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Catre Actionari 
S.C.ROMCARBON S.A. 

 
Raportul Auditorului Independent 

 
Raport asupra situatiilor financiare 
 
1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii S.C. ROMCARBON S.A. (“Societatea”) 

care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2010, contul de profit si pierdere, situatia 
modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar 
incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note 
explicative, numerotate de la pagina 14 la pagina 39. Situatiile financiare mentionate se 
refera la:  
 

 Activ net/Total capitaluri:      144.289.439 RON 

 Rezultatul net al exercitiului financiar:         (530.738) RON, pierdere 
 
Responsabilitatea Conducerii pentru Situatiile Financiare 
 
2 Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situaţii 

financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu 
modificarile ulterioare, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar 
pentru a permite întocmirea de situaţii financiare care sunt lipsite de denaturări 
semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare  

 
Responsabilitatea Auditorului 
 
3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra 

acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de 
Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam 
cerintele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari 
rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.  

 
4 Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la 

sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de 
rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare 
semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, 
auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a 
situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in 
circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului 
intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a 
politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre 
conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor. 

 
5 Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a 

constitui baza opiniei noastre de audit. 
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Opinia   
 
6 În opinia noastră, situaţiile financiare prezintă cu fidelitate sub toate aspectele semnificative, 

poziţia financiară a S.C. ROMCARBON S.A. la 31 decembrie 2010, precum şi performanţa 
sa financiară, fluxurile de trezorerie pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu 
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare şi cu politicile 
contabile descrise în notele la situaţiile financiare. 

 
Alte aspecte 
 
7 Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost 

efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le 
raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, 
nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii 
acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata. 

 
8 Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul 

operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari 
si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile 
financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile 
contabile si legale din Romania, si anume Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 
3055/2009 cu modificarile ulteriore. 

 
9 In conformitate cu cerintele legii 82/1991 republicata, articolul 31 o societate mama trebuie 

sa intocmeasca un raport anual privind propria activitate cat si raport anual consolidat. Asa 
cum se arata la Nota 6 “Principii, politici si metode contabile” a prezentului raport, Societatea 
va emite in cursul anului 2010 situatii financiare consolidate in conformitate cu Standardele 
de Raportare Financiara (“IFRS”).  
 
 

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare 
 
In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare, 
articolul 318, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare si 
numerotat de la pagina 1 la pagina 9. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile 
financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare istorice care sa 
fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.  
 
 
Ahmed Hassan, Partener de audit 
 
 
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania  
cu certificatul Nr. 1529/25.11.2003 
 
In numele: 
 
DELOITTE  AUDIT S.R.L. 
 
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania  
cu Nr. 25/25.06.2001 
 
Bucuresti, Romania 
21 Martie 2011 
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Judeţ :BUZAU Forma de proprietate :Privata 
Unitatea :SC ROMCARBON SA Activitatea preponderentă:Fabricarea placilor, foliilor, 
Adresa: Loc.Buzau, Str.Transilvaniei, tuburilor si profilelor din material plastic  
Nr.132, jud. Buzau Cod grupă CAEN :2221 
 Tel: 0238/711155; Fax:0268/710697   
Număr din Registrul Comerţului:J10/83/1991 Cod fiscal:1158050 

  
 
     31 decembrie  31 decembrie 
Nr   Rd. nr  2009  2010 
   
A ACTIVE IMOBILIZATE 
 
I IMOBILIZĂRI NECORPORALE 
 1. Cheltuieli constituire 01  -  - 
 2. Cheltuieli de dezvoltare 02  182.279  117.952 
 3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, 
     drepturi si active similare si alte imobilizări 
     necorporale  03  30.034  59.894 
 4. Fond comercial 04  -  - 
 5. Avansuri si imobilizări necorporale in  
    curs de execuţie 05  1.200  - 
 TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE  
    (rd.01 la 05) 06  213.513  177.846 
 
II Imobilizări corporale 
 1. Terenuri si construcţii 07  142.255.253  152.485.410 
 2. Instalaţii tehnice si maşini 08  13.636.638  13.385.056 
 3. Alte instalaţii, utilaje si mobilier 09  203.129  180.724 
 4. Avansuri si imobilizări corporale in curs de execuţie 10  1.416.760  3.267.305 
 
 TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE (rd.07 la 10) 11  157.511.780  169.318.495 
 
III IMOBILIZĂRI FINANCIARE 
 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 12  23.867.334  23.607.744 
 2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate  13  -  - 
 3. Interese de participare 14  -  - 
 4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania  
    este legata in virtutea intereselor de participare 15  -  - 
 5. Investiţii deţinute ca imobilizări 16  5.400  5.400 
 6. Alte împrumuturi 17  -  - 
 
 TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE (rd. 12 la 17) 18  23.872.734  23.613.144 
 
  ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 6+11+18) 19  181.598.027  193.109.485 
 
B ACTIVE CIRCULANTE 
I STOCURI 
 1. Materii prime si materiale consumabile 20  8.002.884  7.363.140 
 2. Producţia in curs de execuţie 21  1.035.720  1.481.151 
 3. Produse finite si mărfuri 22  2.875.246  1.432.240 
 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 23  1.744.547  3.097.330 
  
 TOTAL (rd. 20 la 23) 24  13.658.397  13.373.861 
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     31 decembrie  31 decembie 
Nr   Rd. nr  2009  2010 
   
II CREANŢE 
 1. Creanţe comerciale 25  15.308.100  20.153.252 
 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate 26  2.642.877  3.018.533 
 3. Sume de încasat de la entităţile de care compania   -  - 
     este legata in virtutea intereselor de participare 27  -  - 
 4. Alte creanţe 28  1.577.304  264.708 
 5. Capital subscris si neversat 29  -  - 
 
 TOTAL (rd. 25 la 29) 30  19.528.281  23.436.493 
 
II INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
 1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate 31  -  - 
 2. Alte investiţii pe termen scurt 32  -  - 
 
 TOTAL (rd. 31+32) 33  -  - 
 
IV CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 34  11.638.742  3.118.012 
 
 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 
  (rd. 24+30+33+34) 35  44.825.420  39.928.366 
 
C CHELTUIELI ÎN AVANS 36  111.310   94.519. 
 
D DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 
    PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN 
 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni,  
     prezentându-se separat împrumuturile  
     din emisiunea de obligaţiuni convertibile 37  -  - 
 2. Sume datorate instituţiilor de credit 38  56.218.953  43.102.910 
 3. Avansuri încasate in contul comenzilor 39  113.382  276.361 
 4. Datorii comerciale – furnizori 40  10.766.831  11.744.443 
 5. Efecte de comerţ de plătit 41  -  - 
 6. Sume datorate entităţilor afiliate 42  793.781  681.167 
 7. Sume datorate entităţilor de care compania este 
     legata in virtutea intereselor de participare 43  -  - 
 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile  
     privind asigurările sociale 44  2.823.994  2,763.800 
 
  
 TOTAL (rd. 37 la 44) 45  70.716.941  58.568.681 
 
E ACTIVE CIRCULANTE NETE / 
    DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62) 46  (25.780.211)   (18.545.796) 
 
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 
    (rd. 19+46) 47  155.817.816  174.563.689 
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     31 decembrie  31 decembrie 
Nr   Rd. nr  2009  2010 
   
G DATORII CE TREBUIE PLĂTITE 
    ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 
 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, 
     prezentându-se separat împrumuturile din 
     emisiunea de obligaţiuni convertibile 48  -  - 
 2. Sume datorate instituţiilor de credit 49  17.222.085  27.747.647 
 3. Avansuri încasate in contul comenzilor 50  -  - 
 4. Datorii comerciale – furnizori 51  -  - 
 5. Efecte de comerţ de plătit 52  -  - 
 6. Sume datorate entităţilor afiliate 53  -  - 
 7. Sume datorate entităţilor de care compania este 
     legata in virtutea intereselor de participare 54  -  - 
 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile 
     privind asigurărilor sociale 55  2.705.455  1.650.431 
  
 TOTAL (rd. 48 la 55) 56  19.927.540  29.398.078 
 
H PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI  
 1. Provizioane pentru pensii si obligaţii similare 57  -  - 
 2. Provizioane pentru impozite 58  -  - 
 3. Alte provizioane 59  42.183  - 
  
 TOTAL (rd. 57 la 59) 60  42.183  - 
 
I VENITURI ÎN AVANS:  
 1. Subvenţii pentru investiţii 61  1.072.535  876.172 
 2. Venituri  înregistrate în avans 62  -  - 
 
 TOTAL (rd. 61+62) 63  1.072.535  876.172 
 
J CAPITAL ŞI REZERVE 
 
I CAPITAL 
 1. Capital subscris vărsat 64  26.412.210  26.412.210 
 2. Capital subscris nevărsat   65  -  - 
 3. Patrimoniul regiei 66  -  - 
 
 TOTAL (rd. 64 la 66) 67  26.412.210  26.412.210 
 
II PRIME DE CAPITAL 68  2.182.283  2.182.283 
 
III REZERVE DIN REEVALUARE 69  98.212.654  108.334.418 
 
IV REZERVE  
 1. Rezerve legale 70  1.124.219  1.124.219 
 2. Rezerve statutare sau contractuale 71  -   
 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din  
     rezerve din reevaluare 72  2.931.833  3.249.940 
 4. Alte rezerve 73  10.527.362  2.039.977 
  
 TOTAL (rd. 70 la 73) 74  14.583.414  6.414.136
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     31 decembrie  31 decembrie 
Nr   Rd. nr  2009  2010 
 
 
 Acţiuni proprii 75  -  - 
 Castiguri legate din instrumentele de capitaluri proprii 76  -  - 
 Pierderi legate din instrumentele de capitaluri proprii  77  -  - 
 
V PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA 
 - Sold C - profit 78  -  1.477.130 
 - Sold D - pierdere 79  8.487.385  - 
 
VI PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI 
    FINANCIAR 
 – Sold C - profit 80  1.976.257  - 
 – Sold D - pierdere 81  -  530.738 
 Repartizarea profitului 82  103.875  - 
 
 
 CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 67+68+69+ 
    74+75+76-77+78-79+80-81-82) 83  134.775.558  144.289.439 
 
 Patrimoniul public 84  -  - 
 
 
 TOTAL CAPITALURI (rd. 83+84) 85  134.775.558  144.289.439 

 
 
 
 
Aceste situaţii financiare neconsolidate au fost aprobate astăzi,21 martie 2011: 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATOR                                                  ÎNTOCMIT, 
Numele şi prenumele: HUNG CHING LING           DIRECTOR FINANCIAR  
Semnătura____________________                      Numele şi prenumele : ZAINESCU VIORICA  
                                                                                Semnătura____________________ 
Ştampila unităţii  
 
 

DIRECTOR GENERAL 
     Numele şi prenumele : BANUCU ILEANA 

                  Semnătura____________________ 
 
 



S.C ROMCARBON SA BUZAU 
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PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010 
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    Anul încheiat   Anul încheiat  
     31 decembrie  31 decembrie 
Nr   Rd. nr  2009  2010 
 

1 Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05) 01  76.880.098  112.964.960 
 Producţia vândută 02  64.971.705  78.720.972 
 Venituri din vânzarea mărfurilor 03  11.908.393  34.675.340 
 Reduceri comerciale acordate   -  (431.352) 
 Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror 
    obiect principal de activitate il constituie leasingul 04  -  - 
 Venituri din subvenţii de exploatare aferente 
    cifrei de afaceri nete 05  -  - 
2 Variaţia stocurilor de produse finite si a producţiei 
     in curs de execuţie 
  – Sold C 06  564.613  773.908 
  – Sold D 07    - 
3 Producţia realizata de entitate pentru scopurile sale 
    proprii si capitalizata 08  203.052  152.569 
4 Alte venituri din exploatare 09  5.132.324  661.672 
 

 Venituri din exploatare–total (rd. 01+06-07+08+09) 10  82.780.087  114.553.109 
 

5 a) Cheltuieli cu materii prime şi consumabile 11  32.406.517  46.453.953 
  Alte cheltuieli materiale 12  60.573  51.217 
 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 13  5.892.126  5.928.761 
 c) Cheltuieli privind mărfurile 14  10.950.373  34.178.870 
 Reduceri comerciale primite   -  (921.834)  
 

6 Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: 15  10.906.532  11.515.430 
 a) Salarii si indemnizaţii 16  8.543.493  9.119.194 
 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 17  2.363.039  2.396.236 
 

7 a) Ajustări de valoare privind imobilizările 
     corporale şi necorporale (rd. 19-20) 18  3.033.551  3.110.122 
  a. 1) Cheltuieli 19  3.033.551  3.110.122 
  a. 2) Venituri 20    - 
 b) Ajustări de valoare privind   
    activele circulante (rd. 22-23) 21  259.218  (510.124) 
  b. 1) Cheltuieli 22  339.864  277.205 
  b. 2) Venituri 23  80.646  787.329 
 

8 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) 24  10.408.984  11.597.974 
 8.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe 25  9.020.667  9.429.362 
 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe 
          şi vărsăminte asimilate 26  537.743  567.750 
 8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii si activele 
       cedate 27  850.574  1.600.862 
 Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare 
    înregistrate de entităţile al căror obiect principal de 
    activitate il constituie leasingul 28  -  - 
 Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)  29  -  (42.183) 
  Cheltuieli 30  -  - 
  Venituri 31  -  42.183 
 

 Cheltuieli de exploatare - total 
    (rd. 11 la 15+18+21+24+29) 32  73.917.874  111.362.186
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     Anul încheiat  Anul încheiat 
     31 decembrie  31 decembrie 
Nr   Rd. nr  2009  2010 
 
 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE  
  - Profit (rd. 10-32) 33  8.862.213  3.190.923 
  - Pierdere (rd. 32-10) 34  -  - 
 
9 Venituri din interese de participare 35  -  57.000 
    - din care, venituri obţinute de la entităţile afiliate  36  -  57.000 
10 Venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac  
    parte din activele imobilizate 37  -  - 
  - din care, venituri obţinute de la entităţile afiliate  38  -  - 
 
11 Venituri din dobânzi 39  582.271  283.544 
   - din care, venituri obţinute de la entităţile afiliate 40  -  31.254 
 Alte venituri financiare 41  4.715.745  6.857.642 
 
 VENITURI FINANCIARE – total (rd. 35+37+39+41) 42  5.298.016  7.198.186 
 
12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare 
    si investiţiile deţinute ca active circulante 43  299.990  - 
  Cheltuieli 44  299.990  - 
  Venituri 45  -  - 
 
13 Cheltuieli privind dobânzile 46  3.433.187  2.847.822 
 din care, cheltuielile in relaţia cu entităţile afiliate 47  -  - 
 Alte cheltuieli financiare 48  8.436.128  8.055.525 
 
 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL  
  (rd. 43+46+48) 49  12.169.305  10.903.347 
 
 PROFITUL SI PIERDEREA FINANCIARA 
  - Profit (rd. 42-49) 50  -  - 
  - Pierdere (rd. 49-42) 51  6.871.289  3.705.161 
 
14 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) 
  - Profit (rd. 10+42-32-49) 52  1.990.924  - 
  - Pierdere (rd. 32+49-10-42) 53  -  514.238 
 
15 Venituri extraordinare 54  -  - 
16 Cheltuieli extraordinare 55  -  - 
 
17 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVIATEA 
    EXTRAORDINARA  
  - Profit (rd. 54-55) 56  -  - 
  - Pierdere (rd. 55-54) 57  -  - 
 
 
 VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) 58  88.078.103  121.751.295 
 
 
 CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) 59  86.087.179  122.265.533 



 

Notele de la paginile 14 la 39 fac parte integrantă din aceste situaţii financiare neconsolidate 
9 

     Anul încheiat  Anul încheiat 
     31 decembrie  31 decembrie 
Nr   Rd. nr  2009  2010 
 
 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) 
  - Profit (rd. 58-59) 60  1.990.924  - 
  - Pierdere (rd. 59-58) 61  -  514.238 

    
18 IMPOZITUL PE PROFIT 62  14.667  16.500 

 
19 Alte impozite neprezentate la elementele 
    de mai sus 63  -  - 
 
20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL 
    EXERCIŢIULUI FINANCIAR 
 - Profit (rd. 60-62-63) 64  1.976.257  - 
 - Pierdere (rd. 61+62+63); (62+63-60) 65  -  530.738 
 

  
 

 
 
 
 
Aceste situaţii financiare neconsolidate au fost aprobate astăzi, 21 martie 2011: 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATOR                                                    ÎNTOCMIT, 
Numele şi prenumele: HUNG CHING LING             DIRECTOR FINANCIAR 
Semnătura____________________                        Numele şi prenumele : ZAINESCU VIORICA       
                                                                                  Semnătura_________________ 
Ştampila unităţii  

 
 

DIRECTOR GENERAL 
     Numele şi prenumele : BANUCU ILEANA 

       Semnătura____________________ 
 
 
 
 
 
 
 



S.C ROMCARBON SA BUZAU 
SITUATIA NECONSOLIDATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE 

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010 
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel) 
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Anul incheiat la 
31 decembrie 

2009  

Anul incheiat la 
31 decembrie 

2010 

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare    
Pierderea bruta / profitul anului 1.990.924  (514.238) 

Cheltuieli  cu dobanda  3.433.187  2.847.822 
Venituri  din dobanzi  (582.271)  (283.544) 

Cheltuieli  din diferente de curs ale imprumuturilor  4.584.311  972.833 
(Câştig)/pierdere din vânzarea sau cedarea  
     de mijloace fixe 453.696  70.886 
Câştig din vânzarea sau cedarea de investitii financiare (705.092)  147.800 
Cheltuieli privind provizioanele pentru imobilizari 

financiare 299.990   

Cheltuieli/(venituri) privind provizioanele pentru clienti (3.995)  171.225 
Cheltuieli/(venituri) privind provizioanele pentru stocuri 263.212  (684.428) 
Amortizarea /depreciere a activelor pe termen lung 3.033.551  3.074.099 
Pierdere rezultata in urma reevaluarii -  36.024 
Cresterea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli -  (42.183) 
Venituri din dividende -  (57.000) 
Mişcări în capitalul circulant    
 (Creştere)/ descrestere creanţe comerciale şi alte 

creanţe (2.762.343)  (4.700.791) 
 (Creştere) / descrestere stocuri (2.771.098)  968.961 
 (Creştere) / descrestere datorii comerciale şi alte 

datorii (1.506.239)  1.555.548 
 

Trezorerie generata din activitatea de exploatare 5.727.833  3.563.014 

Dobânzi plătite (3.433.187)  (2.846.456) 
Dobânzi încasate 582.271  252.290 
Dividende primite -  57.000 
Impozit pe profit plătit (112.815)  - 
 

Trezoreria neta generata din activitatea de exploatare 2.764.102  1.025.848 
 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiţii    
Plăţi aferente imobilizărilor corporale (2.736.334)  (4.689.757) 
Plăţi aferente imobilizărilor necorporale (214.700)  (63.474) 
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 43.299  241.048 
Plăţi aferente imobilizărilor financiare (2.441.527)  - 
Incasarii aferente imobilizărilor financiare 3.940.292  111.790 
Acordarea de imprumuturi  -  - 
 

Trezoreria neta utilizata în activitatea de investiţii (1.408.971)  (4.400.394) 
 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare -   

Cresterea capitalului social 8.543.131  - 
Încasări din împrumuturi 186.965  - 
Rambursari de împrumuturi (2.482.849)  (3.532.028) 
(Crestere) / diminuare de leasing (1.038.689)  (1.227.002) 
Plati de dividende -  (387.153) 

Trezoreria neta utilizata / generata din activitatea de 
   finanţare  5.208.558  (5.146.183) 
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Anul încheiat la 
31 decembrie 

2009  

Anul încheiat la 
31 decembrie 

2010 

Creştere netă a numerarului şi a echivalentelor de 
numerar 6.563.691  (8.520.730) 

 

Numerar şi echivalente de numerar la începutul 
anului financiar 5.075.051  11.638.742 

 

Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul anului 
financiar 11.638.742  3.118.012 

 
 
 
 
 
 
Aceste situatii financiare neconsolidate au fost aprobate si semnate la 21 martie 2011, de catre: 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATOR                                                    ÎNTOCMIT, 
Numele şi prenumele: HUNG CHING LING        DIRECTOR FINANCIAR 
Semnătura____________________                        Numele şi prenumele : ZAINESCU VIORICA 
                                                                                  Semnătura________________ 
Ştampila unităţii  

 
 

DIRECTOR GENERAL 
        Numele şi prenumele : BANUCU ILEANA 

                                               Semnătura____________________ 



S.C ROMCARBON SA BUZAU 
SITUATIA NECONSOLIDATA A MODIFICARILOR IN CAPITALUL PROPRIU 

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009 
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   Sold la          Sold la 
Element al    1 ianuarie    Din care  Reduceri/  Din care  31 decembrie 
capitalului propriu   2009  Cresteri  din transfer  Distribuiri  din transfer  2009 
 
Capital subscris   18.645.727  7.766.483*  -  -  -  26.412.210 
Prime de capital   1.405.635  776.648*  -  -  -  2.182.283 
Rezerve din reevaluare   99.176.312  -  -  963.658  963.658  98.212.654 
Rezerve legale   1.020.344  103.875  103.875  -  -  1.124.219 
Alte rezerve   10.527.362  -  -  -  -  10.527.362 
Rezultatul reportat reprezentând 
profit nerepartizat sau pierderea 
neacoperita   -  -  -  -  -  - 
Sold creditor   -  -  -  -  -  - 
Sold debitor   974.567  7.512.817  7.512.817  -  -  8.487.385  
Rezultatul reportat reprezentând surplusul 
realizat din rezerve de reevaluare   1.968.174  963.658  963.658  -  -  2.931.833 
Profitul sau pierderea exerciţiului financiar  -  -  -  -  -  - 
Sold creditor   -  1.976.257  -  -  -  1.976.257 
Sold debitor   7.512.817  -  -  7.512.817  7.512.817  - 
Repartizarea profitului   -  (103.875)  (103.875)  -  -  (103.875) 
 

Total capitaluri proprii   124.256.170  3.970.229  (6.549.159)  (6.549.159)  (6.549.159)  134.775.558 
 

*) Pentru detalii vezi nota 7. 
 

Aceste situaţii financiare neconsolidate au fost aprobate astăzi, 21 martie 2011: 
 
 

ADMINISTRATOR  ÎNTOCMIT, 
Numele şi prenumele : HUNG CHING LING  DIRECTOR FINANCIAR 
Semnătura____________________  Numele şi prenumele : ZAINESCU VIORICA  
  Semnătura___________________ 
Ştampila unităţii   

DIRECTOR GENERAL 
Numele şi prenumele : BANUCU ILEANA 
Semnătura____________________ 
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Element al    1 ianuarie    Din care  Reduceri/  Din care  31 decembrie 
capitalului propriu   2010  Cresteri  din transfer  Distribuiri  din transfer  2010 
 
Capital subscris   26.412.210  -  -  -  -  26.412.210 
Prime de capital   2.182.283  -  -  -  -  2.182.283 
Rezerve din reevaluare   98.212.654  21.478.149  -  11.356.384  318.108  108.334.418 
Rezerve legale   1.124.219  -  -  -  -  1.124.219 
   realizate din rezerve din  
   reevaluare   2.931.833  318.108  318.108  -  -  3.249.940 
Alte rezerve   10.527.362  -  -  8.487.384  8.487.384  2.039.977 
Rezultatul reportat  

Sold Debit   (8.487.384)  8.487.384  8.487.384  -  -  - 
Sold Credit   -  1.976.257  1.976.257  499.127*  103.875  1.477.130 
Rezultatul exerciţiului   1.976.257  (530.738)  -  1.976.257  1.976.257  (530.738) 
Repartizarea profitului   (103.875)  -  -  (103.875)  (103.875)  - 
 

 
Total capitaluri proprii   134.775.558  31.729.160  10.781.749  22.215.277  10.781.749  144.289.439 
 
*) In cursul anului 2010 societatea a alocat din rezultatul reportat suma de 395.251 RON pentru dividende, din care s-au platit 387.929 RON. 
Aceste situaţii financiare neconsolidate au fost aprobate astăzi, 21 martie 2011: 
 
 

ADMINISTRATOR  ÎNTOCMIT, 
Numele şi prenumele : HUNG CHING LING  DIRECTOR FINANCIAR 
Semnătura____________________  Numele şi prenumele : ZAINESCU VIORICA  
  Semnătura___________________ 
Ştampila unităţii   

DIRECTOR GENERAL 
Numele şi prenumele : BANUCU ILEANA 
Semnătura____________________ 
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1 ACTIVE IMOBILIZATE 
 

a) Imobilizări corporale 
 

  
Sold la 

1 ianuarie  
2010 

  
Cresteri 

Din care 
transferuri 

  

Reduceri 
/transfer 

  
Din care 

transferuri 

  
Sold la 

31 decembrie  
2010 COST 

Din care din 
reevaluare  

Din care 
reevaluare  

                 

Terenuri 120.269.170 20.242.183 - 19.593.103 10.819.427 - 10.606.796 129.691.926 

Constructii 23.994.418 2.137.049 252.003 1.885.046 2.288.971 - 431.481 23.842.496 
Instalatii tehnice  
   si masini 23.676.775 1.926.654 1.926.654 - 176.740 - -  25.426.689 
Alte instalatii, utilaje 
    si mobilier 396.893 11.475 11.475 - 7 - -  408.361 
Avansuri si imobilizari  
    corporale in curs 1.416.760 5.090.448 - - 3.239.903 3.239.903 -  3.267.305 

  
Total 169.754.016 29.407.809 2.190.132 21.478.149 16.525.048 3.239.903 11.038.277 182.636.777 

 
 
 

  Sold la 
1 ianuarie  

2010 

Amortizarea 
inregistrata 

in cursul 
anului 

Cresteri   Reduceri/ 
transfer 

Total 

Din care 
reduceri 

din anularea  
amortizarii 

  Sold la 
31 decembrie  

2010 AMORTIZARE 
Din care 

reevaluare 
Din care din 
reevaluare  

Din care din 
reevaluare  

                  
Amenajari de terenuri - - - - - - - - 

Constructii 2.008.335 840.621 - - 1.799.944 1.799.944 1.799.944 1.049.012 
Instalatii tehnice  
  si masini 10.040.138 2.100.461 - - 98.966 98.966 - 12.041.633 
Alte instalatii, utilaje  
  si mobilier 193.763 33.874 - - - - - 227.637 

          

Total 12.242.236 2.974.956 - - 1.898.910 1.898.910 1.799.944 13.318.282 
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1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) 
 

PROVIZIOANE 

Sold la 
1 ianuarie  

2010   Cresteri   Reevaluare   Reluari   

Sold la 
31 decembrie  

2010 
                    

Terenuri -  -  -  -  - 
Constructii -  -  -  -  - 
Instalatii tehnice si masini -  -  -  -  - 
Alte instalatii, utilaje si mobilier -  -  -  -  - 
Avansuri si imobilizari corporale in curs -  -  -  -  - 
           

Total -  -  -  -  - 
           

Valoare neta 157.511.780        163.318.495 

 
La data de 31 decembrie 2010 costul echipamentelor este format din preţul de cumpărare, din valoarea altor costuri direct atribuibile si din 
diferentele din reevaluare din anii anteriori.  
 
La data de 31.12.2010, societatea a efectuat reevaluarea terenurilor si cladirilor in baza unui raport de evaluare emis de un evaluator profesionist, 
in vederea stabilirii valorii lor juste la data bilantului. Surplusul din reevaluare, a fost creditat în contul de rezerve din reevaluare în cadrul 
capitalurilor proprii. Descreşterile din reevaluare  fata de valoarea contabila neta au fost inregistrate ca o cheltuială cu întreaga valoare a 
deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu au fost  înregistrate anterior sume referitoare la acel activ(surplus din reevaluare) . 
  
Modificările rezervei din reevaluare pe parcursul exerciţiului financiar sunt prezentate astfel: 
   31 decembrie  31 decembrie 
  2009  2010 
Rezerva din reevaluare la începutul exerciţiului financiar    99.176.312  98.212.654 
Diferenţe din reevaluare transferate în cursul  
    exerciţiului financiar     -  10.439.871  
Sume transferate din rezerva din reevaluare    
     în cursul exerciţiului financiar     (963.658)   (318.107) 
 

Rezerva de reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar    98.212.654  108.334.418 
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1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) 
 

b) Imobilizări necorporale 
 

 

COST 

Sold la 
1 ianuarie  

2010   Cresteri   Reduceri   

Sold la 
31 decembrie  

2010 

                
Cheltuieli de constituire 
    si cercetare dezvoltare 193.001  -  -  193.001 
Alte imobilizari  
   necorporale 380.488  64.674  -  445.162 
Imobilizari necorporale  
   in curs 1.200  -  1.200  - 

         
 
Total 574.689  64.674  1.200  638.163 

 
 

AMORTIZARE 

Sold la 
1 ianuarie  

2010   
Amortizarea 

anului   Reduceri   

Sold la 
31 decembrie  

2010 
                

Cheltuieli de constituire 
   si cercetare dezvoltare 10.721  64.327  -  75.048 
Alte imobilizari  
    necorporale 350.455  34.814  -  385.269 
         

 
Total 361.176  99.141  -  460.317 

 
 

PROVIZIOANE 
Sold la 

1 ianuarie  
2010   Cresteri   Reluari   

Sold la 
31 decembrie  

2010 
                

Cheltuieli de constituire si 
cercetare dezvoltare -  -  -  - 
Alte imobilizari  
    necorporale -  -  -  - 
Imobilizari necorporale 
     in curs -  -  -  - 
         

 
Total -  -  -  - 
         

 
Valoare neta 213.513      177.846 
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1 ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) 
 

c) Imobilizari financiare 
 

COST 

Sold la 
1 ianuarie  

2010   Cresteri   Reduceri   

Sold la 
31 decembrie  

2010 

                
Titluri de participare detinute  
   la societatile din grup -  -  -  - 
Creante asupra societatilor  
   din cadrul grupului -  -  -  - 
Titluri sub forma intereselor  
   de participare 24.167.324  100  259.690  23.907.734 
Creante din interese 
    de participatii -  -    - 
Titluri detinute ca imbilizari 5.400  -  -  5.400 

 
Total 24.172.724  100  259.690  23.913.134 

 
 

PROVIZIOANE 

Sold la 
1 ianuarie  

2010   Cresteri   Reluari   

Sold la 
31 decembrie  

2010 

                
Titluri de participare detinute  
   la societatile din grup 299.990  -  -  299.990 
Creante asupra societatilor  
   din cadrul grupului -  -  -  - 
Titluri sub forma intereselor  
   de participare   -  -  - 
Creante din interese 
    de participatii -  -  -  - 
Titluri detinute ca imobilizari -  -  -  - 

  
Total 299.990  -  -  299.990 

 
Valoare neta 23.872.734      23.613.144 

 
In perioada de raportare  S.C. Romcarbon S.A.: 

 
- a achizitionat de la ELVROGEST S.A 1 actiune emisa de SC GREENWEEE 

INTERNATIONAL SA, majorandu-si astfel cota de participare la capitalul social al acestei 
societati de la 54.5021% la 54.5027% ;  

- a cesionat catre S.C. Energo Install S.R.L. un numar de 20 parti sociale emise de S.C. 
Renasa S.R.L., reprezentand intreaga participatie detinuta de S.C. ROMCARBON S.A. in 
capitalul social al S.C. Renasa S.R.L. ; 

- a cesionat un numar de 14.760 actiuni detinute la YENKI SRL catre persoane juridice si 
fizice. In luna iunie 2010 AGA a decis reducerea capitalului social al firmei prin restituirea catre 
asociati a unei cote-parti din aporturi in procent de 32,3711%, proportional cu reducerea de 
capital social si calculata egal pentru fiecare parte sociala, conform art. 207 alin. 2 lit. B din 
Legea 31/1990. In urma acestor modificari cota de participare la capitalul social al acestei 
societati s-a redus de la 70,00% la 25,00%;  
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1 ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) 
 

In aceeasi perioada, procentul de detinere in capitalul social al GRINFIELD Ucraina s-a majorat 
de la 50% la 62.62%, ca efect al neparticiparii celui de-al doilea actionar al societatii - 
Chemteco SA - la operatiunea de majorare de capital social desfasurata in anul 2009.  
 

Deasemenea, situatia juridica a societatilor in care S.C. ROMCARBON S.A. detine participatii 
se prezinta astfel :  

 

- S.C. RENASA S.R.L. – procedura generala a insolventei - in curs de desfasurare - Dosar nr. 
2654/114/2010- Tribunalul Buzau  
- S.C. KAMIO TRANS S.R.L– procedura simplificata a insolventei - in curs de desfasurare - 
Dosar nr. –Dosar nr. 2856/114/2010- Tribunalul Buzau  
- S.C. TOTAL BUSINESS MANAGEMENT S.R.L.–activitate suspendata in temeiul art. 237 din 
Legea 31/1990 
- S.C. TOTAL TECHNICAL MANAGEMENT S.R.L.-activitate suspendata in temeiul art. 237 din  
Legea 31/1990 
- S.C. GREENPLASTIC INTERNATIONAL S.R.L.-activitate suspendata in temeiul art. 237 din  
Legea 31/1990 
- restul societatilor se afla in functiune, nefiind declansata nici o procedura de 
insolventa/suspendare .  
 

Facem mentiunea ca o suprafata de 2 ha teren proprietatea societatii este revendicata in 
instanta de catre o persoana fizica. Intrucat reclamanta nu are documente din care sa reiasa cu 
exactitate justetea drepturilor solicitate, conducerea societatii apreciaza ca hotararea definitiva 
ce urmeaza sa se pronunte de catre instanta de judecata va fi favorabila societatii si va 
respinge cererea reclamantei. 
 

Societatea detine active fixe imobilizate (teren si cladiri) pentru vanzare  situate in Iasi in valoare 
de 47.267.520 lei. Conducerea Societatii confirma faptul ca are in vedere posibilitatea vanzarii 
acestor active imobilizate care nu sunt folosite in activitatea de baza. 
 

Imobilizări corporale gajate şi restricţionate 
 

Imobilizări corporale cu o valoare contabilă netă la 31 decembrie 2010 de 115.151.784 lei 
(31.12.2009: 125.389.074 lei) constituie garanţie pentru credite si linii de credit contractate de la 
următoarele bănci: Banca Româneasca, NBG Londra, Raiffeisen Bank, Banca Comerciala 
Romana, BRD. Anumite bănci comerciale au emis scrisori de garanţie pentru unele împrumuturi 
contractate pentru finanţarea activităţii. Pentru emiterea acestor scrisori de garanţie, Societatea 
a gajat mijloace fixe cu o valoare contabilă netă la 31 decembrie 2010 de 871.659 lei (31 
decembrie 2009: 1.439.516 lei). 
 
Imobilizări corporale utilizate în cadrul unor contracte de leasing în care Societatea este 
locatar 
 
Imobilizările corporale includ in principal maşini si echipamente utilizate în cadrul unor contracte 
de leasing financiar după cum urmează: 
  31 decembrie   31 decembrie  
  2009  2010 
  

Cost  5.714.255  6.150.835 
Amortizare cumulată  690.470  1.117.777 
 
  5.023.785  5.033.058 
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1 ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) 
 
La data de 31 decembrie 2010, Societatea deţine următoarele participaţii: 
 
 

SOCIETATEA 
31 decembrie 

2010   % 

    
S.C.  KAMIOTRANS  S.R.L. 299.990  99.9967% 
S.C.  RC ENERGO INSTALL S.R.L. 1.990  99.5000% 
S.C. INFO TECH SOLUTIONS S.R.L. 1,980  99.0000% 
S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. 9.988.677  32.2476% 
S.C. TOTAL TECHNICAL MANAGEMENT S.R.L. 190  95.0000% 
S.C. TOTAL BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. 190  95.0000% 
S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. 8.816.300  54.5027% 
S.C. TOTAL COMERCIAL  MANAGEMENT S.R.L. 190  95.0000% 
S.C. GREENPLASTIC INTERNATIONAL S.R.L 45.900  51.0000% 
S.C. YENKI S.R.L. 82.000  25.0000% 
GREENFIELD UCRAINA 2.687.755  62.6200% 
S.C. GREENTECH S.A. 1.982.572  32.0000% 
S.C. Registrul Miorita SA 5.000  2.0203% 
Asociatia ecologica Greenlife 400  33.3300% 
 
 

TOTAL 23.913.134   

 
 

2 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 
 

  
Sold la 1 

ianuarie 2010 
 

Cresteri 
 

Reduceri 
 

Sold la 31 
decembrie 

2010 

    
 

  
 

  
 

  
Provizioane  
    pentru litigii 42.183 

 
- 

 
42.183 

 
- 

 
Total 42.183 

 
- 

 
42.183 

 
- 

 

 
3 REPARTIZAREA PROFITULUI 

 
    31 decembrie  31 decembrie 
    2009  2010 
 
Profit / (Pierdere) nerepartizat(a)        1.976.257   (530.738 ) 
Acoperirea pierderilor din anii precedenţi      --    --  
Rezerva legala    103.875  - 
Dividende    -  - 
 
Profit nerepartizat    1.872.382  (530.738 ) 

 
Societatea a inregistrat un profit de 1.976.257 lei in exercitiul 2009 si o pierdere in exercitiul 
financiar 2010 de 530.738 lei, repartizarea pierderii si modul de acoperire al acesteia va trebui 
decisa de AGA în şedinţa din data de 28.04.2011.   
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4 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 
 

  Exerciţiul financiar  Exerciţiul financiar 
  încheiat la  încheiat la 
  31 decembrie  31 decembrie 

Denumirea indicatorului  2009  2010 
 

1. Cifra de afaceri netă  76.880.098  112.964.960 
2. Costul bunurilor vândute  
    şi al serviciilor prestate (3+4+5)  (62.432.641)  (101.265.698) 
3. Cheltuielile activităţii de bază  (47.178.313)  (86.016.262) 
4. Cheltuielile activităţilor auxiliare  (6.235.874)  (6.535.908) 
5. Cheltuielile indirecte de producţie   (9.018.454)   (8.713.528) 
 

6. Rezultatul brut aferent cifrei  
    de afaceri nete (1-2)  14.447.457  11.699.262 
7. Cheltuielile de desfacere  (4.192.916)  (4.473.231) 
8. Cheltuieli generale de administraţie  (6.727.704)  (4.849.349)  
9. Alte venituri din exploatare  5.335.377  814.241 
 

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)  8.862.213  3.190.923 
 
 

5. SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR 
 

La 31 decembrie 2009 si 31 decembrie 2010 situaţia creanţelor si datoriilor este după cum 
urmează: 
 

Creante  31 decembrie  Lichiditate  
  2009  Sub 1 an  Peste 1 an 
 

Avansuri catre furnizori  64.830  64.830  - 
Clienţi si conturi asimilate  15.752.825  15.725.825  - 
Clienţi si conturi asimilate –parti afiliate  2.642.877  2.642.877  - 
Provizioane clienti si conturi asimilate   (509.555)   (509.555)  - 
Creante imobilizate  -  -  - 
Impozit pe profit  669.399  669.399  - 
TVA de recuperat  893.010  893.010  - 
Debitori diverşi si alte creante  14.895  14.895  - 
 

TOTAL  19.528.281  19.528.281  - 
 
 

Creante  31 decembrie  Lichiditate  
  2010  Sub 1 an  Peste 1 an 
 

Avansuri catre furnizori  49.075  49.075  - 
Clienţi si conturi asimilate  20.784.957  20.784.957  - 
Clienţi si conturi asimilate –parti afiliate  3.018.533  3.018.533  - 
Provizioane clienti si conturi asimilate  (680.780)  (680.780)  - 
Creante imobilizate  -  -  - 
Avansuri de trezorerie  4.235  4.235  - 
Impozit pe profit  -  -  - 
Operatii in curs de clarificare  60.521  60.521  - 
Debitori diverşi si alte creante  4.048  4.048  - 
TVA de recuperat  195.904  195.904  - 
 
TOTAL  23.436.493  23.436.493  - 
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5. SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR (continuare) 
 

Datorii 
 
  31 decembrie  Exigibilitate  
  2009  sub 1 an  1 – 5 ani 
 
Furnizori interni  8.640.508  8.640.508  - 
Furnizori  externi  1.933.512  1.933.512  - 
Furnizori-parti afiliate  793.781  793.781  - 
Obligaţii de leasing financiar (b)  3.938.834  1.233.379  2.705.455  
Credite bancare pe termen scurt  53.729.012  53.729.012  - 
Credite bancare pe termen lung  19.712.025  2.489.940  17.222.085  
Furnizori – facturi de primit  192.812  192.812  - 
Drepturi de personal  257.005  257.005  - 
Alte datorii fata de bugetul statului  228.712  228.712  - 
Impozit pe profit  -  -  - 
Impozit pe salarii  62.850  62.850  - 
Clienti creditori  113.382  113.382  - 
TVA de plata  -  -  - 
Alte datorii  1.042.048  1.042.048  - 
 
Total  90.644.481  70.716.941  19.927.540 

 
Datoriile si creantele cu societatile afiliate sunt prezentate in Nota 10.  
 
 
Datorii 
  31 decembrie  Exigibilitate   
  2010  sub 1 an  1 – 5 ani 
 
Furnizori interni  10.187.930  10.187.930  - 
Furnizori  externi  1.204.585  1.204.585  - 
Furnizori – grup  681.167  681.167  - 
Imprumuturi de la partile afiliate  -  -  - 
Obligaţii de leasing financiar   2.741.752  1.091.320  1.650.431  
Credite bancare pe termen scurt  38.414.534  38.414.534  - 
Furnizori – facturi de primit  351.929  351.929  - 
Datorii fata de personal  287.722  287.722  - 
Alte datorii fata de bugetul statului  288.939  288.939  - 
Impozit pe profit  -  -  - 
Impozit pe salarii  79.819  79.819  - 
TVA de plata  -  -  - 
Clienti creditori  276.361  276.361  -  
Credite bancare pe termen lung  32.437.390  4.689.743  27.747.647  
Alte datorii  1.014.633  1.014.633  - 
 
Total  87.966.759  58.568.681  29.398.078 
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5. SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR (continuare) 
 
a) Împrumuturile pe termen scurt la 31 decembrie 2009 şi respectiv 31 decembrie 2010 

sunt următoarele: 
 
    31 decembrie  31 decembrie 
    2009  2010 
 
Linie de credit in Euro- BCR        226699..668888    332255..882266  
Linie credit Euro -Banca Romaneasca   489.025  - 
Linie de credit Euro- NBG Londra    39.678.874  24.637.600 
Credit pt. investitii Euro- NBG Londra-Sublimita I   2.489.940  2.523.271 
Credit pt. investitii Euro- NBG Londra-Sublimita II   -  2.166.472 
Credit Euro -  Raiffeisen Bank    2.516.627  2.528.267 
Dobanda de plata    -                    1.366 
Linie credit Euro – BRD    10.774.798  10.921.475 
 
 
TOTAL credite pe termen scurt    56.218.952  43.104.277  
 
Împrumuturile pe termen lung la 31 decembrie 2009 şi respectiv 31 decembrie 2010 sunt 
următoarele: 
 
             
    31 decembrie  31 decembrie 
    2009  2010   
Credit pt. investitii Euro- NBG Londra-Sublimita I   17.222.085  14.929.355 
Credit pt. investitii Euro- NBG Londra-Sublimita II   -  12.818.292 
 
TOTAL credite pe termen lung    17.222.085  27.747.647  
 
Imprumuturile sunt prezentare in nota 10.8.  
 
b) Obligaţii de leasing financiar 
  
  Valoarea actuală a  Plăţile minime de  
  plăţilor de leasing  leasing 
  2010  2010 
 
Mai puţin de 1 an   1.091.320  1.190.838 
Peste 1 an   1.650.431  1.708.172 
 
   2.741.752  2.899.010 
 
Dobanda aferenta perioadelor viitoare   -  (157.258)  
 
Valoare actuala a ratelor minime de leasing   2.741.752  2.741.752 
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6. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE  
 
Principiile care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare neconsolidate 
 
Aceste situaţii financiare neconsolidate sunt responsabilitatea conducerii Societăţii si au fost 
întocmite în conformitate cu cerinţele normelor de contabilitate din România, si anume Legea 
contabilităţii nr. 82/1991, republicată si Ordinul Ministrului Finanţelor Publice („OMF”) nr. 
3055/2009, cu modificarile ulterioare.  
 
Situaţiile financiare neconsolidate au fost întocmite la costul istoric. 
 
Moneda de prezentare 
 
Aceste situaţii financiare neconsolidate sunt prezentate în lei (RON).  
 
ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 3055/2009 (“REGLEMENTĂRI 
CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE”), CU MODIFICARILE 
ULTERIOARE 
 
Ordinul 3055/2009, cu modificarile ulterioare se aplică începând cu situaţiile financiare ale 
anului 2010 de către societăţile care întrunesc criteriile stabilite de acest act normativ. Ordinul 
1752, cu modificarile ulterioare prevede întocmirea situaţiilor financiare anuale ale persoanelor 
juridice.  
 
Aceste situaţii financiare neconsolidate sunt responsabilitatea conducerii Societăţii şi sunt 
întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 (“OMF nr. 
3055/2009”), cu modificarile ulterioare.  
 
Acest Ordin cuprinde Reglementările contabile conforme cu Directivele Europene, si anume: 
 

a) Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene 78/660/EEC din data de 25 iulie 
1978d, cu modificarile si completarile ulterioare asa cum este prevazut in OMF NR. 
3055/2009; 

b) art. 10 alin. 2 din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
21 aprilie 2004 privind ofertele publice de achiziţie,  

c) prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 
mai 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE 

d) prevederile Directivei 2006/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 
iunie 2006, referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE 

e) prevederile Directivei 2009/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 
iunie 2009,referitoare la modificarea Directivei 78/660/CEE 

f) Directiva a saptea a Comunitatilor Economice Europene 83/349/EEC din data de 13 
iunie 1983 cu privire la situatiile financiare consolidate, cu modificarile si completarile 
ulterioare asa cum este prevazut in OMF NR. 3055/2009. 

 
OMF nr. 3055/2009, cu modificarile ulterioare este armonizat cu Directivele Europene IV si VII si 
diferă de Standardele Internaţionale de Raportare Financiara. Ca urmare, aceste situaţii 
financiare neconsolidate nu sunt in concordanta cu Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiara. 
 
Aceste situaţiile financiare neconsolidate, întocmite în conformitate cu OMF nr. 3055/2009, nu 
trebuie folosite de terţe părţi sau de către utilizatori ai situaţiilor financiare care nu sunt 
familiarizaţi cu OMF nr. 3055/2009 aplicabil pe teritoriul Romaniei. 
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6 PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare) 
 
In conformitate cu cerintele legii 82/1991 republicata, articolul 31, o societatea mama trebuie sa 
intocmeasca un raport anual privind propria activitate cat si raport anual consolidat. Societatea 
va emite in cursul anului 2010 situatii financiare consolidate in conformitate cu Standardele de 
Raportare Finaciara (“IFRS”).  
 
Continuitatea activităţii 
 
 

Aceste situaţii financiare neconsolidate au fost întocmite pe baza principiului continuităţii 
activităţii care presupune că Societatea îşi va continua în mod normal funcţionarea într-un viitor 
previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii si fără reducerea semnificativă a 
acesteia.  
 
Folosirea estimărilor 
 
Înregistrările contabile statutare nu furnizează întotdeauna suficiente informaţii pentru a stabili 
cu acurateţe ajustările şi prezentarea informaţiilor necesare, motiv pentru care au fost făcute 
estimări pe baza celor mai bune informaţii disponibile. Deşi aceste estimări individuale prezintă 
un oarecare grad de incertitudine, efectul general al acestuia asupra situaţiilor financiare 
neconsolidate este considerat ca nesemnificativ. 
 
Următoarele politici contabile specifice au fost aplicate de Societate: 
 
Imobilizări corporale 
 
(i) Cost 
 
Costul mijloacelor fixe achiziţionate este format din preţul de cumpărare şi din valoarea altor 
costuri direct atribuibile care au fost generate de transportul activelor la locaţia actuală, precum  
şi de costul de amenajare a amplasamentului. In plus, in anii anteriori, Societatea a inclus si 
reevaluari intocmite conform legislatiei. 
 
La data de 31.12.2004, 31.12.2007 si la 31.12.2010, societatea a efectuat reevaluarea 
terenurilor si cladirilor in baza unor rapoarte de evaluare emise de  evaluatori profesionisti, in 
vederea stabilirii valorii lor juste la data bilantului. Cresterile valorilor contabile ale imobilizarilor 
corporale rezultate in urma reevaluarii au fost creditate in Rezerve din reevaluare in cadrul 
capitalurilor proprii. Descreşterile din reevaluare fata de valoarea contabila neta au fost 
inregistrate ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din 
reevaluare nu au fost  înregistrate anterior sume referitoare la acel activ(surplus din reevaluare).  

 
Câştigul sau pierderea rezultata din vinderea sau scoaterea din funcţiune a unui activ, este 
determinata ca o diferenţă între veniturile obţinute de vânzarea activelor şi valoarea lor netă 
contabilă. Câştigurile sau pierderile realizate sunt recunoscute în Contul de Profit şi Pierdere. 
 
(ii) Amortizarea 
 
Imobilizările corporale şi necorporale sunt amortizate prin metoda lineară, pe baza duratelor de 
viaţă utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcţiune 
 
Principalele durate de viaţă utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt: 
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6 PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare) 
 
  Ani 

Constructii 5-45 
Instalaţii şi echipamente    3-20 
Alte instalatii, echipamente de birou       3-30 
 
 
Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viaţă indefinită. 

  
(iii) Imobilizări necorporale 
 

Imobilizările necorporale, reprezentand programe software si licente achiziţionate de Societate sunt 
înregistrate la cost minus amortizarea şi deprecierea. Acestea sunt amortizate pe baza duratelor de 
viaţă utile estimate de 3 ani. 

 

(iv) Deprecierea imobilizărilor 
 

Imobilizările corporale şi alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor 
din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanţe indică faptul că 
valoarea contabilă nu mai poate fi recuperată. Pierderea din depreciere este reprezentată de 
diferenţa dintre valoarea contabilă şi maximul dintre preţul de vânzare şi valoarea de utilizare. 
Pentru calculul acestei pierderi, activele sunt grupate până la cel mai mic nivel de detaliu pentru 
care pot fi identificate fluxuri independente de numerar. 
 

(v) Imobilizări financiare 
 

Imobilizările financiare sunt înregistrate la cost, mai puţin eventualele ajustări de valoare când 
exista indicii ca aceste investiţii nu sunt recuperabile. 
 

Stocuri 
 

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă. Costul 
este determinat în general pe baza metodei costului mediu ponderat. Costul produselor finite şi în 
curs de execuţie include materialele, forţa de muncă şi cheltuielile de producţie indirecte aferente. 
Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza preţului de vânzare diminuat cu costurile de 
finalizare şi cheltuielile de vânzare. 
 

Pentru stocuri deteriorate sau cu mişcare lentă se constituie provizioane corespunzătoare pe 
baza estimărilor conducerii Societăţii.  
 

Creanţe 
 

Creanţele sunt evaluate la valoarea estimată a fi realizată, după ce s-au constituit provizioane 
pentru creanţe incerte. Pentru clienţii incerţi s-a efectuat o estimare bazată pe analiza tuturor 
sumelor restante aflate în sold la data bilanţului contabil.  

  

Datorii 
 

Datoriile sunt înregistrate la costul istoric in RON. Cursul de schimb folosit pentru a transforma 
datorii în valută este fie cel indicat de autorităţile vamale pentru importuri, fie cel valabil la data 
facturării serviciilor, fie cel valabil la data tranzacţiei. 
 

La fiecare sfârşit de an toate datoriile în valută sunt reevaluate folosind cursul de schimb valabil la 
sfârşitul anului. Toate câştigurile sau pierderile rezultate sunt incluse în contul de profit şi pierdere. 
 

Provizioane 
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6 PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare) 
 
Societatea înregistrează provizioane dacă are o obligaţie legală sau implicită rezultata din 
evenimente trecute, dacă pentru decontarea obligaţiei este necesară o ieşire de resurse şi dacă 
poate fi făcuta o estimare credibilă in ceea ce priveşte valoarea obligaţiei. 
 

Numerar şi echivalent de numerar 
 
Numerarul şi echivalentul de numerar includ active lichide şi alte valori echivalente, ce cuprind, 
numerar în casă, depozite pe termen scurt cu scadenţă până la 3 luni. 
 

Împrumuturi 
 

Împrumuturile pe termen scurt si lung sunt prezentate la valoarea rămasă de plată la data 
bilanţului contabil.  

 
Subvenţii 
 
Subvenţii aferente activelor 
 
Subvenţiile primite în vederea achiziţionării de active cum ar fi imobilizările corporale sunt 
înregistrate ca subvenţii pentru investiţii în bilanţul în contabil şi recunoscute în contul de profit 
şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea 
activelor achiziţionate din respectiva subvenţie. 
 

Recunoaşterea veniturilor 
Veniturile se înregistrează pe baza contabilităţii de angajament şi sunt înregistrate exclusiv TVA şi 
discount-uri. Acestea se recunosc în momentul livrării produselor şi receptării lor de către client, 
atunci când o parte semnificativă din riscurile şi beneficiile asociate bunurilor aflate în proprietate 
sunt transferate către client. 
 
Activitatea si veniturile semnificative ale Societatii sunt generate din vanzarea de produse 
finite:prelucrate mase plastice, prelucrate din polistiren expandat,saci din polopropilena,  filtre 
aer, ulei, combustibil pentru autoturisme,autocamioane, materiale de protecţie a căilor 
respiratorii, etc.  
 
Cheltuieli de exploatare 
 
Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în contul de profit si pierdere în perioada în care au 
fost efectuate. 
 
Contribuţii pentru salariaţi 
 
Societatea plăteşte contribuţii la Bugetul de Stat pentru asigurări sociale, pensie socială şi 
ajutor de şomaj conform nivelelor stabilite prin lege şi aflate în vigoare în cursul anului, calculate 
pe baza salariilor brute. Valoarea acestor contribuţii este înregistrată în contul de profit şi 
pierdere în aceeaşi perioadă cu cheltuielile salariale aferente. 
 
Societatea nu are alte obligaţii, conform legislaţiei româneşti în vigoare, cu privire la viitoarele 
pensii, asigurări de sănătate sau alte costuri ale forţei de muncă. 
 
Costurile de împrumut 

 
Cheltuielile cu dobânda sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere atunci când apar. 
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6 PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (continuare) 

 
Impozitul pe profit 
 
Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care 
nu sunt deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului  pe  profit care era în vigoare la 
data bilanţului. Cota de impozitare pentru 2010 este de 16%. 
 
Leasingul financiar 
 
Contractele de leasing pentru imobilizările corporale în care Societatea îşi asumă toate riscurile 
şi beneficiile aferente proprietăţii sunt clasificate drept contracte de leasing financiar. Leasing -
 urile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizată estimată a plăţilor. Fiecare plată este 
aporţionată între elementul de capital şi dobândă pentru a se obţine o rată constantă a dobânzii 
pe durata rambursării. Sumele datorate sunt incluse în datoriile pe termen scurt sau lung.  
 
Elementul de dobândă este trecut în contul de profit şi pierdere pe durata contractului. Activele 
deţinute în cadrul contractelor de leasing financiar sunt capitalizate şi amortizate pe durata lor 
de viaţă utilă. 
 
Tranzacţii în valută 
 
Tranzacţiile exprimate în valută sunt înregistrate în contabilitate la cursul de schimb valutar de 
la data tranzacţiei. Activele şi pasivele monetare exprimate în valută sunt convertite în RON la 
cursul de schimb valutar la data bilanţului contabil. Cursul de schimb valutar la 31 decembrie 
2009 a fost de 2,9361 RON pentru 1 USD şi de 4,2282 RON pentru 1 EUR. Cursul de schimb 
valutar la 31 decembrie 2010 a fost de de 3,2045 RON pentru 1 USD şi de 4,2848 RON pentru 
1 EUR. 
 
In conformitatea cu  OMFP 3055/2009 art.174 si art.186, incepand cu exercitiul financiar 2010 , 
se efectueaza lunar evaluarea  disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in   valuta la cursul de 
schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii.  
 
Toate diferenţele rezultate la decontarea şi conversia sumelor în valută sunt recunoscute în 
contul de profit şi pierdere în anul în care s-au efectuat. Pierderile realizate şi nerealizate sunt 
înregistrate la cheltuieli, inclusiv cele aferente împrumuturilor. 
 
Situaţii comparative 
 
Pentru fiecare element de bilant, de cont de profit si pierdere, si unde e cazul, pentru situatia 
modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie este prezentata valoarea 
aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent.  
 

7.  ACTUNI (PARTI SOCIALE)  
 

a)   Capital social 
 
Valoarea capitalului social la 31 decembrie 2010 era de 26.412.210 lei (31 decembrie 2009: 
26.412.210 lei) reprezentând 264.122.096 acţiuni (31 decembrie 2009: 264.122.096 acţiuni).   
 
Toate acţiunile sunt comune, au fost subscrise şi sunt plătite integral la 31 decembrie 2010.   
Toate acţiunile au acelaşi drept de vot şi au o valoare nominală de 0,1lei/acţiune. 
Capitalul social este subscris in intregime si varsat la data de 31.12.2010.  
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7.  ACTUNI (PARTI SOCIALE) (continuare) 

 
    31 decembrie  31 decembrie 
    2009  2010 
 
Capital social vărsat    26.412.210  26.412.210 
 
TOTAL    26.412.210  26.412.210  
 
Structura acţionariatului la 31 decembrie 2009 este prezentată astfel: 

 
  Număr 
  de acţiuni   Suma  Procentaj 
       (%) 
 
Living Plastic Industry S.A.  86.774.508  8.677.451  32,85 
Unitai  International Corporation  55.058.589  5.505.859  20,85 
Eastern Eagle Fund ltd  53.592.431  5.359.243  20,29 
Persoane juridice   59.588.494  5.958.849  22,56 
Persoane fizice  9.108.074  910.807  3,45 
 
Total  264.122.096   26.412.210  100.00  

 
 

Dintre actionarii persoane juridice, mentionam: HYPOSWISS LUX FUND - DANUBE TIGER - 
26,460,082 actiuni - 10,01%; Mei Roemenie en Bulgarije cu un nr de 14,803,004 actiuni - 5,60%  
si Raiffeisen ZentralBank Austria cu un nr de 10,152,645 actiuni - 3,84%. 

 
 
Structura acţionariatului la 31 decembrie 2010 este prezentată astfel: 

 

STRUCTURA ACTIONARIATULUI 
 

  2010 

  

Numar 
parti 

sociale 
 

Valoare 
Nominala 

Totala 
 

% 

  
      Living Plastic SA Buzau  86.774.508 

 
8.677.451 

 
32,85% 

 Unitai International Corporation 
    Road Town VIR  54.195.089 

 
5.419.509 

 
20,52% 

Eastern Eagle Funf LTD  
   Winward CYM 37.764.931 

 
3.776.493 

 
14,30% 

Hyposwiss Lux Fund-Danube  
     Tiger-Luxembourg Lux 
    Citibank Romania Nominee 
   Acount in 2010 26.410.082 

 
2.641.008 

 
9,99% 

Alte pers. Juridice 47.293.460 
 

4.729.346 
 

17,92% 

Alte pers. Fizice 11.684.026 
 

1.168.403 
 

4,42% 

  
     TOTAL  264.122.096 

 
26.412.210 

 
100% 
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7.  ACTUNI (PARTI SOCIALE) (continuare) 
 
 

b) Acţiuni emise în timpul exerciţiului financiar 
 
In anul 2010 nu fost modificari ale capitalului social. 
 
 
c)   Obligaţiuni emise 

 
Societatea nu avea emise obligaţiuni la 31 decembrie 2010 şi 31 decembrie 2009. 
 
 

8.  INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, ADMINISTRATORII ŞI DIRECTORII 
 
 
 
    31 decembrie  31 decembrie 
    2009  2010 
Personal administrativ  80  77 
Personal productiv  578  561  
 
Numărul total al angajaţilor  658  638  
 
 
 
Cheltuielile cu salariile sunt prezentate in tabelul următor: 
 
 
 
    31 decembrie  31 decembrie 
    2009  2010 
 
Angajaţi  8.115.602  7.814.896 
Directori  427.891  503.139 
 
Total  salarii  8.543.493  8.318.035 
 
Administratori  173.817  182.076 
 
Total salarii si indemnizatii administratori  8.717.310  8.500.111 
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9.  EXEMPLE DE CALCUL ŞI ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO 
FINANCIARI 
 

  

31 decembrie 
2009 

 31 decembrie 
2010 

        
 

    
1 Indicatori de lichiditate    

 
    

   -Indicatorul lichiditatii curente 
 

0,64  0,68 
   (indicatorul capitalului circulant) 

  
  

   -Indicatorul lichiditatii  immediate 
 

0,44  0,46  
     (indicatorul test acid) 

  
  

    
 

 
 

2 Indicatori de risc   
 

    
   -indicatorul gradului de indatorare 

 
12,88% 

 
16,93% 

  Indicatorul privind acoperirea dobânzilor  
 

1,58 
 

1,01 
      

  
 

 
 

3 Indicatori de activitate   
 

 
 

 
  Viteza de rotatie a stocurilor 

 
75,52 

 
48,41 

  Viteza de rotatie a creantelor clienti 
 

75,25 
 

62,65 
  Viteza de rotatie a creditelor furnizor 

 
92,66 

 
43,23 

  Viteza de rotatie a activelor 
 

0,34 
 

0,48 
      

  
 

 
 

4 Indicatori de profitabilitate 
 

 
 

 
  Rentabilitatea capitalului angajat: 

 
0,04 

 
0,02 

  Marja bruta din vanzari   
 

11,53 
 

2,82 
 
 

10 ALTE INFORMAŢII 
 

10.1 Natura activităţii 
 

Informaţii cu privire la prezentarea Societăţii 
 
Societatea are sediul în Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132, este organizată ca societate pe 
acţiuni şi are următoarele date de identificare: număr de înregistrare la Registrul Comerţului 
J10/83/1991, cod fiscal RO1158050.   
 
Acţiunile Societăţii erau tranzacţionate pe B.V.B la data de 31 decembrie 2010, simbol ROCE, 
iar principalii acţionari ai Societăţii la 31 decembrie 2010 erau Living Plastic Industry S.A., Unitai 
International Corporation Taiwan ,Eastern Eagle Fund LTD. 
 
Principalul domeniu de activitate al Societăţii este producerea de mase plastice. 
 

Rezultatul pe acţiune 
 

Calculele rezultatului pe acţiune sunt bazate pe următoarele informaţii:  
 

Rezultatul pe actiune 
31 decembrie 

2009 
 31 decembrie 

2010 

 
Profitul net al anului 1.976.257  (530.738) 

Numar de actiuni 264.122.096  264.122.096  

Rezultatul pe actiune (RON) 0,00748  (0,00201) 
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10  ALTE INFORMATII (continuare) 
 

10.2 Numerar şi echivalent de numerar 
 

   31 decembrie  31decembrie 
  2009  2010 
Conturi la banci in lei  1.167.493  1.175.299  

 Conturi la banci in devize  10.444.226  1.920.260 
Casa  27.023  22.453 
Avansuri de trezorerie si alte valori  -  - 
  
Total  11.638.742  3.118.012 

  
10.3 Stocuri 
 

 
31 decembrie   31 decembrie 

 
2009   2010 

  
  

 Materiale de natura obiectelor de inventar 82.961 
 

95.623 
Materii prime şi consumabile 8.422.949 

 
7.758.874 

Ambalaje 81.371 
 

53.956 
Mărfuri 1.355.892 

 
294.696 

Provizioane pentru deprecierea stocurilor (1.459.754) 
 

(775.326) 
Avansuri pentru cumpărări de stocuri 1.744.547 

 
3.097.330 

Produse finite 1.782.372 
 

1.303.075 
Materii prime si material aflate la terti 612.339 

 
64.484 

Productia in curs de executie si semifabricate 1.035.720 
 

1.481.151 
 

Total  13.658.397 
 

13.373.861 

 
10.4 Tranzacţii cu entităţile aflate în relaţii speciale 
 

Soldurile pentru entităţile în relaţii speciale sunt următoarele: 
 

Creanţe 
 31 decembrie  

2009 

  31 decembrie  
2010 

S.C. RENASA S.R.L. – servicii 74.862  17.762 
S.C.  KAMIOTRANS  S.R.L. – servicii  50.420  48.504 
S.C.  RC ENERGO INSTALL S.R.L. – lucrari si servicii 2.081  52.049 
S.C. AUTOKING  S.R.L. – servicii 30.322  - 

S.C. INFO TECH SOLUTIONS S.R.L. – servicii  -  - 
S.C. TOTAL TECHNICAL  
     MANAGEMENT S.R.L. – servicii 4.601 

 
- 

S.C. TOTAL BUSINESS  
     MANAGEMENT S.R.L. – servicii 7.031 

 
4.552 

S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. – bunuri 866.233  1.149.017 
S.C. TOTAL COMERCIAL   
      MANAGEMENT S.R.L. – servicii - 

 
- 

S.C. GREENPLASTIC INTERNATIONAL S.R.L – bunuri 431  431 
S.C. GREENFIBER  INTERNATIONAL SA - bunuri  1.596.596  1.703.821 
S.C. GREENTECH S.A. – bunuri  10.300  42.397 
S.C. YENKI S.R.L.- servicii -  - 
S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY SA. – servicii -  - 
 

TOTAL CREANTE 2.642.877 
 

3.018.533 
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10  ALTE INFORMATII (continuare) 
 
10.4 Tranzacţii cu entităţile aflate în relaţii speciale (continuare) 
 

Datorii 
 31 decembrie  

2009 

  31 decembrie  
2010 

S.C. RENASA S.R.L. – servicii 7.642  - 
S.C.  KAMIOTRANS  S.R.L. – servicii 237.882  1.752 
S.C.  RC ENERGO INSTALL S.R.L. – lucrari si servicii  136.399  131.118 
S.C. AUTOKING  S.R.L. -  - 
S.C. INFO TECH SOLUTIONS S.R.L. – servicii 219  260 
S.C. TOTAL TECHNICAL MANAGEMENT S.R.L. – servicii 37.266  - 
S.C. TOTAL BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. - servicii  -  - 
S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. – bunuri -  733 
S.C. TOTAL COMERCIAL  MANAGEMENT S.R.L. – servicii 84.398  98.595 
S.C. GREENPLASTIC INTERNATIONAL S.R.L . – bunuri -  - 
GREENFIBER  INTERNATIONAL SA . – bunuri  31.258  48.607 
S.C. GREENTECH S.A. . – bunuri 197.568  400.102  
S.C. YENKI S.R.L. – servicii 61.149  -  
S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY SA. - servicii -  -  

 
TOTAL DATORII 793.781 

 
681.167  

 
 
Tranzactiile pentru entităţile în relaţii speciale sunt următoarele: 
 

Vanzari 
 31 decembrie  

2009 

 
 31 decembrie  

2010 

S.C. RENASA S.R.L. 92.659  5.750 
S.C.  KAMIOTRANS  S.R.L. 12.547  -  
S.C.  RC ENERGO INSTALL S.R.L. 165.570  117.612 
S.C. AUTOKING  S.R.L. -  - 
S.C. INFO TECH SOLUTIONS S.R.L. 39.531  66.048 
S.C. TOTAL TECHNICAL MANAGEMENT S.R.L. 115.385  31.533 
S.C. TOTAL BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. -  - 
S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. 55.897  76.412 
S.C. TOTAL COMERCIAL  MANAGEMENT S.R.L. 49.211  59.124 
S.C. GREENPLASTIC INTERNATIONAL S.R.L -  - 
GREENFIBER  INTERNATIONAL SA  969.912  1.517.411 
S.C. GREENTECH S.A. 122.044  414.081 
S.C. YENKI S.R.L. -  16.860 
S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY SA. 5.766  - 

 
TOTAL VANZARI 1.628.522 

 
2.304.831 
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10 ALTE INFORMAŢII (continuare) 
 

10.4 Tranzacţii cu entităţile aflate în relaţii speciale (continuare) 
 

Cumparari 
 31 decembrie  

2009 

  31 decembrie  
2010 

 
S.C. RENASA S.R.L. 120.599 

 
11.914 

S.C.  KAMIOTRANS  S.R.L. 1.911.047  968 
S.C.  RC ENERGO INSTALL S.R.L. 948.631  783.263 
S.C. AUTOKING  S.R.L. -  - 
S.C. INFO TECH SOLUTIONS S.R.L. 191.155  214.923 
S.C. TOTAL TECHNICAL MANAGEMENT S.R.L. 613.352  266.830 
S.C. TOTAL BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. -  - 
S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. 14.731  24.145 
S.C. TOTAL COMERCIAL  MANAGEMENT S.R.L. 1.883.621  2.343.551 
S.C. GREENPLASTIC INTERNATIONAL S.R.L -  - 
GREENFIBER  INTERNATIONAL SA  47.492  68.710 
S.C. GREENTECH S.A. 1.263.478  1.989.450 
S.C. YENKI S.R.L. 321.837  - 
S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY SA. -  - 

 
TOTAL CUMPARARI 7.315.943 

 
5.703.756 

 
Conducerea Societatii aplica aceleasi politici interne in relatiile contractuale cu partile afiliatea 
ca si in relatiile cu ceilalti parteneri contractuali cu care societatea nu se afla in relatii speciale.  

 

10.5 Rezerva legala 
 

La 31 decembrie 2010 rezerva legala era de 1.124.219 RON si la 31 decembrie 2009 rezerva 
legală era în sumă de 1.124.219 RON.  
 

Se poate transfera ca suma deductibila fiscal până la 5% din profitul înainte de impozitare, până 
când rezerva legala ajunge la nivelul de 20% din capitalul social. Rezerva nu poate fi distribuită 
acţionarilor şi nici nu poate fi utilizată pentru absorbirea pierderilor. Societatea poate utiliza sau 
schimba destinatia celorlalte rezerve, inclusiv cele din reevaluare, cu respectarea legislaţiei in 
vigoare. 
 
10.6 Calculul impozitului pe profit  
  31 decembrie  31 decembrie 
  2009  2010 
 

Total venituri  88.158.749  122.580.807 
Total cheltuieli  86.167.825  123.095.045 
  

Rezultat brut (pierdere)   1.990.924  (514.238) 
 
Venituri neimpozabile   3.311.032  4.155.967 
Cheltuieli nedeductibile   4.289.214  4.792.871 
Pierdere fiscala din anii anteriori   5.899.885  2.930.779 
 

Rezultat fiscal (pierdere)  (2.930.779)   (2.808.113) 
 

Reduceri impozit pe profit  -  - 
  

Impozit pe profit datorat  14.667  16.500 
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10.  ALTE INFORMATII (continuare) 
 
10.7 Cifra de afaceri 
 
Împărţirea cifrei de afaceri după destinaţie: 
 
 Exerciţiul financiar  Exerciţiul financiar 
  încheiat la  încheiat la 
  31 decembrie  31 decembrie 
  2009  2010 
 
Vânzări extern  14.122.648  17.280.738 
Vânzări intern  62.757.450  95.684.223 
 
  76.880.098  112.964.960 
 
Împărţirea cifrei de afaceri pe tipuri de produse: 

 
 Exerciţiul financiar  Exerciţiul financiar 
  încheiat la  încheiat la 
  31 decembrie  31 decembrie 
  2009  2010 
 
Produse din polietilena si pvc  15.497.075  20.431.305 
Produse pse  10.512.624  12.350.414 
Produse polipropilena  26.494.924  32.906.776 
Piese de schimb consctructii masini  3.532.743  3.086.368 
Cabluri electrice  7.835  2.220 
Materiale de protectie a cailor respiratorii  2.878.837  2.899.124 
Carbune activ  499.531  419.480 
Semifabricate  29.726  99.702 
Chirii   2.777.032  2.939.936 
Marfuri  2.733.555  4.675.043 
Materiale  9.174.839  30.000.297 
Utilitati  2.565.564  2.882.095 
Venituri din alte activitati  175.813  272.200 
 
  76.880.098  112.964.960 
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10 ALTE INFORMAŢII (continuare) 
 
10.8  Datorii contingente, angajamente si riscuri operaţionale 
 
La data de 31 decembrie 2010, Societatea avea următoarele angajamente: 
 
Împrumuturile pe termen scurt la 31 decembrie 2009 şi respectiv 31 decembrie 2010 sunt 
următoarele: 
 
    31 decembrie  31 decembrie 
    2009  2010 
 
Linie de credit in Euro- BCR        269.688  325.826  
Linie credit Euro -Banca Romaneasca   489.025  - 
Linie de credit Euro- NBG Londra    39.678.875  24.637.600 
Credit pt. Investitii Euro-NBG Londra-Sublimita I   2.489.940  2.523.271 
Credit pt. Investitii Euro-NBG Londra-Sublimita II   -  2.166.472 
Credit Euro -  Raiffeisen Bank    2.516.627  2.528.267 
Linie credit Euro – BRD    10.774.798  10.921.475 
 
TOTAL credite pe termen scurt    56.218.952  43.102.911 
 
Împrumuturile pe termen lung la 31 decembrie 2009 şi respectiv 31 decembrie 2010 sunt 
următoarele: 
 
    31 decembrie  31 decembrie 
    2009  2010  
 
Credit pt. Investitii Euro-NBG Londra-Sublimita I   17.222.085  14.929.355  
Credit pt. Investitii Euro-NBG Londra-Sublimita II   -  12.818.292  
 
TOTAL credite pe termen lung    17.222.085  27.747.647  
 
La 31 Decembrie 2010, Societatea avea contractate urmatoarele credite: 
 
Linia de credit in valuta de NBG Londra are un plafon maxim de 5.750.000 EUR din care 
Societatea avea angajata intreaga suma  la 31 decembrie 2010; Rata dobânzii este EURIBOR 
1M+3,20%. Linia de credit este garantata cu : ipoteca de rang I asupra unui teren situat in 
Buzău,soseaua de centura Simileasca, in suprafata de 138.420 mp si constructiile aferente; 
ipoteca de rang I asupra imobilului hala granule PVC cu o suprafata totala de 5.467 mp; ipoteca 
de rang I asupra  imobilelor situate in incinta Baza Sportiva in suprafata totala de 23.451 mp, 
ipoteca de rang I asupra  imobilelor situate in localitatea Ţinteşti in suprafata totala de 7.779 
mp, garanţie reala mobiliara fara deposedare asupra unor utilaje situate in Secţiile Polipropilena 
Buzau si Frasinu, garanţie reala asupra soldului creditor al conturilor in lei sau valuta deschise 
de Societate la Banca Româneasca Buzău, cesiunea unor creante comerciale cu o valoare 
estimata de 3.000.000 EUR, bilet la ordin emis in alb. Scadenta liniei e 29.06.2011. 
 
In 16.07.2010 s-au semnat acte aditionale la contractele de credit nr. 10060097/14.12.2006 
(linie de credit in valoare de 9.500.000 euro) si 10070094/19.11.2007 (credit pentru investitii cu 
o valoare initiala de 5.300.000 euro, si un sold la 30.06.2010 de 4.367.593 euro) incheiate cu 
Banca Romaneasca-NBG Londra prin care valoarea liniei de credit s-a diminuat la 5,750,000 
euro(avand scadenta 29.06.2011) iar diferenta de 3.750.000 euro a fost refinantata prin 
majorarea creditului de investitii, noua valoare a acestuia fiind de 8,117,593 euro, rambursabil 
in rate lunare egale de 91,209 euro, avand scadenta finala 30.11.2017.  
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10 ALTE INFORMAŢII (continuare) 
 

10.8 Datorii contingente, angajamente si riscuri operaţionale (continuare) 
 
 

La 31.12.2010 soldul creditului pentru investitii  (sublimita I) era de 4.073.148 EUR, societatea 
achitand 25 de  rate scadente incepand cu luna Decembrie 2008.  Rata dobânzii este 
EURIBOR 1M+2,3%. 
Creditul pentru investiţii(sublimita I) acordat de Banca Româneasca in anul 2007 in valoare de 
5.300.000 EUR, pentru o perioada de 10 ani a fost utilizat integral de către Societate la 31 
decembrie 2007. In luna Decembrie 2008 acest credit a fost cesionat  de  catre Banca 
Romaneasca in favoarea NBG Londra .  
 
La 31.12.2010 soldul creditului pentru investitii (sublimita II) era de 3.497.191 EUR, societatea 
achitand 6 rate scadente incepand cu luna Iulie 2010. Rata dobanzii este EURIBOR 1M+3,2% 
Creditul pentru investitii (sublimitele I si II) este garantat cu: ipoteca de rang I si interdicţie de 
înstrăinare, grevare, dezmembrare asupra imobilelor(teren+constructii) situate in municipiul Iaşi, 
Calea Chişinăului,garanţie reala mobiliara asupra soldului conturilor in lei sau valuta deschise 
de Societate la Banca Româneasca, bilet la ordin emis in alb . Scadenta : 30.11.2017. 
 
Linia de credit in valuta de la BRD are un plafon maxim de 2.550.000 EUR din care Societatea 
avea angajat la 31 decembrie 2010 echivalentul a 2.548.888 EUR. Rata dobânzii este 
EURIBOR 1M+4.2%. Linia de credit este garantata cu :garanţie reala mobiliara asupra soldului 
creditor al conturilor deschise de Societate la  BRD GSG Buzău, ipoteca asupra imobilului 
compus din teren in suprafaţa de 287 mp si spaţiu comercial situat in Buzău, ipoteca asupra 
imobilului compus din teren in suprafaţa de 41.630 mp si construcţii aferente, garantii reale 
mobiliare asupra unor utilaje cu o valoare de piata de 309.200 Euro si asupra unor stocuri cu o 
valoare de piata de 926.000 Euro. Scadenta: 02.04.2011. 
 
Linia de credit in valuta de la Raiffeisen Bank are un plafon maxim de 600.000 EUR din care la 
31 decembrie 2010 Societatea avea angajat 590.055 EUR. Rata dobânzii este EURIBOR 
1W+3,50%.  Linia de credit este garantata cu : garanţie reala mobiliara asupra soldului creditor 
al conturilor deschise de Societate la Raiffeisen Bank Buzău, ipoteci asupra unor 
imobile(teren+constructii) in suprafata de 17.165 mp si cesiune de creanţe rezultate din unele 
contracte cu clienţii Societatii. Scadenta: 31.12.2011. 
 
Linia de credit in valuta de la Banca Comerciala Romana are un plafon maxim de 100.000 Euro 
din care la 31 decembrie 2010 Societatea avea angajat 76.042 EUR. Rata dobânzii este 
EURIBOR 3M+3%. Linia de credit este garantata cu : garanţie reala mobiliara asupra soldului 
creditor al conturilor deschise de Societate la BCR Buzău si ipoteca asupra unui 
imobil(teren+cladiri) in suprafata de 2.534 mp.Scadenta 10.08.201. 
S.C.  Romcarbon SA a garantat pentru urmatoarele credite contractactate de firmele la care 
este actionar majoritar: 
   
Firma pentru care 
a garantat 

Institutia 
creditoare Moneda 

Scadenta 
imprumutului 

Valoare 
imprumut Garantia 

Greenwee 
International SA 

Unicredit Tiriac 
Bank 

Euro 30.04.2015 4.330.000 

Garant per aval, 
Bilet la ordin, 
pana cand 
ROE>15% 

Greenwee 
International SA 

Unicredit Tiriac 
Bank 

Euro 30.09.2011 475.000 

 
Garant per aval, 

Bilet la ordin, 
pana cand 
ROE>15% 
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10 ALTE INFORMAŢII (continuare) 
 
10.8 Datorii contingente, angajamente si riscuri operaţionale(continuare) 
 
Impozitarea 
 
Sistemul de impozitare din România este într-o fază iniţială de dezvoltare şi este supus unor 
interpretări variate şi unor schimbări constante, care uneori sunt retroactive. Deşi impozitul 
efectiv datorat pentru o tranzacţie poate fi minim, penalizările pot fi semnificative, pentru că ele 
pot fi calculate la valoarea tranzacţiei şi la un procent de minimum 0.1% pe zi pana la data de 
01.07.2010 si 0.05% pe zi dupa data de 01.07.2010, dar pot fi semnificativ mai mari. În 
România, exerciţiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani. Conducerea 
Societăţii consideră că obligaţiile fiscale incluse în aceste situaţii financiare neconsolidate sunt 
adecvate. 
 
Provizioane privind impozite şi taxe  
 
La 31 decembrie 2010 situaţiile financiare neconsolidate ale Societăţii includ rezerve din 
reevaluare. Pe baza ultimelor precizări din legislaţia actuala aceste rezerve ar putea deveni 
impozabile in măsura în care destinaţia acestora ar fi schimbată, prin utilizarea lor la acoperirea 
pierderilor contabile sau prin lichidarea Societăţii. Conducerea Societăţii considera ca nu exista 
intenţia de a utiliza aceste rezerve la acoperirea pierderilor contabile. Cu toate acestea, in cazul 
in care aceste rezerve vor fi folosite la acoperirea pierderilor, Societatea va trebui sa 
înregistreze o datorie cu impozitul pe profit in legătură cu aceste rezerve. Aceste situaţii 
financiare nu includ un astfel de provizion pentru impozitul pe profit amânat aferent acestor 
rezerve. 
 
Obligatii de mediu 
 
 
Conform conducerii, Societatea nu are nici un fel de obligatii de mediu pentru nici un fel de 
costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice si de consultanta, studii ale locului, designul si 
implementaterea unor planuri de remediere, privind elementele de mediu inconjurator conform 
prevederilor legale si cerintelor UE. 
 
Onorariile plătite auditorilor 
 
 
Onorariile aferente auditului situaţiilor financiare neconsolidate ale Societăţii conform OMFP 
3055/2009, cu modificarile ulterioare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 au fost stabilite 
conform contractului incheiat intre parti (in valoare de 24.950 Euro) 
 
Riscul de credit 
 
Imobilizările financiare, ce ar putea expune Societatea concentrării riscului de credit, constau în 
principal în creanţe (clienţi şi creanţe asimilate). Creanţele comerciale (clienţii) sunt prezentate 
la valoare neta de provizianele pentru clienţi incerţi. 
 
Riscul de lichiditate 
 
Riscul lichidităţii, denumit şi risc de finanţare reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă 
dificultăţi în acumularea de fonduri pentru a-şi îndeplini angajamentele asociate instrumentelor 
financiare. Riscul lichidităţii poate să apară ca urmare a incapacităţii de a vinde rapid un activ 
financiar la o valoare apropiată de cea justă. 
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10 ALTE INFORMAŢII (continuare) 
 
10.8 Datorii contingente, angajamente si riscuri operaţionale(continuare) 
 
Politica Societăţii referitoare la lichidităţi este de a păstra suficiente active astfel încât să îşi 
poată achita obligaţiile la datele scadenţelor. Activele şi datoriile sunt analizate în funcţie de 
perioada rămasă până la scadenţele contractuale în Nota 5 – Situaţia creanţelor şi a datoriilor. 
 
Riscul de piaţă 
 
Economia românească este într-o continuă dezvoltare şi există un grad de incertitudine în ceea 
ce priveşte viitoarea direcţie probabilă a politicii economice interne şi a dezvoltării politice. 
Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România şi efectele acestora 
asupra situaţiei financiare neconsolidate, asupra rezultatelor din exploatare şi a fluxurilor de 
trezorerie ale Societăţii.  
 
Valori juste 
 
Valorile contabile ale următoarelor active şi datorii financiare aproximează rezonabil valoarea 
justă a acestora:  numerar, participaţii, creanţe şi datorii, alte creanţe şi datorii, împrumuturi pe 
termen scurt şi împrumuturi pe termen lung cu o rată fluctuantă a dobânzii, şi dividende de 
plată. 
 
Acţiuni în instanţă 
 
Societatea este obiectul unui număr de acţiuni în instanţă rezultate în cursul normal al 
desfăşurării activităţii.  Conducerea Societăţii consideră că aceste acţiuni nu vor avea un efect 
advers semnificativ asupra rezultatelor economice şi a poziţiei financiare a Societăţii. 
 

Preţul de transfer 
 

Legislaţia fiscală din România conţine reguli privind preţurile de transfer între persoane afiliate 
încă din anul 2000. Cadrul legislativ curent defineşte principiul „valorii de piaţă” pentru 
tranzacţiile între persoane afiliate, precum şi metodele de stabilire a preţurilor de transfer.  Ca 
urmare, este de aşteptat ca autorităţile fiscale să iniţieze verificări amănunţite ale preţurilor de 
transfer, pentru a se asigura că rezultatul fiscal şi/sau valoarea în vamă a bunurilor importate nu 
sunt distorsionate de efectul preţurilor practicate în relaţiile cu persoane afiliate.  Societatea nu 
poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificări. 

 
Evenimente ulterioare datei situatiilor financiare neconsolidate  
 
Adunarea Generala a Actionarilor din data de 21.02.2011 a decis realizarea   proiectului de 
investitii “Modernizarea intreprinderii prin achizitia de noi tehnologii de productie, reprofilare, 
reabilitare si extindere hala de productie existenta “- aprobat in cadrul Programului POS- CCE, 
Axa Prioritara 1, prin Decizia Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 
215349/20.12.2010, in valoare totala de 6.878.160 euro ( fara TVA) / 8,489,066 euro ( cu TVA) 
( echivalent in lei la curs valutar de 4,25 lei, stabilit conform recomandarii Autoritatii de 
Management pentru Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” – 
Ghid Solicitant) din care valoarea asistentei financiare nerambursabile aprobata este de 
13.849.021,45 lei(echivalent a 3.258.593 euro). 
 
Contributia proprie a societatii in valoare de 5.230.473 euro la finantarea proiectului de investitii 
aprobat in cadrul Programului POS- CCE se va asigura astfel: 687.884 Euro contributie in 
numerar din disponibilul societatii iar suma de 4.542.589 Euro din credite bancare, astfel: 
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10.8 Datorii contingente, angajamente si riscuri operaţionale(continuare) 
 
-  Credit pentru investitii in suma de 2,931,683 euro, contractat in scopul finantarii a 50,1% din 
cheltuieli eligibile plus cheltuieli neeligibile.  
 
- Credit (facilitate) contractat in scopul finantarii TVA, in limita unui plafon de 1,610,906 euro, 
acordat in echivalent in lei.  
 
Actionarii au decis aprobarea si a altor doua credite necesare implementarii si derularii 
proiectului de investitii: 
 
- Scrisoare de garantie bancara in suma de 4,847,158 lei (echivalentul a 1,140,508 euro), 
obtinuta in scopul accesarii unei prefinantari de 35% din valoarea asistentei financiare 
nerambursabile aprobata. 
 
- Credit pentru prefinantare proiect investitii (credit punte) in suma de 2,118,086 euro, contractat 
in scopul accesarii unei prefinantari de 65% din valoarea asistentei financiare nerambursabile 
aprobata. 
 

 
 

 
 
 
 


