
Raport de gestiune
privind activitatea desfasurata in anul 2016

conform Situatiilor financiare incheiate la 31.12.2016

S.C. Arteca Jilava S.A. s-a înfiinţat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1176/1990 şi 
a Legii  31/1990, fiind înregistrată  ca societate  pe acţiuni  la Registrul Comertului  sub 
numărul J23/974/2000.

Structura acţionariatului conform Depozitarul Central la data de 31.12.2016 este 
urmatoarea:

- Radu Paul                              1.519.640 actiuni                   40,8854 %
- Alti actionari                691.776  actiuni             18,6120 %
- Egon Mauss                               1.505.414  actiuni                       40,5026 %  
  TOTAL 3.716.830 actiuni           100,00000 %

Capitalul social al S.C. Arteca Jilava S.A., in valoare de 9.292.075  lei este format 
din 3.716.830 acţiuni a căror valoare nominală este de 2,5 lei pe acţiune.

În  confomitate  cu  OMPF  3055/2009,  care  aproba  Reglementarile  contabile 
armonizate  cu  Directiva  a  IV – a  a  Comunitatii  Economice  Europene si  cu Standardele 
Internationale de Contabilitate si cu  prevederile Legii contabilitatii nr, 82/1991 republicata 
societatea a întocmit situaţiile financiare la 31.12.2016 compuse din:

- bilanţ contabil – formular 10;
- contul de profit şi pierdere – formular 20;
- date informative – formular 30
- situatia activelor imobilizate – formular 40
- note 1-10
-raport de gestiune
-raport auditor financiar

Situaţiile financiare au fost întocmite pe baza Balantei de verificare intocmita la 
31.12.2016.



La 31.12.2016, situatia patrimoniului prezintă următoarea structură:

Total activ: 36.786.432.00
I. Active imobilizate: 100,00% 28.645.539.00

Imobilizari necorporale 0,01 % 3.423.00
Imobilizari corporale 99,97 % 28.626.640.00
Imobilizări financiare 0,02 % 15.476.00

II. Active circulante – total, din care: 100,00% 8.140.893.00
- stocuri 21,95 % 2.376.079.00
- creanţe 46.72 % 2.318.581.00

- casa şi conturi la bănci  31.33 % 3.446.233.00
III. Cheltuieli in avans

Amortizarea s-a calculat în conformitate cu legea 15/1994 practicându-se metoda 
amortizarii liniare, recunoscută fiind ca deductibilă fiscal. 

Stocurile de materii prime si materiale au fost înregistrate la cost de achiziţie iar 
cele de produse finite si semifabricate la cost standard urmand ca la finele fiecarei luni sa 
se inregistreze diferentele pana la costul efectiv.

Pasivul bilanţului la 31.12.2016 a fost de 36.786.432,00 lei, structurat în:

I. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an 974.174,00 lei
II. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0 lei
III. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 

an
3.208.437,00 lei

IV. Capitaluri proprii, din care: 32.603.821,00 lei
- capital social 9.292.075,00 lei
- rezerve din reevaluare 21.940.081,00 lei
- rezerve 706.325,00 lei
- rezultatul reportat 15.825,00 lei
- rezultatul exerciţiului 649.515,00 lei

Datoriile comerciale faţă de furnizorii de materii prime, materiale şi servicii din 
ţară şi din străinătate sunt în valoare de 603.894 lei şi structurate pe vechime, situaţia lor 
se prezintă astfel:

- peste 30 zile:        22.875 lei;
- peste 90 zile:                         910 lei;

            - peste 1 an:            10.830 lei.

       34.615 lei



Diferenţa de 569.279,00 lei reprezintă datorii curente la furnizori cu scadenta de până la 
30 zile.

La data  intocmirii  prezentului  raport  de gestiune,  societatea nu inregistreaza debite 
curente restante catre bugetul consolidat al statului sau catre furnizorii de utilitati.

Capitalurile proprii in valoare de 32.603.821,00 lei  sunt reprezentate de:

- capital social 9.292.075,00 lei
- rezerve 706.325,00 lei
- rezultat reportat 15.825,00 lei
- rezerve din reevaluare 21.940.081,00 lei
- rezultatul exerciţiului 649.515,00 lei

Rezervele  din reevaluare cumulează reevaluările  succesive realizate  la finele  anilor 
2000  (conform  H.G.  403/2000),  2002  (conform  IAS  16),  2003  (conform  H.G. 
1553/2003), 2007 (conform HG. 2139/2005), 2011 ( conform HG 2139/2005) si 2014.

Rezultatul exerciţiului este prezentat în Contul de profit şi pierderi.

Contul de profit şi pierderi la 31.12.2016 se prezintă astfel:

- Venituri din exploatare 9.854.437,00 lei
- Cheltuieli de exploatare 9.082.022,00 lei
- Rezultat (profit) din exploatare 772.415,00 lei
- Venituri financiare 4.618,00 lei
- Cheltuieli financiare 33.390,00 lei
- Rezultat (pierdere) financiar 28.772,00 lei
Rezultatul brut al exerciţiului
- Profit 743.643.00 lei
Rezultat net al exerciţiului
- Profit 649.515,00 lei

La  sfarsitul  acestei  perioade  de  raportare,  societatea  inregistreaza  un  profit 
contabil de 649.515,00 lei . 



In perioada imediat urmatoare se impun masuri ferme privind:

- reducerea cheltuielilor, atat directe cat si indirecte, pentru realizarea  produselor 
prin respectarea consumurilor normate si prin reducerea pierderilor tehnologice;
 

- intensificarea  activitatii  comerciale  pentru  cresterea  nivelului  de  contracte  si 
comenzi si deci a cifrei de afaceri, in vederea atingerii pragului de rentabilitate 
corelat cu capacitatile actuale de productie si a numarului de salariati;

- desfasurarea unei activitati de marketing si vanzarea produselor solicitate pe piata, 
cu posibilitati de incasare imediata.

S.C. ARTECA JILAVA S.A.

Preşedinte Consiliu de Administratie
Paul RADU



                                                      D E C L  A R A T I E
In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2015 pentru:

Entitate: SC ARTECA JILAVA SA
Judetul: 23—ILFOV
Adresa: localitatea JILAVA  Sos. Giurgiului, Nr. 33 A, tel. 0214570952
Numar din registrul comertului: J23/974/2000
Forma de proprietate: 34—societate comerciala pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2219 Fabricarea altor 
produse din cauciuc
Cod unic de inregistrare: 480871

Subsemnatul   RADU Paul isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor 
financiare anuale la 31/12/2016 si confirma ca:

a) Politicile  contabile  utilizate  la  intocmirea  situatiilor  financiare 
anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
b) Situatiile  financiare  anuale  ofera  o  imagine  fidela  a  pozitiei 
financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea 
desfasurata.
c) Persoana  juridica  isi  desfasoara  activitatea  in  conditii  de 
contunitate.

                                                                                                  Semnatura
 



                                                      D E C L  A R A T I E
In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2015 pentru:

Entitate: SC ARTECA JILAVA SA
Judetul: 23—ILFOV
Adresa: localitatea JILAVA  Sos. Giurgiului, Nr. 33 A, tel. 0214570952
Numar din registrul comertului: J23/974/2000
Forma de proprietate: 34—societate comerciala pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2219 Fabricarea altor 
produse din cauciuc
Cod unic de inregistrare: 480871

Subsemnata  MINESCU  Raluca  isi  asuma  raspunderea  pentru  intocmirea 
situatiilor financiare anuale la 31/12/2016 si confirma ca:

d) Politicile  contabile  utilizate  la  intocmirea  situatiilor  financiare 
anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
e) Situatiile  financiare  anuale  ofera  o  imagine  fidela  a  pozitiei 
financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea 
desfasurata.
f) Persoana  juridica  isi  desfasoara  activitatea  in  conditii  de 
contunitate.

                                                                                                  Semnatura


	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an

