANCIARE. 

         Situaţiile financiare ale S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU  cuprind bilanţul contabil, 

contul de profit şi pierdere, situaţia  fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor 

capitalului propriu , notele şi situaţiile financiare. 

 Aceste situaţii, au fost întocmite în conformitate cu  prevederile Ordinului 

Ministrului Finanţelor Publice 1802/2014,  pentru aprobarea Reglementărilor contabile  

privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, 

precum şi conform legii contabilitaţii nr 82/1991 republicată. 

 

 BAZA PREGĂTIRII                                                                            

        Situaţiile  financiare ale anului 2019 au fost pregătite conform costului istoric. 

 

  MONEDA DE RAPORTARE 

         Situatiile financiare sunt întocmite in lei. 

         Tranzacţiile  in moneda străina sunt transformate în lei la cursul de schimb  din data 

tranzacţiei. 

Câştigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii sunt incluse în contul de profit şi 

pierdere  ca venituri sau cheltuieli financiare. 

 

 IMOBILIZĂRILE CORPORALE 

     Un activ corporal este recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii 

economice, iar costul activului poate fi evaluat în mod credibil .                                               

      O imobilizare corporală recunoscută ca activ  se evaluează iniţial la costul sau 

cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale si sunt recunoscute,de regulă, 

drept cheltuieli ale perioadei în care au fost efectuate. 

      Imobilizările corporale în curs se evaluează la costul de productie, respectiv la costul 

de achiziţie. 

    Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanţ, la costul lor, mai puţin amortizarea 

cumulată aferentă . 

    Valoarea amortizabilă a unei imobilizări corporale este  egală cu valoarea contabilă şi se 

înregistrează  în mod sistematic pe parcursul duratei de viaţă utilă a activului. 

    Metoda de amortizare folosită a fost cea liniară pe întreaga  durată de  viaţă a activelor. 

    Cheltuielile cu întreţinerea  şi reparaţia mijloacelor fixe sunt incluse în contul de profit 

şi pierdere, pe masură ce au fost efectuate îmbunătăţirile care măresc în mod semnificativ 

durata de viaţă şi performanţele  tehnice a mijloacelor fixe acestea se capitalizează. 

 Pentru imobilizarile corporale în  curs nu se calculează amortizare. 

          S.C. Macofil S.A. a efectuat reevaluarea clădirilor din patrimoniul societăţii 

existente la sfârşitul anului 2018, printr-o firmă autorizată,  membră ANEVAR.  

Reevaluarea clădirilor, a fost aprobată prin HOTĂRÂREA Consiliul de Administraţie . 

  

   ACTIVELE CIRCULANTE 

   Activele circulante se înregistrează in contabilitate la preţul de achiziţie  sau de 

producţie. 



 

    STOCURILE 

          Stocurile de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, sunt prezentate 

la valoarea de achiziţie, produsele finite la preţul de vânzare fără tva şi semifabricatele la 

costurile de productie. 

Costul stocurilor cuprinde totalitatea costurilor aferente achiziţiei şi prelucrării, 

precum şi alte costuri suportate, pentru a aduce stocurile la forma şi în locul în care se 

găsesc. Piesele de schimb şi echipamentele de service sunt înregistrate în stocuri la 

achiziţie şi pe seama cheltuielilor când sunt date în consum. 

 

TERŢI 

 Contabilitatea terţilor asigură evidenţa creanţelor şi datoriilor. Acestea se 

înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală. 

 Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate. 

 

CONTABILITATEA TREZORERIEI 

 Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării disponibilităţilor în 

conturi la bănci şi în casierie, creditelor bancare pe termen scurt şi lung, precum şi a altor 

valori de trezorerie. 

 Contabilitatea disponibilităţilor aflate la bănci/casierie, precum şi a mişcării 

acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate , se ţine distinct în lei şi valută. 

 Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate  la 

cursul zilei practicat de banca unde are lor operaţiunea, iar eventualele disponibilitaţi din 

conturi la finele anului au fost evaluate la cursul B.N.R., valabil la data încheierii 

exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul 

de schimb al pieţei valutare, comunicat de B.N.R. de la data înregistrării creanţelor sau 

datoriilor în valută, sau cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate şi cursul de 

schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează lunar la venituri sau 

cheltuieli din diferenţe da curs valutar, după caz. 

 

REZERVE 

 Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii : rezerve legale, rezerve din reevaluări 

şi alte rezerve. 

 Rezervele legale au fost constituite de-a lungul anilor din  profitul unităţii , în cotele  

de 5 %   şi limitele prevăzute de lege. 

          Rezervele din reevaluări, parvin din surplusul de valoare, calculat în urma 

reevaluărilor imobilizărilor corporale. 

 Alte rezerve, s-au constituit din repartizările din profitul net pentru fondul de 

dezvoltare. 

 

OBLIGAŢIILE 

 Obligaţiile comerciale sunt înregistrate la valoarea istorică, fără a calcula dobânzi şi 

penalităţi pentru neachitare în termen. 

 Macofil SA nu a avut obligaţii fiscale neachitate la sfarsitul anului 2019.  

 

 

VENITURI 

 Contabilitatea veniturilor se ţine pe categorii de venituri, după natura lor. 



 Veniturile din exploatare se înregistrează în momentul prestării serviciilor pentru 

terţi, al executării lucrărilor, al predării bunurilor către cumpărători sau  în alte condiţii 

prevăzute în  contract care atestă transferul  proprietăţii bunurilor respective către clienţi. 

 

CHELTUIELI 

 Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor. 

 

CORECTAREA ERORILOR 

           Corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent se efectuează pe seama 

contului de profit şi pierdere. 

            Corectarea erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se 

efectuează pe seama rezultatului reportat.  

REZULTATUL PERIOADEI 

 In contabilitate, profitul sau pierderea se stabilesc lunar, cumulat de la începutul 

anului. 

 În acest sens conturile de venituri şi de cheltuieli se închid , prin rezultatul 

exerciţiului. 

 Rezultatul definitiv al exerciţiului se stabileşte anual şi reprezintă soldul final al 

contului de profit şi pierdere. 

 

RAPORTĂRI FINANCIARE ÎN CADRUL ECONOMIILOR 

HIPERINFLAŢIONISTE 

  Situaţiile financiare româneşti, sunt întocmite pe baza costului istoric. Nu au fost 

aplicate actualizări ale  cifrelor înscrise  în cadrul situaţiilor financiare pentru a le exprima 

în moneda curentă la data bilanţului. 

 

 PENSII 

 În cadrul activităţii curente pe care o desfăşoară, societatea efectuează plăţi către 

statul român  în beneficiul salariaţilor săi. Salariaţii urmează să fie incluşi în sistemul 

naţional de pensii . 

 Societatea nu operează o altă schemă de pensii, deci nu are nici o obligaţie în acest 

sens. 

 

LEASING 

 Contractele de leasing încheiate de societate sunt  contracte de leasing financiar, 

fiind achiziţionate imobilizări corporale. 

 Ratele lunare sunt reflectate prin achitarea parţială a furnizorului şi înregistrarea 

dobânzii pe cheltuieli. 

 

 ADMINISTRATOR,               DIRECTOR ECONOMIC, 

 Zamfir Simona Ioana               Ec. Udrescu Gabriel Daniel 

 

 
 

 

 

 

 

 



S.C. MACOFIL S.A.TG.JIU 

 

NOTA 7.  

 

 

PARTICIPAȚII SI SURSE DE FINANȚARE 

 

 

         CAPITAL SOCIAL            AN 2019 

 

Capital social subscris  valoric                   9.033.747,50 lei 

Valoarea acţiunii                                   2,50lei 

Capital social exprimat in nr.  de acţiuni nominative     3.613.499 

 

În exerciţiul financiar 2019 nu a avut loc  majorare de capital . 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR,                                                           DIRECTOR ECONOMIC, 

ZAMFIR SIMONA IOANA                                              EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 

 

 

NOTA 8  

 

INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII ŞI MEMBRII ORGANELOR DE 

ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE ŞI DE SUPRAVEGHERE 

 

Valoarea indemnizaţiilor achitate membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 

2018 a fost în sumă de 263.935 lei, iar suma brută acordată conducerii executive a fost de  

536.278 lei. 

 Societatea nu are obligaţii catre foştii administratori sau directori, la data de 

31.12.2019 si nu şi-a asumat nici o obligaţie în numele acestora . 

 

 Salariaţi 

Nr. mediu de salariaţi pe categorii :                  

- muncitori direct productivi    115  

- muncitori indirect productivi      91 
- ( TESA + maiştri )                                               ( 39 ) 

                                                 __ 
  TOTAL       206 

 

- salarii plătite sau de plătit aferente exerciţiului 2019 -        8.636.187 lei 

  

- cheltuieli cu asigurarile  si protecţia socială  2019 -                130.208 lei        

 

 

 

 

 

  ADMINISTRATOR,              DIRECTOR ECONOMIC, 

ZAMFIR SIMONA IOANA   EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTA 9 :  Principalii indicatori economico-financiari . 

 
INDICATOR MOD DE CALCUL 31 decembrie 2019 

1. INDICATORI DE LICHIDITATE   

Indicatorul lichiditaţii curente 
Active curente/Datorii curente   

(19569262/9161603 ) 
2,14 

Indicatorul lichiditaţii imediate 
Active curente-Stocuri/Datorii curente 

(11993582/9161603) 
1,31 

   

2. INDICATORI DE RISC   

Indicatorul gradului de indatorare 

 

Capital imprumutat/capital 

propriu(16464695/41641622)X100 
39,54 

Indicatorul privind acoperirea dobănzilor 

 

Profit inaintea platii dob. si imp. pe 

profit/Chelt. cu dob(10369084/975261) 
10,63 

   

3. INDICATORI DE ACTIVITATE   

Viteza de rotaţie a stocurilor 
Cifra de afaceri/Stocul 
mediu(40828650/6855423) 

5,96 

Numarul de zile de stocare 
Stoc mediu/Cifra de 

afaceri*365(6855423/40828650)*365 
61,29 

Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi 
Sold mediu clienti/Cifra de 

afaceri*365(4983783/40828650)*365 
44,55 

Viteza de rotaţie a creditelor-furnizor 

---------- 

Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri* 365 

(3330353/40828650)*365 
29,77 

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 
Cifra de afaceri/Active 

imobilizate(40828650/49149389) 
0,83 

Viteza de rotaţie a activelor totale 
Cifra de afaceri/Total 

active(40828650/68789846) 
0,59 

   

4. INDICATORII DE PROFITABILITATE   

Rentabilitatea capitalului angajat 

 

Profit înaintea plaţii dob. si. imp. pe 

profit/Capitalul angajat (10369084/ 

30898659)                       

0,34 

Marja bruta din vânzări 

Profitul brut din vânzări/Cifra de 

afaceri* 100     

(8682382/40828650 )*100 

21,30 

   

5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL 

PE  ACŢIUNE 

Se determina conform cu prevederile 

IAS 33 
 

Rezultatul pe acţiune 

 

Profitul net atribuibil acţiunilor 

comune/Nr. acţiuni comune 

(7572518/3613499) 

2,10 

Raportul dintre preţul de piaţa al acţiunii si 

rezultatul pe acţiune                                                                                  

Preţ piaţa acţiune/rezultat pe acţiune 

(3,5/2,10) 
1,67 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR,                                                       DIRECTOR ECONOMIC, 

ZAMFIR SIMONA IOANA                                           EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 

 

NOTA 10 

 

 Alte informaţii 

    S.C. MACOFIL S.A.  este o societate pe acţiuni  înfiinţată în anul 1991 cu sediul în 

Tg.Jiu, str. Bârseşti,  nr. 217, jud.Gorj. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrul 

Comerţului Gorj sub nr. J18/80/1991. 

 În anul 1998 societatea a fost privatizată  în totalitate  devenind societate pe acţiuni 

cu capital privat. 

 Societatea are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea de 

materiale de construcţii, urmarindu-se in special retehnologizarea secţiilor de producţie 

existente cu tehnologii mai performante care  să asigure obţinerea  de produse competitive 

pe piaţa.  

        Există o instalaţie de fabricat pavele pentru pavaje de diferite  forme si culori, precum 

şi o instalaţie de tuburi de canalizare cu  dimensiuni între ø 200 –ø 1200 . 

        In anii 2008-2009, s-a achizitionat o linie nouă si performantă de fabricare a 

cărămizilor din argilă arsă, care a început să producă din prima parte a anului 2010.  

        La începutul anului 2013 s-a achiziţionat o staţie modernă de beton, care a fost pusă 

în funcţiune şi produce beton atât pentru uz intern cât şi pentru alti beneficiari.  

        Societatea are înfiinţate secţii de producţie, ateliere de reparaţii, precum şi o 

balastieră unde se produc agregate, aflată la o distanţa de 12 km faţă de sediul societăţii, în 

localitatea Runcu.  

         Societatea nu are organizate filiale. 

         Ponderea în volumul producţiei, în anul 2019, au deţinut-o produsele ceramice  

respectiv 68,00% urmate de produsele prefabricate din beton 27,20% şi de produsele de 

balastieră cu 4,80%. 

 Produsele societăţii sunt livrate pe pieţele din România în judeţele : GORJ, DOLJ, 

VÂLCEA, HUNEDOARA, MEHEDINŢI, OLT, ARGEŞ, TIMIŞ, BRAŞOV,  GALAŢI, 

TELEORMAN, CARAŞ-SEVERIN, CLUJ, DÂMBOVIŢA, PRAHOVA, BUCUREŞTI, 

etc . 

 

Angajamente acordate 

 

- MACOFIL S.A. are angajamente acordate- pentru creditele angajate astfel : 

 

- 1.Linie de credit pentru nevoi curente în sumă de 5.180.000 lei , 

angajată la CEC BANK Cluj Napoca. 
 

- ANGAJAMENTE :  

- Ipotecă rang II pentru imobilele  inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 36278/Tg 

Jiu( Nr CF vechi: 21920 ) si avand nr. cadastral /top 36278 si pentru imobilele  

inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 36308/Tg Jiu( Nr CF vechi: 21914 ) si avand 

nr. cadastral  3693/1, 

- Ipotecă rang II  pentru imobilele  inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 37795/Tg 

Jiu( Nr CF vechi: 21916 ) si avand nr. cadastral /top 37795.  

 



 

- Ipotecă rang II pentru imobilele  inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 39010/Tg 

Jiu( Nr CF vechi: 21919 ) si avand nr. cadastral /top 3693/6. 

 

- 2.Credit de investitii, angajat la CEC BANK CLUJ-NAPOCA, în 

valoare de 19.871.963 lei, cu termen de restituire în aprilie 2028. 
 

-  ANGAJAMENTE: 

- Ipotecă rang I pentru imobilele  inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 36278/Tg 

Jiu( Nr CF vechi: 21920 ) si avand nr. cadastral /top 36278 si pentru imobilele  

inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 36308/Tg Jiu( Nr CF vechi: 21914 ) si avand 

nr. cadastral  3693/1, 

- Ipotecă rang I  pentru imobilele  inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 37795/Tg 

Jiu( Nr CF vechi: 21916 ) si avand nr. cadastral /top 37795.  

- Ipotecă rang I  pentru imobilele  inscrise in CF a ANCPI Gorj sub nr. 39010/Tg 

Jiu( Nr CF vechi: 21919 ) si avand nr. cadastral /top 3693/6.  

 

Angajamente primite 

 

   Societatea a avut la sfârşitul anului 2019, avansuri încasate în sumă de 254.696 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ADMINISTRATOR,                  DIRECTOR ECONOMIC, 

        ZAMFIR SIMONA IOANA               EC. UDRESCU GABRIEL DANIEL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           NOTĂ DE FUNDAMENTARE B.V.C. PENTRU ANUL 2020 

 

 

La întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, s-a prevăzut o creştere a 

veniturilor din producţia realizată de la 37.622.522 lei la 43.027.480 lei . 

În structură producţia se prezintă astfel: 

1.-Stâlpi LEA=  creşterere de la 2.763 mc la 2.800 mc, procent 101,30%. 

2.-Stucturi    = creştere de la 5.151,43 mc la 5.500 mc, procent 106,80%. 

3.-Tuburi PREMO = de la 0 mc la 42,90 mc. 

4.-Prefabricate din beton simplu, ce includ: 

- Pavele, dale, borduri, creştere de la 1.433,21 mc la 1.500 mc, procent 104,70%. 

- Tuburi de canal, creştere  de la 938,10 mc la 950 mc, procent 101,30%. 

5.-Produse de balastieră, creştere  de la 77.219,42 tone la 80.000 tone, procent 103,60%. 

6.-Blocuri şi cărămizi ceramice, scadere  de la 72.532,26 mii buc. în echivalenţă, la 75.000 mii buc. 

în echivalenţă, procent 103,40%. 

                

              Bugetul activităţii generale cuprinde: 

              - Venituri totale              =  47.277.480 lei  

                din care: 

 Venituri din exploatare    =  47.027.480 lei 

 Venituri financiare           =      250.000 lei 

 Venituri exceptionale        =          - 

 

             - Cheltuieli totale             =  42.000.000 lei               

               din care: 

 Cheltuieli de expoatare    =  40.000.000 lei   

 Cheltuieli financiare         =    2.000.000 lei 

 

 Rezultat brut                  =  5.277.480 lei      

 Impozit pe profit            =     686.000 lei            

 Profit net                         =  4.591.480 lei        

                din care:    

 Alte repartizari prevazute de lege          =     4.361.906 lei 

 Rezerve legale                                         =        229.574 lei 

 

                Pentru anul 2020, s-au prevăzut  a se realiza investiţii în sumă de 5.800.000 lei, conform 

Programului de investiţii .      

 

 

             DIRECTOR GENERAL                                    DIRECTOR ECONOMIC  

           Ing. Zamfir Simona Ioana                                Ec. Udrescu Gabriel Daniel   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.C. MACOFIL S.A. TG.JIU 

 

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU 

la data de 31.12.2019 
                                                                                                                                                                     

-lei- 

Denumirea 

elementului 

Sold la 

începtul 

exerciţiul

ui 

financiar 

Creşteri Reduceri Sold la 

sfârşitul 

exerciţiul

ui 

financiar 

Total, 

din 

care 

prin 

tran

sfer 

Total 

din 

care 

prin 

tran

sfer 

A 1 2 3 4 5 6 

Capital subscris 9.033.748     9.033.748 

Patrimoniul  

regiei 
      

Prime de capital 11.904.362     11.904.362 

Rezerve din 

reevaluare 

    

9.734.333 
    

  

9.734.333 

Rezerve legale   831.180 434.119    
   

1.265.299 

Rezerve statutare 

sau contractuale 
      

Rezerve 

reprezentând 

surplusul 

realizat 

din rezerve din 

reevaluare 

12.686     12.686 

Alte rezerve 2.696.051 979.157    3.675.208 

Acţiuni proprii       

Câştiguri legate 

de 

Instrumentele de 

capitaluri 

proprii 

      

Pierderi legate 

de 

Instrumentele de 

capitaluri 

proprii 

      

Rezultatul 

reportat 

reprezentân

d 

profitul 

nerepartiza

t 

sau 

piederea 

neacoperită 

Sold 

C 
      

Sold 

D 
2.611.454 2.468.197  4.936.394  143.257 

Rezultatul 

reportat 

provenit 

Sold 

C 
      



din 

adoptarea 

pentru 

prima 

dată a IAS, 

mai puţin 

IAS 29 *32) 

Sold 

D 
      

Rezultatul 

reportat 

provenit 

din 

corectarea 

erorirlor 

contabile 

Sold 

C 
      

Sold 

D 
      

 

 

 

Rezultatul 

Reportat 

provenit din 

trecerea la 

aplicarea 

Reglementărilor 

contabile 

conforme cu 

Directiva a 

patra a 

Comunităţilor 

Economice 

Europene 

Sold 

C 
    

Sold 

D 
    

Profitul sau 

pierderea 

exerciţiului 

financiar 

Sold 

C 
2.746.262 44.936.781 40.110.524 7.572.519 

Sold 

D 
    

Repartizarea 

profitului 
 278.065 1.413.276    278.065  1.413.276 

Total 

capitaluri 

proprii 

 34.069.103 42.468.584 34.896.065 41.641.622 
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