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Analiza activității emitentului

1.1 Data înființării emitentului și descrierea activității de bază
Înființată în anul 1991, UPET S.A. este un pionier în domeniul său de activitate, societatea
fiind unul din cei mai mari producători de instalații și echipamente pentru foraj din
Europa.
UPET SA Targoviste functionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
privind societățile, republicată cu modificările și completarile ulterioare, fiind
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J15/320/1991.
Activitatea societății constă în producția și comercializarea instalațiilor și echipamentelor
de foraj atât pe piața internă, cât și externă, având domeniul principal de activitate
Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specială, conform codului CAEN 289.
Obiectele principale de activitate, așa cum sunt prevăzute în actul constitutiv, vizează:
•

Fabricarea utilajelor pentru extractie și constructii, cod CAEN 2892;

De la înființare și până în prezent, UPET SA a executat și livrat aproximativ 650 instalații
de foraj și intervenție, în peste 45 tări ale lumii, inclusiv Brazilia, Bulgaria, China,
Ecuador, Franta, Kazahstan, Libia, India, Irak, Oman, Polonia, Rusia, Ucraina, Venezuela.
Accentul pe caracteristicile calitative și onorarea cu succes a comenzilor au consolidat
notorietatea societății pe segmentul său de activitate, produsele UPET raspunzând atât
standardelor API, ISO și OHSAS, GOST, cât și celor mai exigente cerințe ale beneficiarilor
săi.
Obiectivul strategic al companiei vizează abordarea pieței cu o gamă extinsă de
echipamente și utilaje, incorporând soluții complexe, eficiente și cele mai recente
tehnologii pentru lucrările de foraj și extracție petrol, constituind coordonatele necesare
conservării avantajului competitiv, dar și al dezvoltării unor relații durabile, reciproc
avantajoase cu partenerii contractuali.
1.2 Fuziuni, Achiziții și/sau Înstrăinări de active, în timpul perioadei de analiză
Pe parcursul exercițiului financiar aferent anului 2020 nu au avut loc operațiuni de
fuziune, divizare, achiziții sau reorganizări semnificative ale societății.
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La 29.12.2020, societatea obtine autorizatie de dezmembrare pentru constructiile uzate
moral, care nu mai corespund condițiilor de utilizare ca spatii de productie și /sau
depozitare în cadrul societatii. Valoarea de inventar la data efectiva a demolarii a fost de
4.070.554,93 lei, cu o valoare neta de 2.031.413,56 ron. Constructiile demolate nu erau
grevate de ipoteci provenite din contractele de credit. De asemenea, societatea decide
casarea strungurilor și a echipamentelor tehnologice care reprezentau defectiuni și uzuri
fizice și morale avansate
Pe parcursul exercițiului financiar 2020, nu au avut loc și nu au fost înregistrare achiziții
de active care să influențeze semnificativ activitatea societății.
1.3 Principalele rezultate ale evaluării activității emitentului
1.3.1. Elemente de evaluare generală
a) Rezultatul curent: -35.837.403 lei
Expansiunea virusului SARS – COV-2 în Romania a generat numeroase tulburari în
climatul economic la nivel national, dar și la nivelul societatii, iar rezultatele financiare
raportate la 31.12.2020 reflectă si impactul contextului epidemiologic asupra activității
UPET. Astfel, la finele exercițiului financiar 2020, societatea marchează o pierdere
contabila de 35.837.403 lei. Pierderea rezultata se datoreaza pierderii financiare in suma
de 1.695.923 lei constituita din dobanzi si diferente de curs nefavorabile si suma de
34.141.480 lei reprezentand pierdere din exploatare rezultata din ajustarea valorii a
activelor circulante la valoare neta de realizare (ajustari de valoare clienti).

b) Cifra de afaceri: 27.841.092 lei
Deși anul 2020 s-a desfăşurat sub semnul diminuarii cererii pentru echipament petrolier,
UPET raportează la finele perioadei o cifra de afaceri în creștere cu 50,4% fata de anul
precedent, pe fondul efortului conducerii de a gestiona corect și în conditii de criza
sanitara activitatea de productie și desfacere a societatii.
c) Export
Structural, cifra de afaceri provine în proporție de 32,7% din piața externă, la 31.12.2020.
Volumul vânzărilor pe plan extern poate fi proporționat astfel: Belarus (7.61%), Emiratele
Arabe Unite (6.56%), Polonia (18%), Austria (0.5%), Ucraina (0,5%).
d) Costuri
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Decelerarea activității de producție, impusă de contextul epidemiologic actual, imprimă
un trend descendent în dinamica cheltuielilor privind materiile prime (-12,19%) și a
cheltuielilor cu energia și apa (29,91%).
Reducerea numărului de personal coroborată cu măsura șomajului tehnic antrenează o
dimunarea a cheltuielilor privind angajații cu 5.250 mii Lei, respectiv cu 63,49% la finele
anului 2020 comparativ cu anul 2019.
Sub efectul ajustărilor de depreciere la nivelul creanțelor cu caracter îndoielnic și al
stocurilor, cheltuielile privind ajustările de valoare aferente activelor circulante se
majorează cu 35.579 mii Lei în perioada de raportare. Casarea imobilizărilor uzate fizic
și moral se imprimă în dinamica cheltuielilor privind amortizarea care se diminuează în
consecință (-18%).
Din totalul de 7.018 mii Lei ,, alte cheltuieli de exploatare” la 31.12.2020, 48,88% au fost
generate de cheltuielile privind prestațiile externe, 24,63% reprezentând cheltuielile
antrenate de casarea și cedarea de active, iar diferența fiind atribuită eforturilor financiare
privind protecția mediului înconjurător și ieșirilor aferente plăților de impozite și taxe.
Dinamica cheltuielor financiare (+70,24%) este justifcată de creșterea concomitentă a
cheltuielilor privind dobânzile (+49,67%) și a cheltuielilor impuse de diferențele
nefavorabile de curs valutar (+16,29%).
e) Cota de piata
În anul 2020, producţia UPET s-a adresat în principal companiilor de foraj și companiilor
cu profil petrolier. Având în vedere o activitate de desfacere orientată atât pe plan intern,
cât și extern, cota de piață a societății este dificil de estimat.
f) Cash Flow
Sub specificul activității cu ciclu lung de producție, termenele de încasare sunt eșalonate
pe o perioadă mai extinsă, cu impact asupra nivelului lichidității, trezoreria reprezentând
1,43% din activele circulante ale societății la 31.12.2020.
g) Indicatori de lichiditate
Indicatorul lichdităţii curente, care reflectă capacitatea societății de a-și îndeplini
obligațiile financiare pe termen scurt pe seama activelor sale curente, se menţine sub
nivelul considerat optim în perioada de raportare, activele circulante acoperind nivelul
datoriilor curente de 1,7 ori. Specificul activității cu ciclu lung de producție corelat cu
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decalajele între termenele de încasare / plată a facturilor justifică valoarea și tendința
indicatorilor de lichiditate.

INDICATORI DE LICHIDITATE

2018

2019

2020

Lichiditate curenta (AC/DC)
Lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii curente

INTERVAL
OPTIM
>2
>1

2.72
0.91

2.77
1.30

1.70
0.80

Lichiditate rapida (Disponibilitati/Datorii curente)

>0,5

0.009

0.005

0.024

h) Indicatori de solvabilitate
Din perspectiva solvabilității, capacitatea societății de a face față tuturor obligațiilor de
plată, exprimată prin indicatorul solvabilității financiare, se situează semnificativ peste
nivelul minim considerat de risc în fiecare an.
INDICATORI DE SOLVABILITATE
Solvabilitate financiara (TA/TD)
Solvabilitate patrimoniala (Cap. Proprii/ Cap.
Proprii +TD)

INTERVAL
OPTIM
>1
>30%

2018

2019

2020

5.33
81.11%

5.24
80.80%

5.95
83.04%

i)Indicatori privind gradul de îndatorare
Valorile reduse până la nule ale datoriilor pe termen lung precum și ponderea redusă a
datoriilor pe termen scurt în structura de finanțare a societății au menținut indicatorii
gradului de îndatorare constanti și semnificativ sub nivelul minim considerat de risc,
relevând politica centrată pe consolidarea independenței financiare a conducerii.
INDICATOR
Ind. Gradului de indatorare la termen (DTL/Cap
Proprii+DTL)
Rata de indatorare (DT/TA)*100

INTERVAL
OPTIM
<50%

2018

2019

2020

0.09%

0.90%

0.00%

<80%

18.77%

19.08%

16.80%

1.3.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului
UPET S.A. este unul din cei mai mari producatori de instalatii și echipamente pentru foraj
din Romania. Activitatea de desfacere a UPET este dispersată din punct de vedere
geografic, societatea onorând cu succes, pana în prezent, peste 650 instalatii de foraj și
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interventie, atât la nivel național, cât și în țări precum Brazilia, Bulgaria, China, Ecuador,
Franta, Kazahstan, Libia, India, Irak, Oman, Polonia, Rusia, Ucraina, Venezuela.
Principalele produse și servicii care asigură consistența și diversificarea ofertei societății
sunt:
•
•
•
•

Instalaţii de foraj, de reparaţii şi intervenţii
Piese de schimb pentru produse
Subansambluri pentru instalaţii
Servicii de asamblare și service a produselor; reparatii capitale instalatii și
subansambluri.

Structura cifrei de afaceri pe categorii de produse
Categorie
Produs
Utilaje
petroliere

2016

2017

2018

2019

2020

90%

100%

100%

100%

100%

În anul 2020, producţia UPET S.A. Târgovişte s-a adresat în principal companiilor de foraj
și companiilor cu profil petrolier. Pe zone geografice, cifra de afaceri a societății poate fi
segmentată astfel: România (66.4%), Belarus (7.61%), Emiratele Arabe Unite (6.56%),
Polonia (18%), Austria (0.5%), Ucraina (0,5%).
O prezentare succintă a principalelor piețe de desfacere este prezentată în tabelul
următor:
Gama de produse
Instalații
Piese de schimb utilaj petrolier
Subansambluri
Reparatii capitale instalatii si
subansambluri

Piața de desfacere
Belarus
Romania, India, Polonia, Austria, Ucraina
Romania, Belorusia
Romania

Distribuția pe piață se realizează fie în mod direct, fie prin intermediari pe piata externă,
respectiv prin agenți prezenți pe teritoriul Europei, Asiei și a Americii Latine. Structural,
cifra de afaceri provine în proporție de 32,7% din piața externă, 67,3% din volumul
vânzărilor fiind valorificat intern.
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c) nu este cazul

1.3.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială
Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala are ca principal obiectiv asigurarea în
timp util, conform programelor de fabricatie, a comenzilor interne și a specificatiilor
tehnice de materiale, echipamente și subansambluri corespunzatoare din punct de vedere
calitativ și economic, necesare pentru buna functionare a procesului de productie și a
societatii în general.
Principalii furnizori care au participat la realizarea programului de productie pe anul
2020 sunt:
Furnizor
UZTEL SA
AS INDUSTRIAL SA
THYSSENKRUP MATERIALS SRL
EXPROOF SOLUTIONS SRL
NATIONAL OIL DHT
GEOROM PRODUCTIONS
ATELIERE SPECIALE AUTOCAMIOANE MEDIAS
CTN ENERGY SYSTEMS SRL
SCULE HIDRAULIC UPET SRL
CANADIAN GLOBAL MANUFACTURING

Valoare
PIESE DE SCHIMB

64,908

PIESE SCHIMB
PIESE SCHIMB
PIESE SCHIMB
PIESE SCHIMB
PRESTARI , PIESE SCHIMB
SUBANSAMBLE
PIESE DE SCHIMB,
SUBANSAMBLE
PIESE SCHIMB
SUBANSAMBLE

148,073
146,513
101,217
188,845
348,738
505,803
691,718
1,236,901
4,737,575

In desfășurarea procesului logistic, sistemul asigurarii calitatii deține un rol important.
Alegerea furnizorilor se realizeaza tinand cont de doua cazuri specifice, și anume:
1. Furnizori clasici, consacrati, unde exista relatii comerciale neintrerupte (printre care se
numara și furnizorii unici)
2. Serviciul Aprovizionare cauta în permanenta cele mai bune conditii oferite de piata
prin programul de licitatii. O mare importanta o reprezintă colectarea informatiilor
privid furnizorii. Aceștia, în general, sunt selectati pe baza urmatoarelor criterii:
•
•
•
•

calitatea produselor vândute
pretul propus și posibilitatea de negociere
termenele de livrare și regularitatea livrarilor
facilitatile de plata
8
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reputatia furnizorului

1.3.4. Evaluarea activității de vânzare
i.

Evoluţia vânzărilor și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung

Anul 2020 s-a desfasurat în conditii de criza sanitara pentru intreaga societate
nationala și internationala. Pandemia de coronavirus a impactat economia mondială,
multe societati fiind nevoite sa isi sisteze fluxul tehnologic, generând intarzieri
substanțiale ale procesului de producție, logistic și de onorare a termenilor
contractuale.
Într-un context deosebit de dificil pentru mediul de afaceri și întreaga societatea
românească, cu provocări multiple pentru companii, UPET a incercat sa isi mentina
activitatea și productia în conditii normale raportate la standartele internationale de
calitate. Respectand normele sanitare în vigoare, societatea si-a onorat comenzile
conform termenelor asumate fata de clienti. Astfel, la 31.12.2020, cifra de afaceri a
societății marchează o creștere de 50,4% față de finele perioadei de raportare aferente
anului 2019.
Distribuția pe piețe a cifrei de afaceri
Canal de distribuție
(mii Euro)
Intern
Extern
Total

2016

2017

2018

2019

2020

1.450,00
2.250,00
3.700,00

5.000,00
1.000,00
6.000,00

1.595,77
1.742,66
3.338,43

1.890,34
1.983,30
3.873,64

3.847,91
1.869,64
5.717,56

Dacă în anul 2019, principalul canal care asigura distribuția produselor UPET a fost
reprezentat de piața externă (51,2%), la finele anului 2020 se observă o reorientare a
activității de desfacere, piața internă absorbind 67,3% din cifra de afaceri, cu 18,5 p.p
peste proporția aferentă anului 2019. Geografic, volumul vânzărilor pe plan extern
poate fi proporționat astfel: Belarus (7.61%), Emiratele Arabe Unite (6.56%), Polonia
(18%), Austria (0.5%), Ucraina (0,5%).
ii.
Situaţia concurenţială în domeniul de activitate al emitentului
Principalii concurenți și aria georgrafică acoperită de aceștia sunt prezentate în tabelul
următor:
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Denumire companie
CONFIND Campina
UPETROM Ploiesti

Intern

COD GAS Moreni
CONFIND Campina
DESPA Targoviste

Produs
instalatii de interventie
de 40-50 tf și
echipamente de
workover ;
Instalatii 30-90 tf ;
Reparatii capitale
i
i

CPTDC (China Petroleum
Technology and Development Co) Utilaj petrolier
care face parte din CNPC (China
National Petroleum Co)

China

India

Marea Britanie+

Shivany Ltd

Instalatii pana la 100 tone

Simplex Ltd

Instalatii pana la 100 tone

BHEL (Bharat Heavy
Electrical Ltd)

Utilaj petrolier

Cairn Energy

Instalatii pana la 100 tone

Australia
Drillmec Italia
Europa

America de Nord

iii.

Instalatii cu sarcina la
carlig cuprinsa intre 60 și
200 tone

Bentec Germania

Instalatii cu sarcina la
carlig cuprinsa intre 125
și 160 tone

National Oil SUA
Schramm Canada

Utilaj petrolier
Utilaj petrolier

Crown Ind. Canada

Utilaj petrolier

Dependența societății față de anumiți clienți
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În anul 2020, producţia UPET S.A. s-a adresat în principal companiilor de foraj și
companiilor cu profil petrolier. Printre cei mai importanți clienți pe piața internă se
numără: OMV Petrom, SNGN, ROMGAZ, FORAJ SONDE VIDELE. Pentru menținerea
relațiilor de colaborare, societatea continuă programul de dezvoltare a unor produse la
preţuri avantajoase.
Pe plan extern, portofoliul de clienți cuprinde companii precum MISHIKA IMPEX (India)
sau BASIN SUPLY (EAU), BELARUSNEFTI (Belarus).
Principalii clienți UPET S.A.

Zona

Companie

ROMANIA
ROMANIA
INDIA

OMV Petrom
ROMGAZ
MISHIKA IMPEX

ROMANIA
EAU
BELARUS

FORAJ SONDE VIDELE
BASIN SUPLY
BELARUSNEFT

1.3.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății
Exercițiul financiar 2020 a fost marcat de contextul epidemiologic generat de pandemia
de Coronavirus, cu efecte nefavorabile resimțite atât la nivel macroeconomic, cât și la
nivelul societății.
Un alt efect negativ a fost reducerea capacitatii de recuperare a creantelor, cu impact
asupra fluxului financiar al societatii. Blocajele în lantul de aprovizionare, logistic,
productie și livrare au reprezentat o altă consecință a implementării restricțiilor impuse
de pandemie. Prin urmare, conducerea societatii și membrii consiliului de administratie
au luat decizia de a anunta somajul tehnic la nivel de societate pentru toata perioada lunii
aprilie 2020.
Pentru asigurarea continuitatii activitatii economice a societatii dar și pentru respectarea
termenilor contractuali de livrare pentru clientii UPET, conducerea a decis reluarea
activitatii productiei și a personalului tesa incepand cu luna mai 2020. Astfel, în perioada
de raportare, societatea inregistra un numar mediu de 59 angajați, semnificativ sub
numărul de angajați înregistrat la finele anului 2019, de 143 angajați.
Distribuția personalului pe departamente
11
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Nr. angajați
43
6
10

Reducerea numărului de personal coroborată cu măsura șomajului tehnic antrenează o
dimunarea a cheltuielilor privind angajații cu 5.250 mii Lei, respectiv cu 63,49% la finele
anului 2020 comparativ cu anul 2019.
Gradul de sindicalizare a fost în cursul anului 2020 de 100%, la nivelul societatii existând
mai multe organizatii sindicale.
Pe parcursul anului 2020, nu s-au înregistrat elemente de conflict, care să afecteze
raporturile dintre angajator și salariați, între management și personal existând o relație
bazată pe comunicare, încredere, susținere reciprocă, respect și autodisciplină.

1.3.6.Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului
asupra mediului înconjurător
In cursul anului 2020, UPET a urmarit, în cadrul activitatilor desfasurate, respectarea
legislatiei în vigoare privind protectia mediului.
In acest sens , societatea a realizat urmatoarele acțiuni:
✓ Organizatia a transmis la termen raspunsurile la situatiile solicitate de APM
Dambovita si/sau Garda de Mediu Dambovita;
✓ Au fost intocmite documentele necesare obtinerii vizei anuale pentru Autorizatia
sanitara de functionare nr. 2676/26.03.2013 pentru Statia de apa potabila;
✓ S-au intocmit și s-a depus dosarul pentru valabilitatea Autorizatiei Sanitare de
functionare ;
✓ Organizatia a achitat integral și la termen contributia lunara și a transmis toate
datele conform legislatiei aplicabile la Administratia Fondului pentru Mediu;
✓ Trimestrial au fost prelevate probe din apele menajere și industriale de catre
Compania de Apa Targoviste, fără sa fie semnalate depasiri ale valorilor limita de
incarcare cu poluanti a apelor uzate din retelele de canalizare;

12

UPET S.A. Targoviste

Raport Anual 2020

✓ Trimestrial în vederea monitorizarii emisiilor au fost prelevate probe pentru
analize ape uzate și emisii gaze de ardere în aer de catre laborator extern acreditat
conform legislatiei fără sa fie semnalate depasiri la indicatorii de calitate a apelor
uzate; monitorizarea se executa conform Autorizatiei de Mediu;
✓ În luna decembrie au fost intocmite documentele necesare pentru indeplinirea
cerintelor HG173/2000 și inaintate la Agentia de Protectia Mediului care a aprobat
și a transmis catre organizatie „Planul de eliminare a echipamentelor sau
materialelor ce contin compusi desemnati în cantitati mai mari decat cantitatile
minimale”
✓ au fost inregistrate toate cerintele de mediu, aferente aplicatiei electronice SIM.
In cursul anului 2020 nu s-au inregistrat incidente care sa afecteze mediul inconjurator.
Nu au fost inregistrate amenzi la adresa organizatiei în ceea ce priveste activitatea de
protectie a mediului.

1.3.7.

Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Activitatea de cercetare - dezvoltare din cadrul Directiei de Proiectare s-a desfăşurat în
anul 2020 in special cu eforturi proprii.
Ca și în anii precedenti, activitatile de cercetare-dezvoltare din cadrul Directiei de
Proiectare s-au desfasurat în urmatoarele directii:
1) Intocmirea documentatiei de executie pentru produse noi și instalatii aflate pe stoc:









Cap hidraulic CH 125 (-40 grade C +45grade C)
Cap hidraulic CH 200 (-40 grade C.+45grade C)
Cap hidraulic CH 225 (-40 grade C.+45grade C)
Masa rotative MRL 275 (-40 grade C.+45grade C)
Reparatie parti + instalatie RIG 200 PETROM
Reparatie parti instalatie de interventie RIG 40
Instalatie de frezat echipata cu Masa hidraulica și Cap Hidraulic Motor CHM 80 Tf
Incarcator dublu 4 în x 350 bar

2) Asigurarea de suport tehnic pentru diverse lucrari de inspectii, la instalatii și
echipamente;
3) Analiza tehnica a fiselor de avizare oferta pentru instalatii noi, reparatii, piese schimb;
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4) Continuarea implementarii și alinierii la cerintele manualului calitatii și a standardelor
în vigoare, implementarii și alinierii produselor la cerintele API la care UPET detine
licente;
5) Asistenta tehnica pentru produsele aflate în fabricatie;
6) Intocmirea completelor de livrare pentru produsele contractate, a caietelor de sarcini,
a brevierelor de calcul, a programelor de probe;
7) Avizarea tehnica a ofertelor primite de la diversi furnizori de echipamente.

1.3.8.

Evaluarea activității emitentului privind managementul riscului

Preocuparea pentru identificarea și managementul riscurilor este impusă de însuși
modelul de afacere, a cărui complexitate favorizează apariția sau adâncirea
vulnerabilităților multiple și a zonelor de expunere la risc. Conducerea societății
monitorizează atent, atât procesul logistic, operațional și mecanismele interne de
finanțare, cât și mediul extern, potențial generator de riscuri în amonte (piața
furnizorilor), în aval (piața țintă) sau sistemice, cu scopul de (1) a identifica la timp
riscurile potențiale, (2) a evalua probabilitatea și impactul lor și (3) a pregăti răspunsuri
adecvate prin soluții anticipative (prevenție sau mitigare) și de atenuare a efectelor
riscurilor materializate (instrumente ex-post).
Riscul ratei dobânzii
Ca urmare a faptului că societatea are credite și împrumuturi este expusă la riscul de
modificare a ratei dobânzii. Pentru a diminua expunerea la acest risc au fost negociate
dobânzile la credite într-o structură mixtă având atât componentă fixă cât și o
componentă variabila.
Riscul de credit
În general, societatea desfăşoară relaţii comerciale cu clienţi cunoscuţi care permit
finanţarea prin intermediul creditului. Pentru a diminua riscul de credit societatea, a
negociat contractele comerciale cu condiţii de plată acoperitoare solicitând şi plata unui
avans la contract.
Riscul variaţiilor de curs valutar
Activitatea UPET presupune derularea, în mod continuu, a activităților preponderent de
export. Acest specific expune societatea la un risc al fluctuației cursului valutar al
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monedei naționale față de valutele contractelor. Pentru a diminua efectul variaţiilor de
curs societatea a menţinut o situaţie de echilibru între sumele de încasat în valută şi
sumele de plată în valută.
În anul 2020 societatea nu a avut încheiate contracte forward.
Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate presupune probabilitatea ca societatea să nu fie în măsură să își
onoreze obligațiile curente prin valorificarea activelor disponibile, ca urmare a
dificultăților de încasare a creanțelor, a uzurii morale a stocurilor sau a variațiilor de preț
nefavorabile pe piața furnizorilor în raport cu piața de desfacere. Printr-o strategie de
produs bazată pe o foarte bună cunoaștere anticipativă a pieței țintă, prin instrumentele
de gestiune a riscului de preț și de credit, dar și printr-o monitorizare atentă a
previziunilor privind necesarul de lichidități, conducerea societății urmărește să se
asigure că există disponibil suficient pentru a răspunde cerințelor operaționale, astfel
încât societatea să își poată onora obligațiile curente față de creditorii săi.
(1) Riscul legat de concurență
Acest risc derivă din viteza cu care potențialul avans realizat de către concurență
estompează evoluția favorabilă înregistrată de indicatorii financiari ai societății. UPET
combate acest risc printr-o strategie de desfacere care vizează abordarea pieței cu produse
la prețuri competitive.
Riscuri derivate din litigii
La 31.12.2020, societatea nu era implicată în niciun litigiu cu valoare semnificativă în
calitate de pârât și, respectiv în nici un litigiu cu valoare semnificativă în calitate de
reclamant. Societatea nu preconizează riscuri asocieate litigiilor, astfel încât nu a
constituit provizioane în acest sens.
(2) Riscuri operaționale
Poziția pe piață a firmei, veniturile și rezultatele financiare se sprijină pe fidelizarea
clienților existenți și creșterea bazei de clienți pentru produsele UPET. Aceasta depinde,
în mod direct, pe de o parte, de calitatea produselor în sine și, pe de cealaltă parte, de
calitatea serviciilor asociate vânzării. Calitatea produselor și timpul de livrare reprezintă,
de altfel, zonele cele mai vulnerabile pentru manifestarea riscurilor operaționale.
Printre aceste riscuri operaționale care se evidențiază pentru activitatea UPET
menționăm:
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a) Riscuri de logistică în aprovizionare.

Societatea gestionează acest risc prin

programarea anticipată atentă a comenzilor față de furnizori pe de o parte, precum
și prin relații directe cu clienții.
b) Riscuri de blocaje sau disfuncționalități în colaborarea dintre departamentele de
aprovizionare – stocuri – vânzări.
c) Riscuri tehnice. Activitatea UPET presupune un proces de producție iar orice
intreruperi survenite în circuitul functional al acestuia poate genera intarzieri ale
fluxului tehnologic,

incapacitatea de a mentine stocurile necesare, precum și

intarzieri în livrarea produselor finite, cu efecte directe asupra cererii de produse,
mentinerii relatiilor de colaborare cu partenerii care asigura distributia produselor
si, implicit, reputatiei societății. De asemenea, operarea echipamentelor de producție
în afara parametrilor normali de functionare ar putea determina reduceri în volumul
producției, majorarea costurilor de productie sau scaderi calitative, impactand
negativ rezultatele operationale și situatia financiara a UPET.
(3) Riscuri legate de resursele umane.
Aceste riscuri presupun, de regulă, probabilitatea ca societatea să înregistreze o fluctuație
ridicată de personal calificat, respectiv înregistrarea unui deficit de personal în condiții
de dezvoltare a activității.
Riscuri mai importante derivă din dependența potențială de persoane cheie, care ar putea
deține cvasi-exclusiv cunoștințele, competențele și instrumentele necesare mai ales în
ceea ce privește cunoașterea pieței interne și a pieței furnizorilor – riscuri abordate de
către conducere prin implicarea consistentă, activă și consecventă a managementului
firmei în aceste activități, precum și prin formarea permanentă a personalului și rotația
interdepartamentală.
(4) Riscuri sistemice.
Riscurile menționate anterior, în majoritatea lor, sunt interdependente și condiționate în
măsură importantă, de evoluțiile economice, politice și sociale, la nivel național și, mai
ales, internațional. Actuala criză generată de pandemia COVID19 reprezintă o provocare
importantă pentru managementul riscurilor afacerii UPET, mai ales prin complexitatea
modelului de afacere și caracterul său internațional care pot determina un nivel de
vulnerabilitate și mai crescut decât în cazul altor modele de afacere. Conducerea societății
a luat toate măsurile pentru a gestiona această criză astfel încât să își mențină activitatea
operațională.
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Elemente de perspectivă privind activitatea

Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact semnificativ
asupra lichidității și veniturilor emitentului
Raspandirea virusului SARS – COV-2 în Romania a generat numeroase tulburari în
climatul economic la nivel national, dar și la nivelul societatii, iar rezultatele financiare
raportate la 31.12.2020 reflectă repercusiunile contextului epidemiologic asupra activității
UPET. Astfel, în cursul exercițiului financiar 2020 s-a inregistrat o reducere a activitatii în
sfera cererii de oferta. Un alt efect negativ a fost reducerea capacitatii de recuperare a
creantelor, cu impact asupra cursivității fluxului de numerar al societatii. Blocajele în
lantul de aprovizionare, logistic, productie și livrare au constituit o altă consecință a
implementării restricțiilor impuse de pandemie.
Deși anul 2020 s-a desfăşurat sub semnul diminuarii cererii pentru echipament petrolier,
UPET raportează la finele perioadei o cifra de afaceri în creștere cu 50,4% fata de anul
precedent, pe fondul efortului conducerii de a gestiona corect și în conditii de criza
sanitara zona de productie a societatii. Având în vedere evoluţia imprevizibilă a mediului
economic global se va acţiona în următoarele direcţii:
Pentru Piata interna se are în vedere:
a) Menţinerea relaţiilor comerciale cu clienţii tradiţionali (OMV Petrom, Romgaz Mediaş,
Foraj Sonde Videle SA, schelele de foraj din ţară).
Ţinând cont că, în continuare, principalul element de decizie îl constituie preţul, pentru
anul 2021 se va continua programul de optimizare a costurilor de productie. De
asemenea, se continuă programul de mentinere a celor mai importanţi clienţi interni–
OMV Petrom, SNGN, Romgaz, Foraj Sonde Videle S.A.
b) Dezvoltarea de relaţii comerciale cu alti contractori de foraj.
c) Dezvoltarea produselor noi și oferirea serviciilor de reparatii și modernizari conform
cerintelor pietei .
Direcțiile strategice vizate pentru piața externă sunt:
a) Furnizarea de piese schimb, întreţinere și reparare a instalatiilor și a altor echipamnete
livrate în anii precedenti pe pieţe precum Federatia Rusa, Kazakhstan, Ucraina, India,
Brazilia, Polonia, Belarus.
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b) Continuarea programului de promovare şi susţinere a modernizării instalaţiilor,
livrate în anii precedenţi, prin dotarea acestora cu echipamente moderne (India, Ucraina,
Belarus,etc.);
c) Dezvoltarea relaţiilor comerciale cu firme din ţări europene: continuarea relaţiilor cu
Polonia și susţinerea acţiunilor de promovare pe pieţe precum Albania, Serbia, Bulgaria,
tarile arabe și sud-americane;
d) Participarea la licitatiile organizate în Serbia, Iordania, Polonia, India, Ucraina, Belarus;
e) Continuarea acţiunilor de pătrundere pe pieţele noi precum: Ecuador, Venezuela, Peru;
f) Reluarea legăturilor comerciale cu ţările arabe din Nordul Africii - reluarea activităţii
de promovare şi colaborare cu firme de interes din Egipt;
g) Realizarea echipamentelor UPET (care să conţină și componenta locală) în colaborare
cu firme din diverse ţări: Iordania , Iraq, Iran, India, țări din Americii de Sud;
Pentru anul 2021, conform estimărilor privind activitatea de desfacere, societatea îşi
propune realizarea unei cifre de afaceri în crestere cu 20 % fata de cifra de afaceri realizata
în 2020, în conditiile în care vor fi materializate negocierile purtate cu firmele în cursul
anului 2020 și nu vor aparea alte impulsuri politice sau economice ce ar putea diminua
semnificativ cererea de echipamente noi.
Totusi, managementul socetății rămâne prudent cu privire la evolutia epidemiologica de
COVID-19, fiind o situatie în plina evolutie, rapida și imprevizibila, ca fenomen
semnificativ pentru economia nationala și mondiala, implimentand reguli de igiena și de
preventie a infectarii cu noul coronavirus.
Cheltuieli de capital.
În perioada de raportare nu au fost înregistrate cheltuieli de capital semnificative și nu se
previzionează investiții majore în perioada următoare.
Tranzacții semnificative
În perioada de raportare, Societatea nu a înregistrat tranzacții sau evenimente care să
afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

2.

Activele corporale ale emitentului
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Valoarea netă contabilă a imobilizărilor corporale la 31.12.2020 este de 58.121 mii lei, cu
3.189 mii lei mai mică (-5.20%) decât în exercițiul financiar anterior, fapt datorat în
principal desființării unei constructii cu o suprafata totala de 8116 mp, în baza
Autorizatiei de Desfiintare emisa Primaria Mun. Targoviste, dar și a casării strungurilor
și a echipamentelor tehnologice care reprezentau defectiuni și uzuri fizice și morale
avansate, precum și amortizării inregistrate în cursul anului 2020.
Valoare contabila neta
Denumirea activului
imobilizat

31.12.2019

31.12.2020

Imobilizari corporale, din care:
Terenuri și amenajari teren

47,633,474

47,633,474

Constructii
Instalatii tehnice și masini
Mobilier, aparatura birotica, alte
elemente de active corporale

13,516,974

10,441,611

153,712

39,800

Total imobilizari corporale

61,310,759

6,599

6,394
58,121,278

Valoarea de inventar a imobilizărilor corporale amortizate integral este în sumă de
12.403.503 lei.
In scopul estimarii valorii impozabile a cladirilor, a fost întocmit raportul de evaluare
pentru impozitare nr. 127/04.03.2020 pentru data de 31.12.2019 de către Evaluator
BALAN CRISTINA IULIANA, valoare impozabilă fiind de 36.217.465 lei. Valoarea
impozabilă nu reprezintă valoarea de piață, valoarea justă sau valoarea de investiții și
astfel nu poate fi folosit raportul de evaluare în scopul raportării financiare, garantării
împrumuturilor sau vânzării, fiind întocmit după standardul de evaluare ,,Determinarea
valorii impozabile a clădirilor” .
Valoarea imobilizărilor ce reprezintă gajuri și ipoteci este de 6.111.450 lei.
La 29.12.2020 societatea obtine autorizatie de desființare pentru construcțiile uzate moral,
care nu mai sunt în stare de utilizare ca spatii de productie și /sau depozitare în cadrul
societatii. Valoarea de inventar la data efectiva a demolarii era 4.070.554,93 ron, cu o
valoare neta de 2.031.413,56 ron.
Constructiile demolate nu erau grevate de ipoteci provenite din contractele de credit.
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Structurile de productie ale UPET sunt amplasate la sediul social al societatii din strada
Arsenalului nr. 14, Targoviste, pe o suprafata totala de cca 110 000 mp. Activitatile de
productie (prelucrari mecanice, montaj, tratamente termice, acoperiri) se desfasoara în
hale de productie construite intre anii 1936 și 1989. Suprafata totala (la sol) a halelor de
productie, precum și a cladirilor administrative este de 54 275 mp.
Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii comerciale.
Gradul de uzura (depreciere) mediu al principalelor active din proprietatea
UPET este redat în tabelul următor:
Structură
Amortizarea aferentă imobilizărilor
corporale
Imobilizări corporale
Grad mediu de uzură (Amf/mf)

3.

2019

2020

25.547.849

23.919.182

61.310.759

58.121.278

41,66%

41,15%

Piața valorilor mobiliare emise de societate

3.1.

Evoluția pe piața de capital a acțiunilor UPET S.A. Târgoviște

Acţiunile UPET SA au fost înscrise şi tranzacţionate la cota Bursei de Valori Bucureşti Piaţa RASDAQ la Categoria a-I-a de Excelenţă, având simbolul UPET pana la 26.05.2015.
Incepand cu data de 27.05.2015, în conformitate cu Decizia nr. 1009/27.05.2015 emisa de
Autoritatea de Supraveghere Financiara, actiunile UPET se admit la tranzactionare pe
sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.
Registrul acţionarilor este ţinut de DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucureşti.
3.2.

Politica privind dividendele

În implementarea politicii de dividend, societatea va ține cont de nevoile de finanțare a
companiei, de implicarea acesteia în noi proiecte sau posibile achiziții, urmărindu-se un
echilibru între politica de investiții și cea de dividend. Hotărârea repartizării rezultatului
exercițiilor financiare aparține Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor.
Conform hotărârilor AGA, în ultimii 3 ani, societatea a menținut o politică de reinvestire
a profitului net ca sursă proprie de finanţare pentru susţinerea programului investiţional
al societăţii.
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Astfel, pe parcursul ultimilor 3 ani nu s-au acordat dividende.
3.3.

Achiziționarea propriilor acțiuni

În perioada de raportare societatea nu a desfășurat programe de răscumpărare sau oferte
publice de cumpărare a propriilor acțiuni.
3.4.

Filiale și deținerile acestora

Societatea UPET S.A. Targoviste participa in capitalul urmatoarelor societati:
UPET MACHINERY S.R.L. Targoviste – 100%
3.5.

Structura acționariatului

Capitalul social subscris al societăţii la 31 decembrie 2020 era de 29.870.890 lei, integral
vărsat, constituit prin aport în numerar, împărțit într-un număr de de 11.948.356 acţiuni
ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, cu o
valoare nominală de 2,50 lei/acţiune.
Structura acționariatului societății este redată în tabelul următor:
Structura acționariatului UPET S.A. la 31.12.2020:

Acţionar

Număr acţiuni

Procent deţinut

MACHINE BUILDING CONCEPT SRL
Persoane juridice
Persoane fizice

8.982.316
314.583
2.651.457

75,18%
2,63%
22,19%

Total

11.948.356

100,00%

4.

Conducerea societății

4.1.

Consiliul de administrație

Societatea UPET S.A. este organizată sub formă de Societate pe acțiuni administrată în
sistem unitar. Este condusă de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri
numiți prin vot secret de AGOA, care se subordonează Adunării Generale a Acționarilor
și care deleagă competențele de conducere executivă directorilor societății, dintre aceștia
unul fiind numit Director General.
21

UPET S.A. Targoviste

Raport Anual 2020

Pentru anul 2020 conducerea societăţii a fost asigurată de Consiliul de Administraţie
dupa cum urmeaza:
In perioada 01.01.2020 – 29.01.2020:
Nume şi
prenume

Funcţia

Vârsta

Profesia

Calificare

Experiența
profesională

Participare
la capitalul
social

Marian Dan

Preşedinte

47

Jurist

Studii
superioare

Admnistrator
societate
comerciala

0

Constantin
AdrianaIoana

Membru

48

Economist

Studii
superioare

Investor
Relationship
Manager
-Chief
Operating
Officer

0

Mocanescu
Florin

Membru

68

Inginer

Studii
superioare

-Director
productie
zacaminte
petrol

0

In perioada 30.01.2020 – 05.07.2020:

Nume şi
prenume

Marian
Dan

Funcţia

Preşedinte
Consiuliu de
Administrație

Vârsta

47

Profesia

Calificare

Membru

Patrascu
Liliana

Membru

52

Participare
la capitalul
social

Studii
superioare

Admnistrator
societate
comerciala

0

0

Economist

Studii
superioare

Investor
Relationship
Manager
-Chief
Operating
Officer

Economist

Studii
superioare

Auditor

Jurist

48
Constantin
Adriana

Experiența
profesională

0

In perioada 06.07.2020 – 31.12.2020:
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Nume şi
prenume

Funcţia

Vârsta

Profesia

Calificare

Experiența
profesională

Participare
la capitalul
social

Marian Dan

Preşedinte

47

Jurist

Studii
superioare

Admnistrator
societate
comerciala

0

Dovgani
Andrei

Membru

40

Economist

Studii
superioare

0

Patrascu
Liliana

Membru

52

Economist

Studii
superioare

Economist,
Director de
Productie
Auditor

0

În baza Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 10/29.08.2019 d-nul Marian Dan a fost
desemnat Director General al S.C. UPET S.A. Târgovişte pentru o perioada de 4 ani.
In conformitate cu principiile de guvernanță corporativă agreate de BVB, Consiliul de
Administrație informează persoanele interesate că, în cursul mandatului, niciunul din
administratori nu a declarat angajamente profesionale în alte societăți semnificative
pentru activitatea lor ca administrator in cadrul UPET S.A.. De asemenea, în afara relației
de reprezentare și proprietate între domnul Dan Marian, președinte al Consiliului de
administrație al UPET S.A. pe de o parte, și acționarul majoritar Machine Building
Concept SRL pe de altă parte, nu s-a semnalat niciun raport/relație dintre membrii
Consiliului de administrație al UPET S.A. și acționari care să dețină, direct sau indirect,
acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Totodată, Societatea nu are
cunoştinţă de existenţa unor litigii sau proceduri administrative împotriva membrilor
Consiliului de Administraţie sau conducerii executive, în legătură cu activitatea acestora
în cadrul societăţii sau care privesc capacitatea respectivei persoane de a-şi îndeplini
atribuţiile în cadrul societăţii.
d)
o
o

Lista persoanelor afiliate societatii comerciale este următoarea:
MACHINE BUILDING CONCEPT SRL, acționar majoritar, cu sediul în București
UPET MACHINERY SRL, Targoviste, detinut 100% de emitent

4.2.

Conducerea executivă

Conducerea executivă este numită de către Consiliul de Administrație al Societăţii și are
rolul de a informa Consiliul de Administrație cu privire la activitatea defășurată între
ședințele periodice ale acestuia. Conducerea executivă a Societății UPET S.A este
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împuternicită să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a Societăţii, fiind asigurată
de:
➢

Director General - Marian Dan, deținând un număr de 0 acțiuni în capitalul
social al UPET S.A.
➢
Serviciul Personal – Bucaloiu Ionut, deținând un număr de 0 acțiuni în capitalul
social al UPET S.A.
➢
Departament Comercial - Munteanu Alexandru, deținând un număr de 0 acțiuni
în capitalul social al UPET S.A.
➢
Departament Calitate – Zamfir Gheorghe, deținând un număr de 0 acțiuni în
capitalul social al UPET S.A.
➢
Departament Proiectare - Tirliman Veronica, deținând un număr de 0 acțiuni în
capitalul social al UPET S.A.
➢
Departament Productie – Dovgani Andrei, deținând un număr de 0 acțiuni în
capitalul social al UPET S.A.
➢
Deparatament Economic – Iancu Cristina, deținând un număr de 0 acțiuni în
capitalul social al UPET S.A.
Membrii conducerii executive au competențe și răspunderi conform fișei postului. Toate
persoanele care fac parte din conducerea executivă a Societății sunt angajate cu contract.
Persoanele care fac parte din conducerea executivă sau din Consiliul de Administrație al
Societății nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative în legatură cu
activitatea acestora în cadrul emitentului și nu au niciun acord, înțelegere sau legătură de
familie cu o altă persoană cu atribuții decizionale din societate.
Nu există obligaţii contractuale cu privire la plata pensiilor către foştii directori şi
administratori.
Nu s-au acordat avansuri și credite directorilor şi administratorilor în timpul exerciţiului
financiar 2020.
Cheltuielile cu personalul efectuate în 2020 sunt în sumă de 3.330.576 lei, din care salariile
administratorilor și directorilor societăţii – 311.449 lei şi cheltuieli cu tichete – 103.117 lei.

5.

Litigii

In data de 18.06.2020 Tribunalul Dambovita s-a pronuntat în Dosarul nr. 5293/120/2019
(cerere privind deschiderea procedurii insolvenţei impotriva UPET S.A Targoviste,
formulata de S.C. LORETO EXIM – FILIALA BUCURESTI S.R.L) a admis contestatia
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debitoarei UPET SA și a respins cererea de deschidere a procedurii insolventei formulata
de catre LORETO EXIM – FILIALA BUCURESTI S.R.L.
6.

Aspecte privind guvernanța corporativă

I.

Controlul intern

În cadrul UPET S.A. Târgovişte, în cursul anului 2020, activităţile de control intern au
făcut parte integrantă din procesul de gestiune prin care societatea a urmărit atingerea
obiectivelor propuse. Controlul a vizat aplicarea normelor şi procedurilor de control
intern, la toate nivelele ierarhice şi funcţionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea
performanţelor operaţionale, securizarea activelor, separarea funcţiilor.
Ca și în anii precedenţi, în anul 2020 conducerea societăţii a urmărit proiectarea,
implementarea şi menţinerea unui control intern relevant pentru buna desfăşurare a
activităţii în ansamblu, cât şi pentru întocmirea şi prezentarea adecvată a elementelor de
patrimoniu și a performanţelor societăţii în situaţiile financiare, astfel încât acestea să nu
conţină denaturări semnificative.
O preocupare importantă a constituit-o selectarea şi aplicarea politicilor contabile
adecvate în vederea realizării unui control intern eficient. Membrii consiliului de
administraţie și conducerea societăţii au făcut dovadă de experienţă şi de independenţă.
Controlul intern a vizat următoarele componente:
o o definire clară a responsabilităţilor, resurse şi proceduri adecvate, modalităţi şi
sisteme de informare, instrumente şi practici corespunzătoare;
o difuzarea internă de informaţii fiabile a căror cunoaştere a permis fiecăruia să-şi
exercite responsabilităţile;
o un sistem de analizare a principalelor riscuri identificabile în ceea ce priveşte
obiectivele societăţii şi, pe de altă parte, asigurarea existenţei de proceduri de
gestionare a acestor riscuri;
o activităţi corespunzătoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a
reduce riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor societăţii;
o o supraveghere permanentă a dispozitivului de control intern, precum și o
examinare a funcţionării sale.
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Scopul controlului intern a fost atins prin asigurarea coerenţei obiectivelor, identificarea
factorilor - cheie de reuşită și comunicarea conducătorilor societăţii, în timp real a
informaţiilor referitoare la performanţe și perspective.

II. Principii de guvernanță corporativă
În privința guvernanței corporative, la nivelul societății au fost implementate principiile
relevante de Guvernanță Corporativă cuprinse în ghidul emis în vederea sprijinirii
societăților listate pe piața AeRO, și anume „Principii de Guvernanță Corporativă pentru
AeRO - piața de acțiuni a BVB”. După cum se poate constata din declarația de guvernanță
corporativă, la nivelul societății UPET S.A. principiile de Guvernanță Corporativă în ceea
ce privește comunicarea cu investitorii, integritatea procesului de raportare financiară și
eficacitatea controalelor interne sunt implementate în cea mai mare parte:
Declarația privind alinierea la Codul de Guvernanță Corporativă agreat de BVB

Prevederile Codului

Respectare

Nu respecta
sau respecta
partial

Motivul
neconformitatii

DA
A.i. Societatea trebuie sa detina un
regulament
intern al Consiliului care sa includa termeni de
referinta cu privire la Consiliu și la functiile de
conducere cheie ale societatii. Administrarea
conflictului de interese la nivelul Consiliului
trebuie, de asemenea, sa fie tratat înregulamentul
Consiliului.
A2 Orice alte angajamente profesionale ale
membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de
membru executiv sau neexecutiv aI Consiliului în
alte societati sau institutii non- profit, vor fi aduse
la cunostinta Consiliului inainte de numire și pe
perioada mandatului.

DA
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A3. Fiecare membru al Consiliului va informa
Consiliul cu privire la orice legatura cu un
actionar care detine direct sau indirect actiuni
reprezentand nu mai putin de 5% din numarul
total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are în
vedere orice fel de legatura care poate afecta
pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de
decizii ale Consiliului.

DA

A.4. Raportul anual trebuie sa informeze

NU
Se ia înconsiderare
efectuarea unei evaluari a
Consiliului de
Administratie pentru
Anul 2020

dacă a
avut loc o evaluare a Consiliului, sub
conducerea presedintelui. Trebuie sa contina de
asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.
B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat
orice tranzactie a societatii cu o filiala
reprezentand 5% sau mai mult din activele nete
ale societatii, conform celei mai recente raportari
financiare, sa fie aprobata de Consiliu.

DA

B.A. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o
structura organizatorica separata din cadrul
societatii sau prin serviciile unei terte parti
independente, care va raporta Consiliului, iar, în
cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului
general.

DA

C.1. Societatea va publica în raportul anual o
sectiune care va include veniturile totale ale
membrilor Consiliului ș i ale directorului general
aferente anului financiar respectiv și valoarea
tuturor
bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si,
de asemenea, ipotezele cheie ș i principiile pentru
calculzrea veniturilor mentionate mai sus.

NU

Indemnizatiile membrilor
Consiliului sunt stabilite de
AGOA
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D.1. Societatea trebuie sa organizeze un
serviciu de Relatii cu Investitorii - facut
cunoscut publicului larg prin
persoana/persoanele responsabile sau ca
unitate organizatorica. în afara de
informatiile impuse de prevederile legale,
societatea trebuie sa includa pe pagina sa de
internet o sectiune dedicata Relatiilor cu
Investitorii, în limbile romana și engleza, cu
toate informatiile relevante de interes pentru
investitori, inclusiv:

D.1.1 Principalele regulamente ale
societatii, în particular actul constitutiv si
regulamentele interne ale organelor statutare.
D.1.2. CV-urile membrilor organelor
statutare.
D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele
periodice.
D.1.4. Informatii cu privire la adunarile
generale ale actionarilor: ordinea de zi si
materialele aferente; hotararile adunarilor
generale.

Raport Anual 2020
NU

Oficiul Juridic din cadrul
societatii are această sarcina,
Conform Regulamentului
de
organizare și functionare al
societatii

NU
În curs de implementare
NU
În curs de implementare
DA
DA
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D.1.5. Informatii cu privire la evenimente
corporative precum plata dividendelor sau alte
evenimente care au ca rezultat obtinerea sau
limitari cu privire la drepturile unui actionar,
incluzand termenele limita ș i principiile unor
astfel de operatiuni.
D. 1.6 Societatea trebuie sa aiba o functie de
Relatii cu investitorii și sa includa în sectiunea
dedicata acestei functii, pe pagina de internet a
societatii, numele ș i datele de contact ale unei
personae care are capacitatea de a furniza, la
cerere, informatiile corespunzatoare.
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NU

Vor fi adoptate masuri
privind
conformarea

NU

În curs de implementare

D.2 O societatea trebuie sa aiba adoptata o
NU a fost
politica de dividend a societatii, ca un set de
cazul .
directii referitoare la repartizarea profitului net,
pe care societatea declara ca o va respecta.
Principiile politicii de dividend trebuie sa fie
publicate pe pagina de internet a societatii

Se va analiza în Consiliu
de Administratie și dacă
va fi cazul va fi adoptata o
politica de dividend a
societatii.

D.3 O societate trebuie sa aiba adoptata o
politica cu privire la prognoze și dacă acestea
vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta
concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza
determinarea impactului total al unei liste de
factori referitori la o perioada viitoare (asa –
numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada,
perioada avuta în vedere și continutul
prognozelor. Prognozele, dacă sunt, publicate,
vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau
trimestriale. Politica cu privire la prognoze
trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a
societatii.

NU

Se va avea în vedere
conformarea. Consiliul de
Administratie va analiza și
vor fi adoptate masuri.

D.4 O societate trebuie sa stabileasca data și locul
unei adunari generale astfel incat sa permita
participarea unui numar cat mai mare de
actionari.

DA
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D.5 Rapoartele financiare vor include
informatii atat în romana cat și în engleza cu
privire la principalii factori care
influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor,
profitului operational și profitului net sau orice
alt indicator financiar relevant.

D.6 Societatea va organiza cel putin o
intalnire/conferinta telefonica cu analisti și
investitori în fiecare an. Informatiile prezentate
cu aceste ocazii vor fi publicate î n sectiunea
Relatii cu investitorii de pe pagina de internet a
societatii, la momentul respectivei
intalniri/conferinte telefonice.
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NU

Rapoartele financiare
includ informatii cu privire
la principalii factori care
influenteaza schimbari la
nivelul veniturilor,
profitului operational,
profitului net sau orice alt
indicator financiar relevant
în limba romana. Se afla în
analiza Consiliul de
Administratie și vor fi
adoptate masuri.

NU

În curs de implementare

Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie privind Guvernanta
Corporativa va fi prezentata intr-un raport separat.

7.

Situația financiar-contabilă
Poziția financiară
2018

2019

2020

Imobilizari Corporale, din care:
Terenuri și construcții
lnstalatii tehnice și masini
Alte instalatii, utilaje și mobilier
Imobilizari Financiare, din care
Actiuni detinute la filiale

63,583,238
63,116,753
450,846
15,639
1,532,032
1,307,500

61,310,758
61,150,448
153,712
6,599
1,532,032
1,307,500

58,121,279
58,075,085
39,800
6,394
-

Alte titluri imobilizate
Alte imprumuturi

224,000
0
65,115,270

224,532
62,842,790

58,121,279

Materii prime și materiale consumabile

44,840,648
3,921,688

34,585,430
2,996,278

12,342,694
2,035,679

Prodctia în curs de executie
Produse finite și marfuri
Avansuri

10,975,466
8,570,875
21,372,619

4,838,034
9,148,471
17,602,647

4,840,155
5,414,873
51,987

ACTIVE IMOBILIZATE

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
STOCURI, din care:
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CREANTE

Creante comerciale
Alte creante
NVESTITll PE TERMEN SCURT
CASA și CONTURI LA BANCi
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

TOTAL ACTIV
DATORll: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0
PERIOADA DE PANA LA 1 AN

Sume datorate institutiilor de credit
Avansuri incasate în contul comenzilor
Datorii comerciale - furnizori
Altle datorii, inclusiv datoriile fiscale
DATORll:SUMELE CARE TREBUI E PLATITE INTR-O
PERIOADA MAI MARE DE 1AN

TOTAL DATORII
.Venituriin Avans
CAPITAL SOCIAL
Rezerve Din Reevaluare
Rezerve
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIJIULUI FINANCIAR

CAPITALURI PROPRII - TOTAL
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22,199,980
21,217,197
982,783
0
220,217
67,260,845
132,376,115
24,749,934

30,431,760
28,463,387
1,968,373

10,580,705
9,869,143
711,562

128,774
65,145,964
127,988,754
23,483,173

332,167
23,255,565
81,376,844
13,668,719

11,074,896

9,894,741

5,520,631

5,271,516
6,688,694
1,714,828

1,408,912
3,554,280
8,625,240

345,994
1,444,298
6,357,796

91,348

937,939

24,841,282
169,874
29,870,890
56,078,663

24,421,112
152,093
29,870,890
54,465,492

13,668,719
132,869
29,870,890
52,258,198

5,998,245
16,675,445
-1,258,284
107,364,959

5,998,245
17,030,331
-3,949,409
103,415,549

5,998,245
15,285,326
-35,837,403
67,575,256

La 31.12.2020, activele imobilizate, deținând ponderea cea mai semnificativă în activul
total al societății (71,42%), se dimiunează cu 7,51% față de exercițiul financiar aferent
anului 2019, pe fondul procesului de restructurare a deținerilor de imobilizări corporale.
Desființare unei constructii cu o suprafata totala de 8116 mp, în baza Autorizatiei de
Desfiintare emisa Primaria Mun. Targoviste, casarea strungurilor și a echipamentelor
tehnologice care reprezentau defectiuni și uzuri fizice și morale avansate, precum și
amortizarea inregistrată în cursul anului 2020 se imprimă în dinamica clasei
imobilizărilor corporale, a căror valoare se diminuează cu 3.189 mii Lei, respectiv cu
5,20% în perioada de raportare.
Activele circulante, în pondere de 28,58% din patrimoniul total al societății, se reduc cu
64,30% în anul 2020 comparativ cu anul 2019, ca urmare a evoluției în același sens atât a
stocurilor, cât și a creanțelor.
Valoarea stocurilor la sfarșitul anului 2020 se situează cu 64,31% sub valoarea înregistrată
la finele anului 2019. Ciclul lung de producție, specific activității UPET, adjudecă poziția
dominantă a producției în curs de execuție în categoria stocurilor (39,21%). Produsele
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finite, reprezentând 43,87% din valoarea totală a stocurilor la finele anului 2020, se
diminuează cu 40,81% în exercițiul financiar 2020, evidențiind o mai bună valorificare a
stocului de produse. Dinamica stocurilor este justificată și de reducerea avansurilor cu
99% la finele perioadei de raportare, reflectând ajustarea cu suma de 17.233 mii lei a
avansului platit furnizorului Aventin Technologies LTD pentru achizitia de stocuri.
Societatea a intreprins toate procedurile juridice pentru restituirea sumei.
Nivelul creanțelor, reprezentând în cea mai mare masură creanțe comerciale (93,27%), sa redus cu 65,23% în anul 2020 față de anul 2019, sub efectul ajustărilor de depreciere
aferente creanțelor cu caracter îndoielnic, în valoare de 20.862 mii Lei, dar și a incasarilor
pentru facturile emise la sfarsitul anului precedent.
Sub specificul activității cu ciclu lung de producție, termenele de încasare sunt eșalonate
pe o perioadă mai extinsă, cu impact asupra nivelului lichidității, trezoreria reprezentând
1,43% din activele circulante ale societății la 31.12.2020. Pentru acoperirea riscului
derivând din termenele de încasare îndelungate, societatea apelează la intrumente care
asigură eficientizarea cursivității fluxurilor de numerar, precum factoring sau
provizionarea creanțelor incerte.
La finele anului 2020, diminuarea cu 64,30% a activelor circulante coroborată cu
valoarea în scădere a imobilizărilor (-7,51%), categoria cu ponderea cea mai ridicată în
total active, determină o reducere a activului total cu 46.611 mii lei, respectiv cu 36,42%.
Datoriile totale ale societății, la 31.12.2020, cumulează 13.668 mii lei, în scădere cu 44%
față de sfarsitul perioadei de raportare a anului 2019.
Datoriile pe termen scurt, în proporție de 100% din valoarea cumulată a datoriilor, s-au
diminuat cu 41,79% în exercițiul financiar 2020 comparativ cu cel aferent anului 2019, pe
fondul decelerării activității de finanțare atât prin intermediul instituțiilor de credit, cât
și a creditelor comerciale.
Structura de finanțare pe termen scurt cuprinde obligații financiare față de instituțiile de
credit, în pondere de 40,39%, credite comerciale, în proporție de 10,57%, respectiv datorii
fiscale, a căror pondere depășește 46%.
Obligațiile de plată față de instituțiile de credit se reduc cu 44,21% la finele perioadei de
raportare, în timp ce datoriile comerciale și datoriile fiscale se diminuează cu 59,36%,
respectiv cu 26,29%.
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Capitalurile proprii, în valoare totală de 67.575 mii Lei la 31.12.2020, incorporează efectele
pierderii financiare înregistrate la sfârștul exercițiului financiar, valoarea acestora
diminuându-se cu 34,66%.
Performanța financiară
Cifra de afaceri neta, din care:
Productia vanduta
Venituri din vanzarea marfurilor
Venituri aferente costului productiei în curs de
executie
Alte venituri din exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
Cheltuieli cu materiile prime și materialele
consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli externe (cu energie și apa)
Cheltuieli privind marfurile
Cheltuieli cu personalul
Ajustari de valoare privind imobilizările
corporale și necorporale
Ajustari·de valoare privind activele circulante
Alte cheltuieli de exploatare, din care:
Cheltuieli privind prestatiile externe
Cheltuieli cu alte impozite, taxe
Alte cheltuieli
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
EXPLOATARE:
VENITURI FINANCIARE -TOTAL
CHELTUI ELI FINANCIARE - TOTAL
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
VENITURI TOTALE
CHELTUI ELI TOTALE
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
PROFITUL SAU PIERDEREA NET (ii) A
EXERCITIULUI FINANCIAR:

2018
15,570,088
15,559,152
10,936
4,055,726

2019
18,513,288
18,467,041
46,247
3,668,469

2020
27,841,092
27,826,901
14,191
-3,731,960

7,832,682
27,458,496

1,588,278
23,770,035

182,635
24,512,655

7,520,770

12,841,838

11,276,697

520,332
488,774
10,564
10,670,456
1,452,662

383,977
561,142
45,628
8,269,222
1,378,493

278,163
393,282
3,019,127
1,129,832

6,436

(33,819)

35,545,727

7,400,711
2,853,627

3,753,444
1,793,662

7,018,177
3,430,664

760,745

850,089

1,134,336

3,765,034
28,070,705
-612,209

1,084,509
27,199,925
-3,429,890

2,430,170
58,654,135
-34,141,480

2,094,380
2,740,455
-646,075
29,552,876
30,811,160
-1,258,284
-1,258,284

2,670,473
3,189,992
-519,519
26,440,508
30,389,917
-3,949,409
-3,949,409

3,734,669
5,430,592
-1,695,923
28,247,324
64,084,727
-35,837,403
-35,837,403
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La 31.12.2020, cifra de afaceri a societății se poziționează cu 50,38% peste nivelul
înregistrat la finele anului 2019. Structural, cifra de afaceri provine în proporție de 99%
din producția vândută, UPET desfășurând o activitate comercială bazată pe produse
proprii. Evoluția cifrei de afaceri surprinde intensificarea absorbției pieței interne, canalul
de distribuție intern asigurând valorificarea a 67,3% din volumul vânzărilor în cursul
anului 2020, cu 18,5 p.p peste proporția aferentă anului 2019.
Soldul debitor al contului Venituri aferente costului producției în curs de execuție reflectă
diminuarea stocului de produse la 31.12.2020 fata de inceputul perioadei.
Valoarea ,,altor venituri din exploatare” se reduce cu 88,50% în exercițiul financiar 2020
comparativ cu anul 2019, captitalizând veniturile aferente cedării de active.
Sub specificul activității de comercializare a produselor proiectate și dezvoltate intern,
categoria cheltuielilor cu materii prime și consumabile își adjudecă o poziție dominantă
în valoarea agregata a cheltuielilor operaționale la 31.12.2020. Decelerarea activității de
producție, impusă de contextul epidemiologic actual, imprimă un trend descendent în
dinamica cheltuielilor privind materiile prime (-12,19%) și a cheltuielilor cu energia și apa
(29,91%).
Reducerea numărului de personal coroborată cu măsura șomajului tehnic antrenează o
dimunarea a cheltuielilor privind angajații cu 5.250 mii Lei, respectiv cu 63,49% la finele
anului 2020 comparativ cu anul 2019.
Sub efectul ajustărilor de depreciere la nivelul creanțelor cu caracter îndoielnic în valoare
de 20.862 mii Lei și al stocurilor, cheltuielile privind ajustările de valoare aferente
activelor circulante se majorează cu 35.579 mii Lei în perioada de raportare. Casarea
imobilizărilor uzate fizic și moral se imprimă în dinamica cheltuielilor privind
amortizarea care se diminuează în consecință (-18%).
Din totalul de 7.018 mii Lei ,, alte cheltuieli de exploatare” la 31.12.2020, 48,88% au fost
generate de cheltuielile privind prestațiile externe, 24,63% reprezentând cheltuielile
antrenate de casarea și cedarea de active, iar diferența fiind atribuită eforturilor financiare
privind protecția mediului înconjurător și ieșirilor aferente plăților de impozite și taxe.
Creșterea cheltuielilor operaționale într-un ritm mai alert față de cel aferent creșterii
veniturilor din exploatare generează o pierdere din activitatea operațională de 34.141 mii
Lei
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Având în vedere o activitate de valorificare a produselor proprii atât pe piața internă, cât
și pe piața externă, veniturile financiare aferente diferențelor favorabile de curs valutar
se majorează cu 39,86% în perioada de raportare. Dinamica cheltuielor financiare
(+70,24%) este justifcată de creșterea concomitentă a cheltuielilor privind dobânzile
(+49,67%) și a cheltuielilor impuse de diferențele nefavorabile de curs valutar (+16,29%).
Rezultatul operațional negativ coroborat cu pierderea din activitatea financiară
generează la sfârșitul exercițiului financiar al anului 2020 o pierdere contabilă de 35.837
mii Lei. Pierderea contabila inregistrata în anul 2020, precum și pierderile contabile ale
anilor precedenti, vor fi acoperite din rezultatul reportat al anilor anteriori și din
profiturile contabile aferente exercitiilor financiare viitoare.

Indicatori de lichiditate, solvabilitate și risc

INDICATORI DE LICHIDITATE,
SOLVABILITATE și RISC
Lichiditate curenta (AC/DC)
Lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii
curente
Lichiditate rapida (Disponibilitati/Datorii
curente)
Solvabilitate financiara (TA/TD)
Solvabilitate patrimoniala (Cap. Proprii/
Cap. Proprii +TD)
Ind. Gradului de indatorare la termen
(DTL/Cap Proprii+DTL)
Rata de indatorare (DT/TA)*100

INTERVAL
OPTIM
>2
>1

2018

2019

2020

2.72
0.91

2.77
1.30

1.70
0.80

>0,5

0.009

0.005

0.024

>1
>30%

5.33
81.11%

5.24
80.80%

5.95
83.04%

<50%

0.09%

0.90%

0.00%

<80%

18.77%

19.08%

16.80%

Indicatorul lichdităţii curente, care reflectă capacitatea societății de a-și îndeplini
obligațiile financiare pe termen scurt pe seama activelor sale curente, se menţine sub
nivelul considerat optim în perioada de raportare, activele circulante acoperind nivelul
datoriilor curente de 1,7 ori.
Deşi existenta stocurilor este indispensabilă pentru specificul activităţii UPET,
indicatorul lichidităţii imediate se apropie de intervalul de siguranţă în perioada de
raportare. Pe fondul reducerii activelor circulante în cursul anului 2020, capacitatea
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activelor de natura trezoreriei și a creanțelor de a asigura onorarea datoriilor exigiblile în
perioada imediat următoare se diminuează cu 38,65% față de anul 2019. Specificul
activității cu ciclu lung de producție corelat cu decalajele între termenele de încasare /
plată a facturilor justifică valoarea și tendința indicatorilor de lichiditate.
Din perspectiva solvabilității, capacitatea societății de a face față tuturor obligațiilor de
plată, exprimată prin indicatorul solvabilității financiare, se situează semnificativ peste
nivelul minim considerat de risc în fiecare an.
Deși diminuarea valorii structurii de capitaluri proprii pe fondul acumulării pierderilor
financiare se imprimă în variația indicatorului solvabilității patrimoniale, valoarea
acestuia corespunde intervalului considerat optim.
Valorile reduse până la nule ale datoriilor pe termen lung precum și ponderea redusă a
datoriilor pe termen scurt în structura de finanțare a societății au menținut indicatorii
gradului de îndatorare constanti și semnificativ sub nivelul minim considerat de risc,
relevând politica centrată pe consolidarea independenței financiare a conducerii.
Reducerea datoriilor totale într-un ritm mai alert reducerii valorii agregate a activelor are
asociată o diminuare cu 12% a ratei de îndatorare, poziționată în limitele referinței
teoretice.
Situația fluxurilor de trezorerie
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2020

- lei 2019

2020

Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare
Profitul net
Ajustări pentru:
Amortizare
Venituri din vânzări de imobilizări
Valoarea netă a ieşirilor de imobilizări
Ajustare depreciere teren
Rezultat provenit din corectare erori contabile
Provizion pentru riscuri şi cheltuieli
Venituri din dobanda
Cheltuieli cu dobânda
Profit din exploatare înainte de variaţia capitalului circulant

(3.949.409)

(35.837.403)

1.378.493
(1.547.673)
893.986
0
0
0
(260)
565.890
(2.658.973)

1.129.832
(143.050)
2.065.027
0
2.891
37.077.759
0
846.969
5.142.025

Scădere (Creştere) creanţe comerciale și de altă natură

(8.231.780)

(19.851.056)

Scădere (Creştere) stocuri
Scădere(Creştere) alte elemente de activ
Creştere (Scădere) datorii către furnizori şi de altă natură
Crestere(scadere) alte elemente de pasiv

10.255.218
0
759.985
(17.781)

22.272.736
0
(6.245.412)
(19.224)
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Numerar generat din exploatare

106.669

1.269.069

(565.890)
0
(459.221)

(846.969)
0
422.100

0
0
1.547.673

0
0
143.050

260
1.547.933

0
143.050

Variaţia împrumuturilor

(1.180.155)

(4.374.110)

Fluxul net de numerar din activităţi de finantare

(1.180.155)

(4.374.110)

Creşterea (Descreşterea) netă a numerarului şi
echivalentului numerar

(91.443)

203.393

Numerar și echivalent numerar la începutul perioadei

220.217

128.774

Numerar și echivalent numerar la sfârşitul perioadei

128.774

322.167

Dobânda plătită
Impozitul pe profit plătit
Numerarul net provenit din activităţi de exploatare
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii
Achiziţii de filiale
Achiziţii de imobilizări
Încasări din vânzarea de imobilizări
Încasări din dividende
Dobânzi încasate
Fluxul net de numerar din activităţi de investiţii
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare

Președintele Consiliului de administrație,
Marian Dan
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RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
S.C. UPET S.A.
PRIVIND EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2020
Denumirea societatii comerciale – UPET S.A.
Sediul social – Targoviste, str. Arsenalului nr. 14, jud. Dambovita
Numar de telefon - 0245 616 514
Cod unic de inregistrare la OficiulRegistruluiComertului – RO 908332
Numarul de ordine in RegistrulComertului – J15/320/1991
Capitalul social subscrisvarsat – 29.870.890 lei
I. Prezentarea generală a societăţii
SC UPET SA Târgovişte este o societate pe acţiuni care funcţionează în conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J15/320/1991 şi are
codul unic de înregistrare RO 908332 iar în decembrie 2006 ca urmare a prevederilor Codului
Fiscal cu modificările la zi, i s-a atribuit codul de înregistrare fiscală în scopuri TVA RO 908332.
În perioada 2002 - 2005 SC UPET SA Târgovişte a întocmit situaţiile financiare în conformitate cu
prevederile OMFP nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu
Directiva a IV -a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de
Contabilitate. Începând cu 01.01.2006 societatea a întocmit situaţiile financiare în conformitate
cu prevederile OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu
Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene cu modificările şi completările ulterioare.
Începând cu 01.01.2010 societatea a întocmit situaţiile financiare în conformitate cu prevederile
OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu directivele
europene. Incepand cu 01.01.2015 societatea a intocmit situatii financiare anuale proprii in
conformitate cu Reglementarile contabile prevazute prin OMFP nr. 1802/2014
Obiectul principal de activitate conform codului CAEN 2892 «Fabricarea utilajelor pentru
extracţie şi constructii»
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II. Evoluţia activităţii societăţii pe anul 2020
A. Poziţia financiară a societăţii, care este dată de relaţia dintre activele, datoriile şicapitalurile
proprii ale societăţii, se prezintă astfel:
lei
Indicatori

2019

%

2020

%

1. TOTAL ACTIVE
(pct.A+B+C) din bilanţ, din care:
1.1 Active imobilizate (pct. A)
1.2 Active circulante (pct.B) din care:
1.2.1 stocuri
1.2.2. creanţe
1.2.3.investiţii financiare pe termen scurt
1.2.4.casa şi conturi la bănci
1.3. Cheltuieliînavans (pct. C)
2. TOTAL PASIVE
2.1. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
2.2. Venituriîn avans
2.3. Datorii totale
2.4. Capital propriu

127.988.754

100,0

81.376.844

100,0

62.842.790
65.145.964
34.585.430
30.431.760
0
128.774
0
127.988.754
0
152.093
24.421.112
103.415.549

49,2
50,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0
0,1
19,1
80,8

58.121.279
23.255.565
12.342.694
10.580.704
0
332.167
0
81.376.844
0
132.869
13.668.719
67.575.256

71.4
28.6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0
0,1
16,8
83,1

B. Modificările calitative mai importante în structura bilanţului comparativ cu anulprecedent:
Faţă de anul precedent elementele de ACTIV au înregistrat o diminuare cu 46.611.910 lei, după cum
urmează:
•

Active imobilizate: s-au diminuat cu 4.721.511 lei

Principalele modificări ale postului bilanţier ,,Active imobilizate” în anul 2020 faţă de anul 2019 care au
condus la diminuarea acestuia reprezinta desfiintare constructii existente in baza Autorizatiei de
Desfiintare emisa Primaria Mun. Targoviste in suprafata totala de 8116 mp, casarea strungurilor si a
echipamentelor tehnologice care reprezentau defectiuni si uzuri fizice si morale avansate precum si
amortizarea inregistrata in cursul anului 2020.
•

Active circulante: s-au diminuat cu 41.890.399 lei.

Principalele modificări ale postului bilanţier ,,Active circulante” în anul 2020 comparativ cu anulprecedent
2019, au fost următoarele:
✓ diminuarea stocurilor totale cu 22.242.736 lei, după cum urmează:
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- la materii şi materiale –diminuare cu valoarea de 960.599 lei
- la producţia în curs de execuţie – cresetere cu valoarea de2.121 lei
- la produse finite – cresterea cu valoarea de 3.733.598 lei
- la avansuri pentru achizitii de stocuri - diminuare cu o valoarea de 17.550.660 lei.
✓ diminuarea soldului la creanţe cu suma de 19.851.056 lei faţă de anul precedent,
principalul factor care a determinat diminuarea soldului a fost incasarile pentru facturile
emise la sfarsitul anului precedent.
✓ cresterea numerarului şi echivalentului de numerar la sfârşitul perioadei cu suma de
203.393 lei .
Faţă de anul precedent, respectiv anul 2019, elementele de PASIV ale exerciţiuluifinanciar pentru
anul 2020, au înregistrat o diminuare cu 46.611.910 lei, dupa cum urmeaza:

-

Diminuarea datoriilor totale cu 10.752.366 lei

Principalele modificări în dinamica datoriilor totale sunt:
1) diminuarea sumelor datorate instituţiilor de credit cu suma de 4.374.110 lei
2) diminuarea soldului datoriilor comerciale la furnizori cu suma de 3.030.933 lei
3) diminuarea soldului avansurilor la contracte comerciale primite de la clienţi cu suma de
1.062.918 lei
4) diminuarea soldului la alte datorii cu 2.284.405 lei.

-

Diminuarea capitalurilor proprii cu 35.840.293 lei

Factorii care au influentat reducerea indicatorului capitaluri proprii este pierderea inregistrata inexercitiul
financiar al anului 2020.

-

Veniturile înavans s-au diminuat cu suma de 19.224 lei

Societatea a efectuat inventarierea patrimoniului în baza dispoziţiilor Legii Contabilităţii nr. 82/1991
republicată în anul 2008 şi a OMFP nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor pentru organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, conform Deciziei nr.1272/06.10.2020. Rezultatele
inventarierii au fost valorificate în situaţiile financiare.
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C. Contul de profit şi pierdere
La sfârşitul anului 2020 societatea a înregistrat o pierdere de 35.837.403 lei structurata astfel:
✓ Din activitatea de exploatare - pierdere: 34.141.480lei
✓ Din activitatea financiară -pierdere:1.695.923lei
Structura veniturilor din exploatare realizate în anul 2020 comparativ cu realizarile
anului precedent se prezintă astfel:
lei
Indicatori

Realizat 2019

Cifra de afaceri - din care:

Realizat 2020

%

18.513.288

27.841.092

18.467.041

27.826.901

46.247

14.191

3.668.469

-3.731.960

Venituridinproducţiaimobilizărilor

0

0

Venituridinsubventii

0

220.888

1.588.278

182.635

-90

23.770.035

24.512.655

3,1

- producţia vândută şi servicii prestate
- vânzaremărfuri

Venituridinvariaţiastocurilor

Alte venituridinexploatare
Total venituridinexploatare

50,4

După cum rezultă din situaţia de mai sus, veniturile din exploatare au inregistrat o crestere cu 3,1%
faţă de veniturile anului precedent iar cifra de afaceri realizată în 2020a inregistrat o crestere cu 50,4 % fata
de cifra de afaceri aferenta anului 2019. Indicatorul alte venituri din exploatare a inregistrat o scadere cu
apoximativ 90% comparativ cu anul 2019 datorita vanzarii de imobilizari in anul 2020 comparativ cu anul
2019.
Veniturile financiare comparativ cu anul 2019 s-au realizat după cum urmeaza:
lei
Indicatori

Realizat 2019

Venituri din dobânzi
Venituri din diferenţe de curs valutar
Alte veniturifinanciare
Total veniturifinanciare
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Realizat 2020

260

0

2.668.993

3.734.669

1.220

0

2.670.473

3.734.669

Veniturile financiare au crescut in anul 2020 comparativ cu 2019 ca urmare a fluctuaţiilor
cursului valutar.
Comparativ cu realizările anului precedent situaţia principalilor indicatori se prezintă
astfel:
Indicatori

An 2019 (lei)

An 2020 (lei)

%

Cifra de afaceri

18.513.288

27.841.092

50,4

Venituridinexploatare

23.770.035

24.512.655

3,1

Cheltuieli de exploatare

27.199.925

58.654.135

15,6

Rezultatuldinexploatare

-3.429.890

-34.141.480

-30.711.590

Veniturifinanciare

2.670.213

3.734.669

39.9

Cheltuielifinanciare

3.189.992

5.430.592

70,2

Rezultatfinanciar

-519.519

-1.695.923

-1.176.404

Venituri totale

26.440.508

28.247.324

6,8

Cheltuieli totale

30.389.917

64.084.727

10,9

Profit brut/pierdere

-3.949.409

-35.837.403

-31.887.994

Din analiza indicatorilor prezentaţi se constată o diminuare arezultatelor activităţii faţă de
realizările anului precedent si inregistrarea unei pierderi contabile de 35.837.403 lei fata de pierderea
contabila realizata in anul 2019 de 3.949.409lei.

III. Propuneri privind acoperirea pierderilor

Pierderea contabila de 35.837.403 lei inregistrata in anul 2020 precum si pierderile contabile ale
anilor precedenti de 15.285.326 lei, vor fi acoperite din rezultatul reportat al anilor precedenti si din
profiturile contabile aferente exercitiilor financiare viitoare.
Societatea a intocmit situatiile financiare anuale proprii in conformitate cu urmatoareleprevederi
legale:
- Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata;
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile
financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
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-

OMFP nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea

situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la
unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

IV.

Controlul intern

În cadrul SC UPET SA Târgovişte în cursul anului 2020 activităţile de control intern au făcut parte
integrantă din procesul de gestiune prin care societatea a urmărit atingerea obiectivelor propuse. Controlul
avizat aplicarea normelor şi procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice şi funcţionale:
aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanţelor operaţionale, securizarea activelor, separarea
funcţiilor.
Ca şi în anii precedenţi, în anul 2020 conducerea societăţii a urmărit proiectarea, implementarea şi
menţinerea unui control intern relevant pentru buna desfăşurare a activităţii în ansamblu, cât şi pentru
întocmirea şi prezentarea adecvată a elementelor de patrimoniu şi a performanţelor societăţii în situaţiile
financiare, astfel încât acestea să nu conţină denaturări semnificative.
O preocupare importantă a constituit-o selectarea şi aplicarea politicilor contabile adecvate în
vederea realizării unui control intern eficient. Membrii consiliului de administraţie şi conducerea societăţii
au făcut dovadă de experienţă şi de independenţă.
Controlul intern a vizat următoarele componente:
- o definire clară a responsabilităţilor, resurse şi proceduri adecvate, modalităţi şi
sisteme de informare, instrumente şi practici corespunzătoare;
- difuzarea internă de informaţii fiabile a căror cunoaştere a permis fiecăruia să-şi
exercite responsabilităţile;
- un sistem de analizare a principalelor riscuri identificabile în ceea ce priveşte
obiectivele societăţii şi, pe de altă parte, asigurarea existenţei de proceduri de gestionare a
acestor riscuri;
- activităţi corespunzătoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a
reduce riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor societăţii;
- o supraveghere permanentă a dispozitivului de control intern, precum şi o
examinare a funcţionării sale.
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Scopul controlului intern a fost atins prin asigurarea coerenţei obiectivelor, identificarea factorilor cheie de reuşită şi comunicarea conducătorilor societăţii, în timp real a informaţiilor referitoare la
performanţe şi perspective.
V. Informaţii privind evenimente importante survenite de la încheierea exerciţiului
financiar până la data raportării, care ar putea afecta activitatea societăţii pe anul 2020

Anul 2020 s-a desfasurat in conditii de criza sanitara pentru intreaga populatie nationala si
internationala. Pandemia de coronavirus a paralizat economia mondiala, astfel multe societati au fost
nevoiete sa isi opreasca productia. Acest lucru a dus la intarzieri majore ale procesului de productie,
logistica si onorare a termenilor contractuali.
In cursul anului 2020, societatea noastra a incercat sa isi mentina activitatea si productia in conditii
normale raportate la standartele internationale de calitate, totodata respectand normele sanitare in vigoare
onoradu-si comenzile conform termenelor stabilite fata de clienti.

VI.

Informaţii asupra evoluţiei previzibile a activităţii întreprinderii 2020

Anul 2020 s-a desfăşurat sub semnul diminuarii cererii de echipament petrolier, insa a inregistrat o
crestere a cifrei de afaceri de 50,4% fata de anul precedent, datorat efortului conducerii de a gestiona
corect si in conditii de criza sanitara zona de productie a societatii.
Având în vedere evoluţia imprevizibilă a mediului economic global şi pentru a reduce impactul
influenţei chinezeşti, se va acţiona în următoarele direcţii:
PIAŢA INTERNĂ:
In anul 2020 piaţa internă a reprezentat 67,3 % din cifra de afaceri fiind inferiorprocentului
realizat aferent perioadei precedente respectiv 34,37%
a) Menţinerea relaţiilor comerciale cu clienţii tradiţionali (OMV Petrom, SNGN Tg.
Mureş, Romgaz Mediaş, Foraj Sonde Videle SA, schelele de foraj din ţară).
Ţinând cont că în continuare principalul element de decizie îl constituie preţul, pentruanul
2021 se v-a continua programul de dezvoltarea unor produse la preţuri avantajoase.
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Deasemenea se continuă programul strategic de mentinere a celor mai importanţi clienţi interni–OMV
Petrom,SNGN, ROMGAZ, Foraj Sonde Videle S.A .
b) Dezvoltarea de relaţii comerciale cu alti contractori de foraj.
c) Dezvoltarea produselor noi si oferirea serviciilor de reparatii si modernizari conform
cerintelor pietei .
PIATA EXTERNĂ:
În anul 2020 a scazut procentajul deţinut de piaţa externă în cifra de afaceri
reprezentând 32,7% fata de 65,63% in anul 2019.
Tactici pentru piaţa externă:
a) Furnizarea de piese schimb, întreţinere si reparare a instalatiilor si a altor
echipamnete livrate in anii precedenti pe pieţe precum Federatia Rusa,
Kazakhstan, Ucraina, India, Brazilia, Polonia, Belarus.
b) Continuarea programului de promovare şi susţinere a

modernizării

instalaţiilor, livrate în anii precedenţi, prin dotarea acestora cu echipamente
moderne (India, Ucraina, Belarus,etc.);
c) Dezvoltarea relaţiilor comerciale cu firme din ţări europene: continuarea
relaţiilor cu Polonia şi susţinerea acţiunilor de promovare pe pieţe precum
Albania, Serbia, Bulgaria, tarile arabe si sud-americane;
d) Participarea la licitatiile organizate in Serbia, Iordania, Polonia, India, Ucraina,
Belarusia;
e) Continuarea acţiunilor de pătrundere pe pieţele noi precum: Ecuador,
Venezuela, Peru;
f) Reluarea legăturilor comerciale cu ţările arabe din Nordul Africii - reluarea
activităţii de promovare şi colaborare cu firme de interes din Egipt;
g) Realizarea echipamentelor UPET (care să conţină şi componenta locală) în
colaborare cu firme din diverse ţări: Iordania (pentru Iordania şi Iraq), India,
Piaţa Americii de Sud;
Politica firmei este de concentrare în mod simultan pe pieţe diferite şi are drept scop pe de o parte
diminuarea riscului de piaţă, care cuprinde: riscul valutar, riscul de preţ, riscul ratei dobânzii cât şi
stabilirea unor relaţii de continuitate cu partenerii tradiţionali. În anul 2021 ne vom concentra şi pe alte
echipamente si servicii care sunt utilizate în extracţia gazelor şi a minereurilor.
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Pentru a reduce expunerea firmei la riscul de preţ, ofertele de preţ se refac trimestrial luând în
considerare evoluţia inflaţiei şia deprecierii/aprecierii monedei naţionale, a preţurilor materialelor şi
subansamblelor.
Pentru a diminua efectul riscului valutar societatea a menţinut o situaţie de echilibru între sumele
de încasat în valută şi sumele de plată în valută urmând ca în anul urmator să aplicăm şi alte metode.
Pentru a diminua expunerea la riscul ratei dobânzilor, dobânzile la creditele în valută au fost
negociate într-o structură mixtă având atât component fixă cât şi o component variabilă.
Pentru a diminua riscul de credit societatea negociază contractele comerciale în condiţii de plată
acoperitoare, solicitând şi plata unui avans la contract, desfăşoară relaţii comerciale cu clienţi cunoscuţi,
iar la angajarea creditelor se are în vedere ca acesteasă se realizeze după cum urmează:
- cu bănci diferite
- în monede diferite
- pentru produse bancare diferite
- în forme cât mai flexibile.
Pentru anul 2021, conform prognozei contractelor, societatea îşi propune realizarea unei cifre de
afaceri in crestere cu 20 % fata de cifra de afaceri realizata in 2020, in conditiile in care vor fi materializate
negocierile purtate cu firmele in cursul anului 2020 si nu vor aparea alte impulsuri politice sau economice
ce ar putea diminua semnificativ cererea de echipamente noi.
Totusi, suntem prudenti cu privire la evolutia epidemiologica de COVID-19, fiind o situatie in
plina evolutie, rapida si imprevizibila, ca fenomen semnificativ pentru economia nationala si mondiala,
implimentand reguli de igiena si de preventie a infectarii cu noul coronavirus.
VII.

Informaţii asupra activităţilor din domeniul cercetării şi dezvoltării

Activitatea de cercetare - dezvoltare din cadrul Directiei de Proiectare s-a desfăşurat în anul 2020
cu eforturi proprii, neexistand colaborari cu alte institutii de proiectare.
Ca si in anii precedenti, activitatile de cercetare-dezvoltare din cadrul Directiei de Proiectare s-au
desfasurat in urmatoarele directii:
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1) Intocmirea documentatiei de executie pentru produse noi si instalatii aflate pe stoc:
- Cap hidraulic CH 125 (-40 gradeC….+45gradeC)
- Cap hidraulic CH 200 (-40 gradeC….+45gradeC)
- Cap hidraulic CH 225 (-40 gradeC….+45gradeC)
- Masa rotative MRL 275 (-40 gradeC….+45gradeC)
- Reparatie parti + instalatie RIG 200 PETROM
- Reparatie parti instalatie de interventie RIG 40
- Instalatie de frezat echipata cu Masa hidraulica si Cap Hidraulic Motor CHM 80 Tf
- Incarcator dublu 4in x 350 bar
2) Asigurarea de support tehnic pentru diverse lucrari de inspectii, la instalatii si echipamente;
3) Analiza tehnica a fiselor de avizare oferta pentru instalatii noi, reparatii, piese schimb;
4) Continuarea implementarii si alinierii la cerintele manualului calitatii si a standardelor in
vigoare, implementarii si alinierii produselor la cerintele API la care UPET detine licente;
5) Asistenta tehnica pentru produsele aflate in fabricatie;
6) Intocmirea completelor de livrare pentru produsele contractate, a caietelor de sarcini, a
brevierelor de calcul, a programelor de probe;
7) Avizarea tehnica a ofertelor primite de la diversi furnizori de echipamente.

VIII.

Informaţii privind acţiunile proprii ale societăţii care au fost achiziţionate

sau deţinute la orice moment în cursul exerciţiului financiar
Acţiunile SC UPET SA au fost înscrise şi sau tranzacţionat la cota Bursei de Valori Bucureşti Piaţa RASDAQ la Categoria a-I-a de Excelenţă, având simbolul UPET pana la 26.05.2015. Incepand cu
data de 27.05.2015 in conformitate cu Decizia nr. 1009/27.05.2015 emisa de Autoritatea de Supraveghere
Financiara actiunile UPET se admit la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat
de Bursa de Valori Bucuresti SA. Registrul acţionarilor este ţinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA
Bucureşti.
Capitalul social al SC UPET SA nu s-a modificat în cursul anului 2020 fiind de 29.870.890 lei şi
este divizat în 11.948.356 acţiuni nominative, valoarea nominală a unei acţiuni fiind de 2,5 lei/acţiune.
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La data de 31.12.2020 situaţia capitalului social subscris şi vărsat se prezintă astfel:
Nr.
Crt

Acţionari

1.

MACHINE BUILDING CONCEPT
SRL BUCURESTI

2.
4.

Persoanejuridice
Persoanefizice
Total

Nr. acţiuni
deţinute

Valoarenom
inală/lei

Capital
social/lei

% din
capitalul social

8.982.316

2,50

22.455.790

75,1762

314.583
2.651.457
11.948.356

2,50
2,50

786.458
6.628.642
29.870.890

2,6329
22,1910
100,0000

În cursul anului 2020 nu au fost efectuate achiziţii de acţiuni proprii.

IX.

Informaţii privind guvernanţa corporativă

Pentru anul 2020 conducerea societăţii a fost asigurată de Consiliul de Administraţiedupa cum
urmeaza:
In perioada 01.01.2020 – 29.01.2020:
Nr.
Numeşiprenume
Crt.
1. Marian Dan
2. Constantin Adriana-Ioana
3. Mocanescu Florin

Funcţia

Profesia

Preşedinte
Membru
Membru

Jurist
Economist
Inginer

Funcţia

Profesia

Preşedinte
Membru
Membru

Jurist
Economist
Economist

Funcţia

Profesia

Preşedinte
Membru
Membru

Jurist
Economist
Economist

In perioada 30.01.2020 – 05.07.2020:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Numeşiprenume
Marian Dan
Constantin Adriana
Patrascu Liliana

In perioada 06.07.2020 – 31.12.2020:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Numeşiprenume
Marian Dan
Dovgani Andrei
Patrascu Liliana

În baza Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 10/29.08.2019 d-nul Marian Dan a fostdesemnat
Director General al S.C. UPET S.A. Târgovişte pentru o perioada de 4 ani.
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Conducerea executiva pentru anul 2020 a fost asigurată după cum urmează:
- Director General - Marian Dan
- Serviciul Personal – Bucaloiu Ionut
- Departament Comercial - Munteanu Alexandru
- Departament Calitate – Zamfir Gheorghe
- Departament Proiectare - Tirliman Veronica
- Departament Productie – Dovgani Andrei
- Deparatament Financiar – Iancu Cristina

X.

Politica privind protectia mediului 2020

In cursul anului 2020, UPET S.A. a urmarit , in cadrul activitatilor desfasurate, respectarea
legislatiei in vigoare cu privire la protectia mediului.
In acest sens , s-au realizat urmatoarele:
- organizatia a transmis la termen raspunsurile la situatiile solicitate de APM Dambovita si/sau Garda de
Mediu Dambovita,
- au fost intocmite documentele necesare obtinerii vizei anuale pentru Autorizatia sanitara de functionare
nr. 2676/26.03.2013 pentru Statia de apa potabila; s-a intocmit si s-a depus dosarul cu actele de
prelungire a vizeipentru valabilitatea Autorizatiei Sanitare de functionare ;
- organizatia a achitat integral si la termen contributia lunara si a transmis toate datele conform legislatiei
aplicabile la Administratia Fondului pentru Mediu;
- trimestrial au fost prelevate probe din apele menajere si industriale de catre Compania de Apa Targoviste,
fara sa fie semnalate depasiri ale valorilor limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate din retelele de
canalizare;
- trimestrial in vederea monitorizarii emisiilor au fost prelevate probe pentru analize ape uzate si emisii
gaze de ardere in aer de catre laborator extern acreditat conform legislatiei fara sa fie semnalate depasiri
la indicatorii de calitate a apelor uzate; monitorizarea se executa conform Autorizatiei de Mediu
- in luna decembrie au fost intocmite documentele necesare pentru indeplinirea cerintelor HG173/2000 si
inaintate la Agentia de Protectia Mediului care a aprobat si a transmis catre organizatie „Planul de
eliminare a echipamentelor
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sau materialelor ce contin compusi desemnati in cantitati mai mari decatcantitatile
minimale”
-

au fost inregistrate toate cerintele de mediu, aferente aplicatiei

electronice SIM.In cursul anului 2020 nu s-au inregistrat incidente care sa
afecteze mediul inconjurator.
Nu au fost inregistrate amenzi la adresa organizatiei in ceea ce priveste activitatea de
protectie amediului.

XI.

Propunerile Administratorilor

1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2020.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor care au gestionat
societatea înanul 2020.
3. Aprobarea acoperirii pierderii contabile ale exercitiului financiar al anului
2020 de
35.837.403 lei precum si a pierderilor contabile ale anilor precedenti de 15.285.326 lei
dinrezultatul reportat al anilor precedenti.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN MARIAN
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UPET SA TARGOVISTE

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA 31.12.2020
Creşteri
Total,
prin
din care
transf

Sold la
31.12.2019

Denumirea
elementului
Capital subscris
Patimoniul regiei
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Rezerve statutare sau
contractuale
Rezerve repr.
surplusulreal. din rez.
din reeval.
Alte rezerve
Acţiuni proprii

Rezultatul reportat
repr. profitul
nerepartizatsau
pierderea neacoperită

Sold
C
Sold
D

Rezultatul reportat
provenit din
corectareaerorilor
contabile
Rezultatul reportat
reprezentand surplus
realizat din rezerve
dinreevaluare
Rezultatul reportat
provenit din trecerea
laaplicarea Regl.
contab.cf. cu
Directivele
Europene
Profitul sau pierderea
exerciţiului financiar

Sold
C
Sold
D
Sold
C
Sold
D
Sold
C
Sold
D

Sold
C
Sold
D

Repartizarea profitului
Total capitaluri proprii

lei –
Sold la
31.12.2020

Reduceri
Total,
prin
din care
transf

29.870.890
0
0
54.465.492
4.203.389
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
2.207.294
0
0

0

0

0

1.794.856
0

0
0

0

0

11.675.738

3.949.409

0
0

29.870.890
0
0
52.258.198
4.203.389
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

1.794.856
0

0

0

0

0

0

0

15.625.147

498.967

2.891

0

0

501.858

29.143.704

2.207.295

0

0

31.350.999

0

0

0

0

0

0

61.332

0

0

0

0

61.332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.949.409

35.837.403

0

3.949.409

0

0

0

0

0

0

103.415.549 (37.582.408)

0

1.742.115

0

67.575.256

ADMINISTRATOR,
Numele şi prenumele
Dan Marian
Semnătura

3.949.409

0
2.207.295

0
0
0
2.207.294

35.837.403

3.949.409

ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele,
Uptitude Global Solutions SRL Tgv.
Semnătura
Ştampila Unităţii

UPET SA TARGOVISTE
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2020
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare
Profitul net
Ajustări pentru:
Amortizare
Venituri din vânzări de imobilizări
Valoarea netă a ieşirilor de imobilizări
Ajustare depreciere teren
Rezultat provenit din corectare erori contabile
Provizion pentru riscuri şi cheltuieli
Venituri din dobanda
Cheltuieli cu dobânda
Profit din exploatare înainte de variaţia capitalului circulant

- lei 2019

2020

(3.949.409)

(35.837.403)

1.378.493
(1.547.673)
893.986
0
0
0
(260)
565.890

1.129.832
(143.050)
2.065.027
0
2.891
37.077.759
0
846.969
5.142.025

(2.658.973)
Scădere (Creştere) creanţe comerciale şi de altă natură

(19.851.056)

Scădere (Creştere) stocuri
Scădere(Creştere) alte elemente de activ
Creştere (Scădere) datorii către furnizori şi de altă natură
Crestere(scadere) alte elemente de pasiv

(8.231.780)
10.255.218
0
759.985

22.272.736
0
(6.245.412)
(19.224)

(17.781)
106.669
(565.890)
0

Numerar generat din exploatare
Dobânda plătită
Impozitul pe profit plătit
Numerarul net provenit din activităţi de exploatare

1.269.069
(846.969)
0
422.100

(459.221)
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii
Achiziţii de filiale
Achiziţii de imobilizări
Încasări din vânzarea de imobilizări
Încasări din dividende
Dobânzi încasate
Fluxul net de numerar din activităţi de investiţii

0
0
1.547.673

0
0
143.050

260

0
143.050

1.547.933
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare
Variaţia împrumuturilor

(4.374.110)
(1.180.155)

Fluxul net de numerar din activităţi de finantare

(4.374.110)
(1.180.155)

Creşterea (Descreşterea) netă a numerarului şi
echivalentului numerar
Numerar şi echivalent numerar la începutul perioadei

(91.443)

Numerar şi echivalent numerar la sfârşitul perioadei

220.217
128.774

ADMINISTRATOR ,
Numele şi prenumele
Dan Marian
Semnătura

203.393
128.774

ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele,
Uptitude Global Solutions SRL Tgv.
Semnătura

-Ştampila Unităţii
Notele explicative de la 1 la 14 fac parte integrantă din situaţiile financiare anuale.

322.167

SC UPET SA TARGOVISTE

PROPUNERE DE ACOPERIRE A PIERDERII
CONTABILE AFERENTE ANULUI 2020

Cu privire la acoperirea pierderii contabile de 35.837.403 lei
inregistrata in anul 2020, precum si pierderile contabile ale anilor precedenti
de 15.285.326 lei, vor fi acoperite din rezultatul reportat al anilor precedent si
din profiturile contabile aferente exercitiilor financiare viitoare

ADMINISTRATOR,
DAN MARIAN

INTOCMIT,
Uptitude Global Solutions SRL Tgv.

SC UPET SA TÂRGOVIŞTE
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020
(toate sumele sunt exprimate in lei (“Leu”), daca nu este specificat altfel)

SOCIETATEA UPET S.A. TARGOVISTE
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
Intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nr. 1802/2014
la data si pentru exercitiul financiar
incheiat la 31 decembrie 2020
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SC UPET SA TÂRGOVIŞTE
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020
(toate sumele sunt exprimate in lei (“Leu”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 1 INFORMATII DESPRE SOCIETATE
SC UPET SA Târgovişte este o societate pe acţiuni care funcţionează în conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,

republicată cu modificările şi

completările ulterioare.
Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J15/320/1991 şi are codul
unic de înregistrare R 908332 iar în decembrie 2006 ca urmare a prevederilor Codului Fiscal cu
modificările la zi, i s-a atribuit codul de înregistrare fiscală în scopuri TVA RO 908332. În perioada
2002 - 2005 SC UPET SA Târgovişte a întocmit situaţiile financiare în conformitate cu prevederile
OMFP nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV -a a
Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. Începând cu
01.01.2006 societatea a întocmit situaţiile financiare în conformitate cu prevederile OMFP nr.
1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţii
Economice Europene cu modificările şi completările ulterioare. Începând cu 01.01.2010 societatea a
întocmit situaţiile financiare în conformitate cu prevederile OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea
Reglementărilor Contabile conforme cu directivele europene. Incepand cu 01.01.2015 societatea a
intocmit situatii financiare anuale proprii in conformitate cu Reglementarile contabile prevazute prin
OMFP nr. 1802/2014
Obiectul principal de activitate conform codului CAEN 2892 « Fabricarea utilajelor pentru
extracţie şi constructii »
NOTA 2 PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE
Principalele politici contabile adoptate la întocmirea acestor situaţii financiare sunt prezentate
mai jos.
BAZELE ÎNTOCMIRII SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI PRINCIPIILOR
Informaţii generale
Acestea sunt situaţii financiare individuale şi au fost întocmite în conformitate cu:
(I) Legea Contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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SC UPET SA TÂRGOVIŞTE
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020
(toate sumele sunt exprimate in lei (“Leu”), daca nu este specificat altfel)

(II) Ordinul Ministrului Finanţelor Publice al României nr. 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale
consolidate;
(III) Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3781/2020 privind principalele aspecte legate
de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministrului Finanţelor Publice.
SC UPET SA Târgovişte deţine interese de participare peste 20% la SC UPET MACHINERY
SRL din Târgovişte cu sediul social strada Arsenalului numărul 14 şi INOVATIVE GAS
TECHNOLOGIES SRL cu sediul în Chişinău, iar informaţiile privind capitalul, rezervele şi profitul
sau pierderea entităţilor mai sus menţionate sunt nesemnificative în conformitate cu OMFP 1802/2014
punct 505 lit. a).
SC UPET SA Târgovişte nu întocmeşte situaţii financiare anuale consolidate ci situații
financiare proprii.
Utilizarea estimărilor
Întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu OMF nr. 1802/2014 cu
modificările şi completările ulterioare cere conducerii societăţii să facă estimări şi ipoteze care
afectează valorile raportate ale activelor şi pasivelor, prezentarea activelor şi datoriilor contingente la
data întocmirii situaţiilor financiare şi veniturile şi cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu
toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea societăţii pe baza celor mai bune informaţii
disponibile la data situaţiilor financiare, având în vedere instabilitatea globală a mediului economic
rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.
PRINCIPIILE CONTABILE RESPECTATE LA ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR
FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2020
Principiul continuităţii activităţii - având în vedere conjunctura internaţională creată de criza
financiară, conducerea societăţii a analizat problema oportunităţii întocmirii situaţiilor financiare
pentru anul 2020 având la bază principiul continuităţii. Efectele crizei financiare globale sunt imposibil
de estimat în acest moment chiar şi de cei mai mari specialişti în macroeconomie. Totuşi conducerea
societăţii consideră că prin măsurile luate până acum, respectiv corelarea forţei de muncă cu
previziunile contractuale disponibile la această dată, o politică agresivă atât pe pieţele tradiţionale cât
şi pe pieţele noi, au fost create premisele continuării activităţii. Conducerea societăţii consideră că şi
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SC UPET SA TÂRGOVIŞTE
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020
(toate sumele sunt exprimate in lei (“Leu”), daca nu este specificat altfel)

sprijinul acordat de bănci la acelaşi nivel ca şi până acum în asigurarea resurselor necesare va contribui
în plus la continuarea activităţii.
Principiul permanenţei metodelor - aplicarea aceloraşi reguli, metode, norme privind
evaluarea, înregistrarea şi prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând
comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.
Principiul prudenţei - s-a ţinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de
valoare a activelor, precum şi de toate obligaţiile previzibile şi de pierderile potenţiale care au luat
naştere în cursul unui exerciţiu financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior.
Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv - în vederea stabilirii valorii totale
corespunzătoare unei poziţii de bilanţ s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de
activ sau pasiv.
Principiul intangibilităţii exerciţiului - bilanţul de deschidere al exerciţiului corespunde cu
bilanţul de închidere a exerciţiului precedent.
Principiul necompensării - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu
valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile cu excepţia compensărilor
între active şi pasive admise de OMF nr. 1802/2014.
Principiul contabilității de angajamente

- efectele tranzacțiilor și altor evenimente sunt

recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și se ține cont de veniturile și
cheltuielile aferente exercițiului financiar indiferent de data încasării veniturilor sau plății cheltuielilor.
Principiul pragului de semnificaţie - orice element care are o valoare semnificativă este
prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare.

1.

Conversia tranzacţiilor în monedă străină
Moneda de măsurare a situaţiilor financiare

Elementele incluse în situaţiile financiare sunt măsurate în moneda care reflectă cel mai fidel
substanţa economică a evenimentelor şi circumstanţelor relevante pentru societate („moneda de
măsurare”). Aceste situaţii financiare sunt prezentate în lei româneşti, care este şi moneda de măsurare
a societăţii. Leul nu este o monedă convertibilă în afara României.
2.

Tranzacţiile şi soldurile în monedă străină

Tranzacţiile societăţii în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca
Naţională a României („BNR”) pentru data tranzacţiilor. Soldurile în monedă străină sunt convertite în
lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanţului. Câştigurile şi pierderile rezultate
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din decontarea tranzacţiilor într-o monedă străină şi din conversia activelor şi datoriilor monetare
exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere, în cadrul rezultatului
financiar.
POLITICI ŞI METODE CONTABILE
Active imobilizate
Activele imobilizate se înregistrează în bilanţul contabil la valoarea de intrare sau la valoarea lor
determinată potrivit regulilor de evaluare prezentate de OMF nr. 1802/2014, secțiunea 3.4 mai puţin
amortizarea cumulată.
Costul de achiziţie este egal cu preţul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de
transport - aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau
intrarea în gestiune a bunului respectiv.
Terenurile au fost reevaluate la 31.12.2003 la valoarea de piaţă de către evaluator autorizat în
conformitate cu HG nr. 1553/2003, la data de 31.12.2006 şi la data de 31.12.2007.
Clădirile au fost reevaluate în anul 2004, 2007, 2010 şi în anul 2013 în conformitate cu raportul
evaluatorului autorizat efectuat pentru raportare financiara, iar celelalte mijloace fixe în baza HG nr.
500/1994, în baza indicelui general al preţurilor, pentru a retrata valoarea contabilă netă a activelor la un
nivel care să reflecte mai bine valoarea lor de piaţă.
Pentru calculul amortizării se foloseşte metoda liniară, duratele de viaţă folosite sunt
următoarele:
Clădiri şi construcţii

40 - 60 ani

Echipamente

8 - 12 ani

Mijloace de transport

4 - 6 ani

Tehnica de calcul

2 - 4 ani

Mobilier şi echipament de birou

9 - 15 ani

Software

max. 5 ani

Investiţia în curs se amortizează începând cu momentul punerii în funcţiune.
Imobilizările financiare pe termen lung includ acţiuni, părţi sociale ce sunt deţinute la alte
societăţi.
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Cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile mijloacelor fixe sunt evidenţiate în cheltuielile din
exploatare în momentul efectuării lor, iar reparaţiile care au ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici
iniţiali şi conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare, sunt capitalizate în valoarea activului.
Stocuri
Stocurile sunt înregistrate în contabilitate la o valoare egală cu costul de achiziţie sau cu costul
de producţie.
Costul de achiziţie include, ca şi în cazul activelor imobilizate, preţul de cumpărare, taxele
nerecuperabile, cheltuielile de transport - aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru
punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.
Dacă valoarea realizabilă netă a stocurilor este mai mică decât costul de achiziţie sau costul de
producţie, atunci acea valoare realizabilă netă corespunzătoare activului circulant este cea care este
prezentată în situaţiile financiare, respectiv valoarea activului, mai puţin ajustările pentru deprecierea
stocurilor respective.
Creanţe
Creanţele sunt prezentate în bilanţ la valoarea istorică mai puţin ajustările constituite pentru
depreciere în cazurile în care s-a constatat că valoarea realizabilă este mai mică decât valoarea istorică.
S-au constituit ajustări pentru deprecierea creanţelor şi debitorilor diverşi pentru clienţii şi
debitorii mai vechi de un an fără posibilitate de încasare a acestora.
Creanţe comerciale
Creanţele comerciale sunt evidenţiate în bilanţ la valoarea facturată mai puţin ajustarea pentru
deprecierea acestor creanţe. Ajustarea pentru deprecierea creanţelor comerciale este constituită în cazul
în care există evidenţe obiective asupra faptului că societatea nu va fi în măsură să colecteze toate sumele
la termenele iniţiale. Ajustarea pentru depreciere este calculată ca diferenţă între valoarea înregistrată în
contabilitate şi valoarea recuperabilă.
Numerar şi echivalente de numerar
Numerarul şi echivalentele de numerar sunt evidenţiate în bilanţ la cost. Pentru situaţia fluxului
de numerar, numerarul şi echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, conturi la bănci, investiţii
financiare pe termen scurt.
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Capital social
Capitalul social este compus din acţiuni şi este înregistrat la valoarea stabilită pe baza actelor de
constituire.
Împrumuturi
Împrumuturile pe termen scurt şi lung sunt înregistrate la suma primită, net de costurile aferente
obţinerii împrumutului.
Datorii comerciale
Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente în mai puţin de 12 luni) sunt înregistrate la
valoarea nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau
serviciile primite.
Datoriile comerciale pe termen lung sunt înregistrate la valoare justă a sumelor ce urmează a fi plătite
pentru bunurile sau serviciile primite.
Leasing financiar
Contractele de leasing financiar, care transferă toate riscurile şi beneficiile aferente mijloacelor
fixe deţinute în leasing, sunt capitalizate la data începerii leasingului la valoarea de achiziţie a mijlocului
fix finanţat prin leasing. Cheltuiala cu dobânda se înregistrează lunar direct în contul de profit şi pierdere.
Leasing operaţional
Plăţile aferente unui contract de leasing operaţional sunt recunoscute ca şi cheltuieli în contul de
profit şi pierdere pe perioada contractului de leasing.
Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute atunci când societatea are o obligaţie curentă (legală sau
implicită) generată de un eveniment anterior, este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a
onora obligaţia, iar datoria poate fi estimată în mod credibil.
Societatea recunoaşte în contabilitate un provizion pentru restructurare în măsura în care următoarele
condiţii sunt îndeplinite cumulativ:
a)

societatea dispune de un plan oficial detaliat de restructurare care stipulează activitatea sau
partea de activitate la care se referă, numărul aproximativ de angajaţi care vor primi
compensaţii pentru încetarea activităţii, distribuţia şi posturile acestora, cheltuielile implicate,
şi data de la care se va implementa planul de restructurare
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b)

societatea a determinat apariţia unei aşteptări privind realizarea restructurării prin începerea
implementării acelui plan sau prin anunţarea principalelor sale caracteristici celor afectaţi de
acesta.
Un provizion aferent restructurării va include numai costurile directe generate de restructurare, şi

anume cele care - sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare şi nu sunt legate de
continuarea activităţii entităţii.
Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele de plată datorate bugetului de stat, în
condiţiile în care sumele respective nu apar reflectate ca datorie în relaţia cu statul.
Recunoaşterea veniturilor
Veniturile se referă la bunurile vândute şi la serviciile furnizate.
Veniturile din vânzările de bunuri sunt recunoscute în momentul în care societatea a transferat
cumpărătorului principalele riscuri şi beneficii asociate deţinerii bunurilor.
În aceste situaţii financiare, veniturile şi cheltuielile sunt prezentate la valoarea brută. În bilanţul
contabil, datoriile şi creanţele de la aceiaşi parteneri sunt prezentate la valoarea netă în momentul în care
există un drept de compensare.
Profitul contabil
Profitul contabil rămas după repartizarea cotei de rezervă legală în limita a 20% din capitalul
social se preia în contul rezultatului reportat la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care
se întocmesc situaţiile financiare anuale. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se
efectuează în anul următor după ce Adunarea Generală a Acţionarilor aprobă repartizarea profitului.
Cifra de afaceri
Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate şi de facturat, nete de TVA şi rabaturi comerciale,
pentru bunuri livrate sau servicii prestate terţilor.
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă pe baza documentelor
justificative.
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Modificări de politică contabilă şi erori contabile
Politicile contabile se modifică în conformitate cu reglementările legale ulterioare sau în cazuri
excepţionale când adoptarea unei noi politici are ca rezultat obţinerea unor informaţii mai relevante sau
mai credibile referitoare la activitatea entităţii.
Orice modificare de politică contabilă va fi prezentată în notele explicative la situaţiile financiare
pentru ca efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei să fie cunoscut.
Erorile contabile se înregistrează conform reglementărilor contabile în vigoare. Corectarea erorilor
aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină modificarea situaţiilor financiare ale exerciţiilor
precedente. Impactul asupra informaţiilor comparative va fi prezentat în notele la situaţiile financiare.
Evaluarea creanţelor şi datoriilor în valuta
Elementele monetare exprimate în valută sunt raportate utilizându-se cursul de închidere
comunicat de Banca Naţională a României (BNR). Diferenţele de curs valutar, favorabile sau
nefavorabile, se înregistrează la venituri sau cheltuieli, după caz. Cursurile de schimb comunicate de
BNR pentru sfârşitul exerciţiului financiar au fost:
1 USD = 3.9660 LEI,

1 EUR = 4,8694 LEI.

Impozite şi taxe
Datoriile legate de impozite şi taxe sunt înregistrate în perioada la care se referă.
Pensii şi alte beneficii ulterioare pensionării
În cursul desfăşurării normale a activităţii societatea plăteşte statului taxele aferente salariaţilor
săi. Toţi angajaţii societăţii sunt membrii ai Fondului Român de Pensii.
Politica societăţii nu include altă schemă de pensionare sau vreun plan de acordare a unor
beneficii suplimentare după pensionare, în consecinţă nu are alte obligaţii în legătură cu sistemul de
pensii.
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NOTA 3 ACTIVE IMOBILIZATE

Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau
pierdere de valoare)

Valoare bruta
Denumirea activului
imobilizat

0
a) Imobilizari
necorporale

Total imobilizari
necorporale
b) Imobilizari
corporale
Terenuri si
amenajari teren
Constructii
Instalatii tehnice si
masini
Mobilier, aparatura
birotica, alte
elemente de active
corporale
Imobilizari in curs

Total imobilizari
corporale
c) Imobilizari
financiare

Total

Valoare contabila neta

Cresteri

Cedari,
transferuri si
alte reduceri

Sold la 31
decembrie
2020

Sold la 1
ianuarie 2020

Ajustari
inregistrate in
cursul
exercitiului
financiar

Reduceri
sau reluari

Sold la 31
decembrie
2020

Sold la 1
ianuarie 2020

Sold la 31
decembrie
2020

1

2

3

4 = 1 + 2 -3

5

6

7

8 = 5 + 6 -7

9=1-5

10=4-8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sold la 1
ianuarie 2020

47,633,474

0

0

47,633,474

0

0

0

0

47,633,474

47,633,474

31,541,959

0

4,247,389

27,294,570

18,024,985

1,011,407

2,183,434

16,852,959

13,516,974

10,441,611

7,472,590

0

576,137

6,896,453

7,318,878

112,841

575,065

6,856,654

153,712

39,800

210,472

5,378

0

215,850

203,873

5,584

0

209,456

6,599

6,394

113

0

0

113

113

0

0

113

0

0

86,858,608

5,378

4,823,526

82,040,460

25,547,849

1,129,832

2,758,499

23,919,182

61,310,759

58,121,278

1,532,032

1,532,032

0

23,919,182

61,310,759

58,121,278

1,532,032

86,858,608

1,532,032

5,378

4,823,526

82,040,460

1,532,032

25,547,849

10

1,129,832

2,758,499
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3.1 Imobilizari corporale
Valoarea de inventar a imobilizărilor corporale amortizate integral este în sumă de 12.403.503 lei.
In scopul estimarii valorii impozabile a cladirilor a fost întocmit raportul de evaluare pentru
impozitare nr. 127/04.03.2020 pentru data de 31.12.2019 de către Evaluator BALAN CRISTINA
IULIANA pentru o valoare impozabilă de 36.217.465 lei. Valoarea impozabilă nu reprezintă valoarea de
piață, valoarea justă sau valoarea de investiții și astfel nu poate fi folosit raportul de evaluare în scopul
raportării financiare, garantării împrumuturilor sau vânzării, fiind întocmit după standardul de evaluare
,,Determinarea valorii impozabile a clădirilor” .
Valoarea imobilizărilor ce reprezintă gajuri și ipoteci este de 6.111.450 lei.
La 29.12.2020 societatea obtine autorizatie de dezmembrare pentru constructiile uzate moral,
care nu mai sunt in stare de utilizare ca spatii de productie si /sau depozitare in cadrul societatii.Valoarea
de inventar la data efectiva a dmolarii era 4 070 554.93 ron, cu o valoare neta de 2 031 413.56 ron.
Constructiile demolate nu erau grevate de ipoteci provenite din contractele de credit.
3.2 Imobilizari financiare
Imobilizarile financiare au urmatoarea structura la data de 31 decembrie 2020:

Actiuni detinute la entitati afiliate UPET MACHINERY SRL
Actiuni detinute la entitatile controlate in comun
INNVATIVE GAS TECHNOLOGIES SRL
Alte titluri imobilizate INDUSTRIAL EXPORT
Ajustari pentru depreciere a imobilizarilor financiare
Total

11

Sold la
1 ianuarie 2020
1.307.500

Sold la
31 decembrie 2020
1.307.500

532

532

224.000
(1.532.032)
0

224.000
(1.532.032)
0
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NOTA 4 STOCURI
31-Dec-19

31-Dec-20

Cost

Ajustari
pentru
depreciere

Total

Cost

Ajustari
pentru
depreciere

Total

2,928,448

-

2,928,448

1,969,447

-

1,969,447

1,126,524
3,711,510
9,131,234
17,238

-

1,126,524
3,711,510
9,131,234
17,238

1,428,567
3,411,588
5,340,211
74,177

-

1,428,567
3,411,588
5,340,211
74,177

Materii prime si materiale
consumabile
Productie in curs de executie
Semifabricate
Produse finite si marfuri
Produse reziduale
Materiale de natura obiecte de
inventar
Stocuri aflate la terti
Avansuri

56,590

-

56,590

55,480

-

55,480

11,239
17,602,647

-

11,239
17,602,647

11,239
17,602,647

17,233,675

11,239
51,986

Total

34,585,430

-

34,585,430

12,342,694

-

12,342,694

La 31.12.2020 societatea a decis ajustarea sumei de 17,233,675 lei reprezentand avans platit
furnizorului Aventin Technologies LTD pentru achizitia de stocuri.Societatea a intreprins toate
procedurile juridice pentru restituirea sumei.
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NOTA 5 CREANTE

Creante

1
2
3
4
5
6=5-4
7
8
9
10
11=9-10
12= 6+11

Creante comerciale - terti
Clienti-facturi de intocmit
Alte creante imobilizate
Total creante comerciale
Ajustari de depreciere pentru creante
comerciale
Creante comerciale, net
Creante la Bugetul Statului
Alte creante
Total alte creante
Ajustari de depreciere pentru alte
creante
Alte creante, net
Total creante comerciale si alte
creante

01-Jan-20

Termen de lichiditate
pentru soldul de la
31-Dec-20
31-Dec-20
Sub 1 an
Peste 1 an

31,013,623
821,587
31,835,210

25,455,559
4,398,512
877,360
30,731,431

25,455,559
4,398,512
877,360
30,731,431

-

2,550,236

20,862,288

20,862,288

-

29,284,974
299,447
847,339
1,146,785

9,869,143
321,299
390,262
711,561

9,869,143
321,299
390,262
711,561

-

-

-

-

-

1,146,785

711,561

711,561

-

30,431,760

10,580,704

10,580,704

-

-

Creantele comerciale au un termen general de incasare de 60 de zile.
„Alte creante imobilizate” prezinta garantia retinuta de clientul OMV Petrom si reprezinta 5%
din valoarea facturata a contractelor in derulare.
Linia „Creante la bugetul statului” reprezinta soldul TVA-ului solicitat la rambursare conform
fisa sintetica, in valoare de 44 651 RON, valoarea concediilor medicale neincasate pana la data de
31.12.2020 in valoare de 261 210 RON si TVA neexigibil in valoare de 15 438 RON.
„ Alte creante” reprezinta sodul neincasat al clientilor proveniti din vanzarea de mijloace fixe in
valoare de 240 703 ron din care 165 269 reprezinta creante mai vechi de 365 de zile, societatea
intreprinde masurile necesare pentru recuperarea lor, 145 124 ron reprezinta debitori diversi, iar 4 435
ron reprezinta avansuri nedecontate pana la data de 31.12.2020.
La 31.12.2020 creantele indoielnice avand o valoare de 20 862 288 ron (2 550 236 ron la
31.12.2019) au fost ajustate pentru depreciere.Miscarile in ajustarile pentru depreciere a creantelor au
fost urmatoarele:
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2019
2,550,236
0
0
0
2,550,236

Sold la 1 ianuarie
Cresteri in timpul anului
Reversari in urma incasarilor
Reversari in urma scoaterii din patrimoniu
Sold la 31 decembrie

2020
2,550,236
18,312,053
0
0
20,862,289

NOTA 6 CASA SI CONTURILE LA BANCI
Sold la 31 decembrie 2020
Conturi la banci in lei
Conturi la banci in valuta
Numerar in casa in lei
Numerar in casa in valuta
Depozite bancare pe termen de cel mult 3 luni
Alte echivalente de numerar
Total

58,432
271,925
36
833
0
941
332,167

NOTA 7 DATORII

Datorii

Sume datorate institutiilor de credit
Avansuri incasate in contul comenzilor
Datorii comerciale - alte parti legate
Datorii comerciale - furnizori terti
Total datorii comerciale
Drepturi de personal
Taxe si impozite
Dividende
Creditori diversi
Leasing
Alte datorii
Total

Sold la
01-Jan
2020

Sold la
31-Dec
2020

9,894,741
1,408,912
3,554,280
4,963,192
686,741
2,593,106
6,245,064
38,268
9,563,179
24,421,112

5,520,631
345,994
1,444,298
1,790,292
43,430
2,450,007
3,847,399
16,961
6,357,796
13,668,720
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Termen de exigibilitate
pentru soldul de la
31-Dec-20
Peste
Sub 1 an
1 - 5 ani
5 ani
5,520,631
345,994
1,444,298
1,790,292
43,430
2,450,007
3,847,399
16,961
6,357,796
13,668,720
-

SC UPET SA TÂRGOVIŞTE
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020
(toate sumele sunt exprimate in lei (“Leu”), daca nu este specificat altfel)

La 31 decembrie 2020, sumele datorate instituţiilor de credit - bănci cuprind:
Sold la 31
Decembrie 2020

Descriere

Contract de credit pe termen scurt nr. TARG/130/2013- Unicredit Bank
Contract factoring ING BANK pentru clientul OMV PETROM

5 130 057
119 980
270 594

Alte sume
TOTAL CREDITE CURENTE

5 520 631

Contractul nr. TARG/130/2013 – UNICREDIT BANK Suc. Dâmboviţa
Scopul creditului

Cheltuieli generale şi finanţare contracte comerciale

Data semnării contractului

06.12.2012

Dobânda

Dobânda curentă a băncii

Valoarea

5.000.000,00 USD

Data scadentă credit

MAI 2020
-Scrisoare de garantie bancara(Credit Security)
eliberata de
Unicredit Bank AO Rusia in forma agreata si acceptata de catre
Unicredit Bank România;
-Ipoteca imobiliară și interdicțiile de înstrăinare, grevare,
dezmembrare, închiriere, demolare, construire, amenajare,
restructurare și alipire asupra bunuri imobile, proprietete UPET
constând în terenuri și cladiri conform Act Adițional
nr.12/07.06.2017
- Ipotecă mobiliară pentru instalații mobile foraj conform contract
din 23.05.2017 și actele adiționale la el.
Creditele acordate de asociati si/sau societati comerciale care au
asociati/actionari comuni cu imprumutatul-creditele intra-grup-vor fi
subordonate prezentului credit, atat ca drept de prefeinta la plata cat
si ca drept de executare

Garanţii

Alte clauze

Sold credit curent la 31.12.2020

5.130.057 ,00 lei echivalent 1.293.509 USD
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SC UPET SA TÂRGOVIŞTE
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020
(toate sumele sunt exprimate in lei (“Leu”), daca nu este specificat altfel)

Avansuri încasate în contul comenzilor - lei:
Avansuri externe:
31.12.2020
SC Tehnotop Group SRL
OASIS INTERNATIONAL FZE, UAE

239.642
46.596

TOTAL Avansuri externe

286.238

Avansuri interne:

31.12.2020

TRANSGEX SA
COMPACT ENERGY STEEL SRL

9.756
50.000

TOTAL Avansuri interne

59.756

TOTAL AVANSURI

345.994

Linia „Taxe si impozite” reprezinta datoriile cumulate ale societatii la Bugetul de Stat si la
Bugetele Locale si sunt detaliate in tabelul urmator:
Taxe si impozite
CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE
CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA
TVA DE PLATA
IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR
DATORII LA BUGETELE LOCALE -impozit cladiri+terenuri
IMPOZIT PE VENIT PERS. NEREZIDENTE
FOND DE HANDICAP
ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI
Total

Sold la
01-Ian-2020
984,157
374,308
85,063
185,888
241,006
598,661
0
51,980
72,043
2,593,106

Sold la
31-Dec-2020
378,484
145,621
33,184
1,380,621
92,502
263,830
3,272
17,635
134,857
2,450,006

Sectiunea „Creditori diversi” cuprinde imprumutul in valoare de 816 499 ron (1 742 641 ron la
31.12.2019) primit de la asociatul principal MACHINE BUILDING CONCEPT SRL,imprumutul primit
de la LTC FINANCIAL LIMITED in valoare de 2 999 843 ron (4 458 618 ron la 31.12.2019) si alti
creditori in valoare totala de 31 057 ron.
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SC UPET SA TÂRGOVIŞTE
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020
(toate sumele sunt exprimate in lei (“Leu”), daca nu este specificat altfel)

Cele doua imprumuturi mentionate anterior au fost acordate atat in RON cat si in EUR/USD cu o rata de
dobanda anuala de 6%.
Miscarile pe imprumuturile mentionate se regasesc in tabelul urmator:

Sold 01 Ian 2020
Intrari in 2020
Rambursari in 2020
Reevaluare
Sold 31 Dec 2020

MACHINE BUILDING CONCEPT LTC FINANCIAL LIMITED
1,742,641
4,458,618
7,346,806
0
8,114,706
1,039,700
158,242
-419,076
816,499
2,999,842

Linia „Leasinguri”- 16.961 lei
Contractul de Leasing Financiar nr. 75381/2017 - Impuls Leasing IFN România
Scopul creditului
DACIA DOKKER VAN AMBIANCE
Data semnării contractului
27.09.2017
Dobânda
Se achită lunar conform graficului de plăţi
Valoarea
45.112,00 lei
Data ultimei plăţi
Octombrie 2021
Garanţii
Sold la 31.12.2020
8.592,14 lei
Contractul de Leasing Financiar nr. 75382/2017 - Impuls Leasing IFN România
Scopul creditului
Data semnării contractului
Dobânda
Valoarea
Data ultimei plăţi
Garanţii
Sold la 31.12.2020

DACIA LOGAN PRESTIGE2
27.09.2017
Se achită lunar conform graficului de plăţi
43.938,00 lei
Octombrie 2021
8.368,99 lei

NOTA 8 CAPITAL SI REZERVE
Capital social subscris
SC UPET SA Târgovişte s-a înfiinţat în anul 1991, în temeiul Legii nr. 15/1990 şi a Legii nr.
31/1990 şi este înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J15/320/1991.
Sediul social este în Târgovişte, Strada Arsenalului nr. 14.

17

SC UPET SA TÂRGOVIŞTE
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020
(toate sumele sunt exprimate in lei (“Leu”), daca nu este specificat altfel)

Capitalul social subscris al societăţii la 31 decembrie 2020 era de 29.870.890 lei, integral privat este
reprezentat de 11.948.356 acţiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei/acţiune.
Structura actionariatului

Acţionar

Număr acţiuni

Procent deţinut

MACHINE BUILDING CONCEPT SRL
Persoane juridice
Persoane fizice

8.982.316
314.583
2.651.457

75,18%
2,63%
22,19%

Total

11.948.356

100,00%

Începând cu data de 27.05.2015 în conformitate cu Decizia nr. 1009/27.05.2015 emisă de
Autoritatea de Supraveghere Financiară acțiunile UPET se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ
de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. Registrul Acționarilor este ținut de SC
DEPOZITARUL CENTRAL BUCURESTI.
Principalul domeniu de activitate al SC UPET SA Târgovişte este fabricarea altor maşini şi
utilaje cu destinaţie specifică şi are ca obiect principal de activitate fabricarea de utilaje pentru extracţie şi
construcţii şi ale articolelor de robinetărie.
Rezerve din reevaluare
Rezerve din reevaluare
Total din care:
Terenuri
Constructii

Sold 01.01.2020
54,465,492.39
44,648,906.24
9,816,586.15

Cresteri

Reduceri
- 2,207,294.29
0
- 2,207,294.29

Sold
31.12.2020
52,258,198.10
44,648,906.24
7,609,291.86

Din punct de vedere fiscal, rezervele din reevaluare sunt taxabile incepand cu data de
01.05.2009, pe masura amortizarii activului respectiv. Acestea sunt raportate si impozitate ca si elemente
similare veniturilor iar transferul rezervei din reevaluare in rezultatul reportat reprezentand surplusul
realizat din rezerve din reevaluare se face la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit
rezerva din reevaluare. Rezervele impozitate in anul 2020 au fost 2 207 294.29 de lei rezultate in urma
demolarii constructiilor prezentare la Nota 2.
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SC UPET SA TÂRGOVIŞTE
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020
(toate sumele sunt exprimate in lei (“Leu”), daca nu este specificat altfel)

Rezultatul exercitiului
Rezultatul exercitiului
Rezultat reportat de repartizat la inceputul exercitiului financiar

2019

2020

17,030,331

13,080,922

Crestere rezultat reportat provenind din corectarea erorilor contabile
Rezultatul exercitiului

-2,891
-3,949,409

-35,837,403

0

-

13,080,922

-22,759,372

Acoperirea pierderii contabile

-

-

Crestere rezultat reportat reprezentad surplusul realizat din rezerva din
reevaluare

0

2,207,294

Profit/Pierdere reportat/a nerepartizat/a la sfarsitul exercitiului
financiar

13,080,922

-20,552,078

Repartizarea profitului pentru rezerva legala
Rezultatul net al exercitiului

NOTA 9 CIFRA DE AFACERI
Cifra de afaceri în sumă de 27.841.092 lei a fost obţinută prin:
✓ Valorificarea pe piaţa externă a produselor realizate în proporţie de 32,7 % ;
✓ Valorificarea pe piaţa internă a produselor realizate în proporţie de 67.3 %.
În anul 2020 producţia SC UPET SA Târgovişte s-a adresat în principal companiilor de foraj și
companiilor cu profil petrolier. Pe zone geografice cifra de afaceri se defalcă astfel: România (66.4%),
Belarus (7.61%), Emiratele Arabe Unite (6.56%), Polonia (18%), Austria (0.5%), Ucraina (0,5%).
Vanzari in 2020
25,621,887.38
360,000.00
767,543.08
438,950.00
625,873.44
26,837.82
27,841,091.72

Vanzari de marfuri si produse finite
Vanzari de semifabricate
Vanzari de produse reziduale
Servicii prestate
Venituri din chirii
Venituri din activitati diverse
Total cifra de afaceri
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SC UPET SA TÂRGOVIŞTE
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020
(toate sumele sunt exprimate in lei (“Leu”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 10: Cheltuieli cu personalul si informatii privind salariatii, Membrii organelor de
administratie si Conducere

Nu există obligaţii contractuale cu privire la plata pensiilor către foştii directori şi administratori.
Nu s-au acordat avansuri şi credite directorilor şi administratorilor în timpul exerciţiului financiar 2020.
Numărul mediu de salariaţi aferent exerciţiului financiar 2020 este 59 persoane din care:
-

personal acord

= 43 persoane

-

personal regie

=

-

personal TESA = 10 persoane.

6 persoane

Numărul efectiv de salariaţi la 31.12.2020 este de 18 persoane din care:
- personal acord

= 8 persoane

-

personal regie

=

2 persoane

-

personal TESA

=

8 persoane.

Cheltuielile cu personalul efectuate în 2020 sunt în sumă de 3.330.576 lei din care:
a)

salarii – 2.827.449 lei, din care salariile administratorilor şi directorilor societăţii – 311.449 lei şi
cheltuieli cu tichete – 103.117 lei

b)

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială: 88.561 lei.
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SC UPET SA TÂRGOVIŞTE
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020
(toate sumele sunt exprimate in lei (“Leu”), daca nu este specificat altfel)

NOTA 11: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
INDICATORUL
1.Cifra de afaceri netă
2.Costul bunurilor vândute şi al
serviciilor prestate (3+4+5)

2019
18.513.288
15.698.253

2020
24.330.019
18.933.929

3.Cheltuielile activităţii de bază

10.078.469

16.090.230

370.617

53.705

5.249.167
2.815.035
8.363
6.930.854

2.789.994
5.396.090
0
39.720.205

893.986
1.588.278
( 3.429.890 )

182.635
( 34.141.480 )

4.Cheltuielile activităţilor auxiliare
5.Cheltuielile indirecte de producţie
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)
7.Cheltuieli de desfacere
8.Cheltuieli generale de administraţie
9. Alte cheltuieli
10. Alte venituri din exploatare
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8-9+10)

NOTA 12

TRANZACŢII CU ENTITĂŢI AFLATE ÎN RELAŢII SPECIALE

Soldurile cu entităţile aflate în relaţii speciale se prezentau astfel:
Furnizori

31.12.2019

31.12.2020

UPET MACHINERY SRL

304.427

TOTAL

304.427

174.811

31.12.2019

31.12.2020

UPET MACHINERY SRL

0

283.910

TOTAL

0

283.910

Clienti

21

174.811

SC UPET SA TÂRGOVIŞTE
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020
(toate sumele sunt exprimate in lei (“Leu”), daca nu este specificat altfel)

Tranzacţiile cu entităţile aflate în relaţii speciale se prezentau astfel:
Vânzări

31.12.2019

31.12.2020

UPET MACHINERY SRL

1.200

287.310

TOTAL

1.200

287.310

Cumpărări

31.12.2019

31.12.2020

UPET MACHINERY SRL

276.438

209.811

TOTAL

276.438

209.811

NOTA 13 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
Indicatori economici
1) INDICATORI DE LICHIDITATE

ANUL 2020

ANUL 2019
LICHIDITATE CURENTĂ

LICHIDITAT E IMEDIATA

Active curente 65.145.964
=
= 2,77
Datorii curente 23.483.173

Active curente - Stocuri 65.145.964 − 34.585.430
=
= 1.30
Datorii curente
23.483.173
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SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020
(toate sumele sunt exprimate in lei (“Leu”), daca nu este specificat altfel)

Indicatorul lichidităţii curente (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichidităţii imediate
(indicatorul test acid) exprimă de câte ori se cuprind datoriile curente în activele curente, respectiv în
active curente mai puţin stocuri. Valorile obţinute sunt bune în comparaţie cu cele recomandate (în jur
de 2), cu o uşoară îmbunătățire a acestuia faţă de anul precedent, fiind indicatorul care oferă garanţia
acoperirii datoriilor curente din activele curente.
2) INDICATORI DE RISC
ANUL 2020

ANUL 2019

Gradul de îndatorare

Capital împrumutat
937.939
x100 =
*100 = 0,91%
Capital propriu
103.415.549

Gradul de îndatorare al capitalului propriu exprimă ponderea capitalului împrumutat (credite pe o
perioada mai mare de un an) în capitalurile proprii şi reflectă structura de finanţare a societăţii la
încheierea exerciţiului financiar. De mentionat ca majorarea capitalului imprumutat fata de perioada
precedenta se datoreaza obtinerii esalonarii datoriilor bugetare si impozitelor locale.

3) INDICATORI DE ACTIVITATE
Aceşti indicatori furnizează informaţii cu privire la viteza de intrare sau de ieşire a fluxurilor de numerar
ale întreprinderii precum şi capacitatea întreprinderii de a controla capitalul circulant şi activităţile
comerciale de bază ale întreprinderii.

AN 2020

AN 2019

VITEZA DE ROTATIE A STOCURILOR

Costul vanzarilo r 15.698.253
=
= 0,74 ori
Stoc mediu
21.324.258
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AN 2020

AN 2019

NUMAR DE ZILE DE STOCARE

Stoc mediu
21.324.258
x365 =
* 365 = 496zile
Costul vanzarilo r
15.698.253

AN 2020

AN 2019

Viteza de rotatie a debitelor - clienti

Sold mediu clienti
24.995.751
x365 =
x365 = 493 zile
Cifra de afaceri
18.513.288

Numarul de zile de stocare indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate, și se
constată o îmbunatatire a acestuia respectiv reducerea numarului de zile de stocare față de perioada
precedentă.
Viteza de rotaţie a debitelor - clienţi exprimă numărul de zile în care debitorii îşi achită datoriile
către societate şi arată astfel eficacitatea întreprinderii în colectarea creanţelor sale, indicator ce indică o
reducere a încasării creanţelor faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Din analiza indicatorilor de activitate aferenţi anului 2020 comparativ cu anul precedent,
respectiv anul 2019, se constată că viteza de rotaţie a stocurilor este mai mare, respectiv viteza de rotaţie
a creanţelor este mai mica față de perioada precedentă și eficienţa recuperării creanţelor este mai mica.
Acest aspect rezultă şi din reducerea numărului de zile de stocare de la 496 zile în anul 2019 la 212 zile
în anul 2020, iar numărul de zile de recuperare al creanţelor a crescut de la 493 zile în anul 2019 la 586
zile în anul 2020.

AN 2020
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AN 2019

Viteza de rotatie a creditelor furnizori

Sold mediu furnizori
6.898.420
x365 =
* 365 = 136 zile
Cifra de afaceri
18.513.288

Viteza de rotaţie a creditelor - furnizori exprimă numărul de zile de creditare pe care societatea îl
obţine de la furnizorii comerciali. Comparativ cu anul 2019, respectiv 136 zile, viteza de rotaţie a
creditelor furnizori a scazut în anul 2020 la 20 zile, un aspect nefavorabil pentru societate având în
vedere că acestea reprezintă o sursă alternativă de finanţare pe langă creditele bancare.
AN 2020

AN 2019

Cifra de afaceri
18.513.288
=
= 0,29 ori
Active imobiliza te 62.842.790

Viteza de rotatie a activelor imobiliza te

AN 2020

AN 2019

Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri 18.513.288
=
= 0,14ori
Total active
127.988.754

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate evaluează eficienţa managementului activelor
imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. Aceasta a crescut
faţă de anul 2019 de la 0,29 ori la 0,48 ori, principalul factor care a contribuit la imbunatatirea acestui
indicator fiind inregistrarea unei cifre de afaceri superioare cifrei de afaceri aferente anului precedent.
Viteza de rotaţie a activelor totale evaluează eficienţa managementului activelor totale prin
examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societăţii, aceasta a crescut faţă de anul 2019 de
la 0,14 ori la 0,34 ori, principalul factor fiind acelasi ca şi la viteza de rotaţie a activelor imobilizate.
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4) INDICATORI DE PROFITABILITATE
AN 2020

AN 2019
Rentabilitatea capital angajat

Profit inaintea platii dob.si imp. profit
− 3.383.519
x100 =
*100 = −3,24%
Capital angajat
104.353.488

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl obţine societatea la o unitate de
resurse investite/zi.

NOTA 14
a)

ALTE INFORMAŢII

Informaţii cu privire la prezentarea societăţii
-

sediul şi forma juridică a întreprinderii:
Târgovişte, Str. Arsenalului, nr. 14, Jud. Dâmboviţa
SC UPET SA Târgovişte a fost înfiinţată ca societate comercială în baza Legii 31/1990.

-

ţara de înfiinţare: România

-

sectorul de activitate: fabricarea utilajelor pentru foraj şi exploatare sonde, inclusiv
subansamble şi piese de schimb pentru utilaj petrolier, fabricarea articolelor de robinetărie.

-

b)

subunităţi: nu are

Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor patrimoniale, a
veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate într-o monedă străină

Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor patrimoniale, a veniturilor şi
cheltuielilor evidenţiate într-o monedă străină este prezentată în Nota 6 C.
Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în monedă străină la 31
decembrie 2020 sunt:
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Rata de schimb
(lei pentru 1 unitate)
Moneda străină
Abreviere

Dolar SUA
Moneda unică europeană

c)

(lei pentru 1 unitate
31 decembrie 2019

USD
EUR

4,2608
4,7793

din moneda străină)
31 decembrie 2020
3,9660
4,8694

Informaţii referitoare la contractele de leasing

La finele anului 2020 societatea are în derulare 2 contracte de Leasing Financiar, încheiat în septembrie
2017.
Descrierea contractelor de leasing este realizată în NOTA 7.
d) Informaţii referitoare la impozite
Sistemul fiscal din România este în curs de consolidare şi armonizare cu legislaţia europeană şi din
această cauză pot exista interpretări diferite ale autorităţilor în legătură cu legislaţia fiscală care pot da
naştere la sume suplimentare, amenzi, penalităţi.
Considerăm că toate sumele datorate statului au fost plătite sau înregistrate la data bilanţului
Sinteza calculului impozitului pe profit
NR.
RD.

31 Decembrie 2019

31 Decembrie 2020

Venituri totale
Cheltuieli totale (inclusiv cheltuiala cu impozitul pe profit )

01
02

26.440.508
30.389.917

31.979.284
67.816.687

Total profit /pierdere (01-02)

03

(3.949.409 )

(35.837.403)

Elemente similare veniturilor

04

1.464.640

2.207.294

Venituri neimpozabile
Alte sume deductibile

05
06

33.819
1.378.493

0
1.129.832

Profit /Pierdere (03+04-05-06)

07

(3.897.081)

(34.759.941)

Cheltuieli nedeductibile

08

2.693.551

38.448.704

Profit impozabil/pierdere

09

(1.203.530)

3.668.763

Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenţi

10

14.021.714

15.225.244

Profit impozabil/pierdere

11

(15.225.244 )

(11.536.481)
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e) Valoarea contabilă a gajurilor şi ipotecilor este prezentată în nota referitoare la
imobilizarile corporale.
f) Prezentele Situaţii financiare nu sunt Situaţii financiare consolidate.
g)

Riscuri financiare

Riscul ratei dobânzii
Ca urmare a faptului că societatea are credite şi împrumuturi este expusă la riscul de modificare a ratei
dobânzii. Pentru a diminua expunerea la acest risc au fost negociate dobânzile la credite într-o structură
mixtă având atât componentă fixă cât şi o componentă variabilă aşa cum sunt prezentate la Nota 7.

Riscul de credit
În general societatea desfăşoară relaţii comerciale cu clienţi cunoscuţi care să permită finanţarea pe
credit. Pentru a diminua riscul de credit societatea a negociat contractele comerciale cu condiţii de plată
acoperitoare solicitând şi plata unui avans la contract.

Riscul variaţiilor de curs valutar
Pentru a diminua efectul variaţiilor de curs societatea a menţinut o situaţie de echilibru între sumele de
încasat în valută şi sumele de plată în valută
În anul 2020 societatea nu a avut încheiate contracte forward.
h) Criza financiară Cifra de afaceri realizată în anul 2020 a fost ușor influenţată de efectele
crizei financiare globale provocata de pandemia SARS-COV2 care a condus la o
diminuare a procentului de vanzari estimat in Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul
2020, procent cu mult superior procentului de realizare față de prevederile BVC ale anului
precedent.
i)

Garanţii acordate/primite Exista o Scrisoare de garantie bancara emisa de PRIORBANK,
MINSK BY, BELARUS, in favoarea UPET, in numele LLC SERVICE OIL.
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NOTA 14

EVENIMENTE ULTERIOARE BILANŢULUI

După data de 31.12.2020 la SC UPET SA Târgovişte au avut loc următoarele evenimente
importante:
1. În cadrul societăţii au avut loc întruniri, şedinţe şi analize pentru optimizarea utilizării
resurselor materiale şi a forţei de muncă şi stabilirea unei strategii de dezvoltare.
2. Au avut loc întâlniri si discutii cu clienţi externi, precum şi interni pentru a găsi noi forme de
colaborare pentru anul 2021.
5. A avut loc auditarea API pentru prelungirea licențelor respective care sunt necesare în vederea
realizării producției UPET.

ADMINISTRATOR
DAN MARIAN
Semnătura

ÎNTOCMIT,
Uptitude Global Solutions SRL Tgv.
Semnătura

Ştampila Unităţii
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DECLARAŢIE
în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

S-au întocmit situaţiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru:
Entitate: S.C. UPET S.A.
Judeţul: 15- Dâmboviţa
Adresa: loc. Targoviste, str. Arsenalului, nr. 14, tel. 0245616514
Număr din Registrul Comerţului: J15/320/1991
Forma de proprietate: 34- Societăţi comerciale pe actiuni
Activitatea preponderentă (cod şi denumire clasa CAEN): 2892- Fabricare utilaje
pt. extractie si constructii
Cod unic de înregistrare: 908332
Subsemnatul DAN MARIAN îşi asumă răspunderea pentru întocmirea
situaţiilor financiare anuale la 31.12.2020 şi confirmă că:
a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt
în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare,
performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea
desfăşurată;
c) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Semnătura,
DAN MARIAN

