
  UPET S.A. Targoviste                                                                                          
Raport anual 2021 
 

Strada Arsenalului nr. 14, 130021, Târgoviște, România, 
Tel: +40 790 000 420, e-mail: upet@upetgroup.ro 

www.upetgroup.ro 
1 

 

  
 
 
 
 

UPET S.A. TÂRGOVIȘTE 
RAPORT ANUAL 2020 

 
în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piață, republicată și Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu 
modificările și completările ulterioare 

 

Emitent admis pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare - 
Piața AeRO administrat de Bursa de Valori București S.A. 

 

Data raportului:   
Denumirea emitentului:  
Sediul social:  
 
Numărul de telefon/fax:  
Codul unic de înregistrare:  
Număr de ordine în Registrul Comerțului:     
Piața pe care se tranzacționează valorile 
mobiliare emise:    
Capitalul social subscris şi vărsat:  
Principalele caracteristici ale valorilor 
mobiliare emise de emitent:   

29 aprilie 2022 
UPET S.A. Targoviste 
Str. Arsenalului 14, Targoviste, Dâmbovița, 
România 
0245-631600; 0245-616772 
908332 
J15/320/1991 
Sistemul multilateral de tranzacționare - piața 
AeRO 
29.870.890 lei 
Acțiuni ordinare, nominative, valoare 
nominală 2,5 lei, simbol UPET 

 

  

mailto:upet@upetgroup.ro
http://www.upetgroup.ro/


  UPET S.A. Targoviste                                                                                          
Raport anual 2021 
 

Strada Arsenalului nr. 14, 130021, Târgoviște, România, 
Tel: +40 790 000 420, e-mail: upet@upetgroup.ro 

www.upetgroup.ro 
2 

 

    Cuprins 
UPET S.A. TÂRGOVIȘTE ....................................................................................................................... 1 

RAPORT ANUAL 2020 ......................................................................................................................... 1 

1. Analiza activității emitentului .......................................................................................................... 3 

1.1 Data înființării emitentului și descrierea activității de bază ............................................... 3 

1.2 Fuziuni, Achiziții și/sau Înstrăinări de active, în timpul perioadei de analiză ................ 4 

1.3 Principalele rezultate ale evaluării activității emitentului ................................................. 4 

1.3.1. Elemente de evaluare generală......................................................................................... 4 

1.3.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului ..................................................................... 7 

1.3.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială .......................................... 8 

1.3.4. Evaluarea activității de vânzare ...................................................................................... 9 

1.3.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății ............................................. 12 

1.3.6.       Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului 
asupra mediului înconjurător ........................................................................................................ 13 

1.3.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare ........................................................ 14 

1.3.8. Evaluarea activității emitentului privind managementul riscului .......................... 14 

1.3.9. Elemente de perspectivă privind activitatea ............................................................. 18 

2. Activele corporale ale emitentului .............................................................................................. 21 

3. Piața valorilor mobiliare emise de societate ............................................................................. 22 

3.1.  Evoluția pe piața de capital a acțiunilor UPET S.A. Târgoviște ..................................... 22 

3.2.  Politica privind dividendele .................................................................................................. 23 

3.3.  Achiziționarea propriilor acțiuni ........................................................................................... 23 

3.4.  Filiale și deținerile acestora .................................................................................................. 23 

3.5.  Structura acționariatului ........................................................................................................ 23 

4. Conducerea societății .................................................................................................................... 24 

4.1. Consiliul de administrație ...................................................................................................... 24 

4.2.  Conducerea executivă .......................................................................................................... 25 

5. Litigii ................................................................................................................................................... 26 

6. Aspecte privind guvernanța corporativă .................................................................................... 26 

7. Situația financiar-contabilă ............................................................................................................ 32 

Poziția financiară .................................................................................................................................. 32 

Performanța financiară ....................................................................................................................... 34 

Indicatori de lichiditate, solvabilitate și risc ................................................................................... 36 

Situația fluxurilor de trezorerie ......................................................................................................... 37 

 

 

 

 

mailto:upet@upetgroup.ro
http://www.upetgroup.ro/


  UPET S.A. Targoviste                                                                                          
Raport anual 2021 
 

Strada Arsenalului nr. 14, 130021, Târgoviște, România, 
Tel: +40 790 000 420, e-mail: upet@upetgroup.ro 

www.upetgroup.ro 
3 

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 afirmându-se, pe parcursul evoluției sale, ca unul din cei mai mari 
producători de instalații și echipamente pentru foraj din Europa. 

UPET SA Târgoviște funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 
privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, fiind 
înmatriculată la Registrul Comerțului 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 extracție și construcții, 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 țări ale lumii, inclusiv Brazilia, Bulgaria, China, 
Ecuador, Franța, 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 
răspunzând 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. 

După doi ani în care activitatea UPET S.A. a fost puternic afectată de conjuncturile 
externe nefavorabile, conducerea Emitentului urmărește implementarea unui 
program de relansare a activității și de recâștigare a poziției și avantajelor competitive 
pe piețele de referință, ale cărui efecte sunt așteptate să se reflecte în rezultatele și 
performanța Societății începând cu anul 2022. În acest sens, în anul 2021 Societatea 
a lansat în fabricație o instalație de foraj de 200 tone, precum și alte comenzi cu 
termen de livrare în 2022. 
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1.2 Fuziuni, Achiziții și/sau Înstrăinări de active, în timpul perioadei de analiză 

Pe parcursul exercițiului financiar aferent anului 2021, nu au avut loc operațiuni de 
fuziune, divizare, achiziții sau reorganizări semnificative ale societății. 

În conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății 
nr. 1/26.04.2021, Societatea a înstrăinat un teren de 8.170 mp la prețul de vânzare de 
7.422.859 lei. La momentul tranzacției, terenul înstrăinat nu avea construcții, nu era 
grevat de ipoteci și nu a influențat în niciun fel capacitatea de producție a societății.  

De asemenea, pe perioada anului 2021 societatea a decis casarea mai multor utilaje 
și echipamente tehnologice care reprezentau defecțiuni și uzuri fizice și morale 
avansate. 

Pe parcursul exercițiului financiar 2021, 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:  1.022.983 lei. 

Contextul pandemic și evoluțiile pe piețele internaționale de referință pentru emitent 
au continuat să afecteze semnificativ activitatea societății și în anul 2021. Volumul 
vânzărilor s-a diminuat cu 87% față de exercițiul anterior, în timp ce valoarea 
cheltuielilor de exploatare s-a redus cu 80%. În consecință, rezultatul pozitiv 
înregistrat la 31.12.2021 se datorează în special veniturilor obținute din înstrăinarea de 
active. 

b) Cifra de afaceri: 3.752.926 lei 

Anul 2021 a fost marcat, deopotrivă, de tendința de revenire a industriei globale de 
extracție și producție petrolieră la niveluri prepandemice și, respectiv, de 
disfuncționalități majore în lanțurile logistice de aprovizionare pentru componentele 
și echipamentele necesare activității emitentului, dar și de creștere generalizată a 
prețului energiei. Astfel, în timp ce, la finalul perioadei de raportare, cifra de afaceri s-
a diminuat cu 86,5% față de exercițiul financiar anterior, activitatea Societății a 
cunoscut un reviriment important în anul 2021, care se va reflecta, însă, la nivel de 
rezultate, în perioada următoare. 
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c) Export 

Structural, cifra de afaceri pentru anul în exercițiu provine în proporție de 40% din piața 
externă. Principalele destinații de export a producției UPET în anul 2021 au fost India, 
care a absorbit 33% din totalul vânzărilor, Ungaria (4%) și Belarus, Polonia și Ucraina 
(3% cumulat). 

d) Costuri 

Nivelul minim al intensității activității de producție în anul 2021, impus de conjunctura 
specifică perioadei, a atras reducerea cheltuielilor cu materiile prime în proporție de 
76,5%, și menținerea cheltuielilor cu energia și apa pe fondul creșterilor prețului la 
energia electrică în perioada de raportare. 

În corelare cu evoluția activității, numărul de angajați ai UPET S.A. a continuat să 
scadă, antrenând diminuarea cheltuielilor salariale cu 2.462,5 mii Lei, respectiv cu 
81,6% la finele anului 2021 comparativ cu anul 2020. Totuși, se remarcă faptul că, deși 
numărul mediu de salariați în 2021 este de 18, numărul de salariați la 31.12.2021 este 
de 52, aproape de nivelul exercițiului anterior dar, încă, semnificativ mai mic decât 
nivelul prepandemic al anului 2019 (143 angajați). 

In anul 2021, în urma analizei activelor circulante și cu precădere a creanțelor, o parte 
din pierderile potențiale previzionate în anii precedenți au fost recunoscute ca 
pierderi efective ale exercițiului financiar. Reflectarea lor anterioară în contabilitate, la 
un nivel estimat mai mare decât cel efectiv, face ca impactul reevaluării activelor 
curente în contul de profit si pierdere al anului 2021 să fie sub forma unui venit de 
106,806 lei - venit din ajustări de valoare privind activele circulante. 

Din totalul de 6,938,634 lei ,,alte cheltuieli de exploatare”, 42.46% au fost generate de 
cheltuielile privind prestațiile externe, 54.60% au fost antrenate de operațiunile de 
casare și cedare de active, diferența fiind atribuită eforturilor financiare privind 
protecția mediului înconjurător și plăților de impozite și taxe. 

Dinamica cheltuitelor financiare (-93.75%) este justificată de scăderea concomitentă 
a cheltuielilor privind dobânzile (-83.71%) și a cheltuielilor impuse de diferențele 
nefavorabile de curs valutar (-95.32%). 

e) Cota de piata 

În anul 2021, producția UPET s-a adresat în principal companiilor de foraj și 
companiilor cu profil petrolier. Având în vedere o activitate de desfacere orientată atât 
pe piața internă, cât și pe piețe externe, delimitarea pieței și estimarea cotei de piață 
a societății sunt dificile. 
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f) Cash Flow 

Ca urmare a încasării contravalorii tranzacției imobiliare realizate în cursul exercițiului 
financiar, la 31.12.2021, Societatea dispunea de lichidități importante: trezoreria 
reprezenta 26,3% din activele circulante și acoperea în proporție de 62,5% datoriile 
curente. 

g) Indicatori de lichiditate 

Cu precădere pe seama nivelului disponibilităților bănești dar și al echilibrului dintre 
creanțe și datorii pe termen scurt, indicatorul lichidităţii curente, care reflectă 
capacitatea societății de a-și îndeplini obligațiile financiare pe termen scurt pe seama 
activelor sale curente, se poziționa semnificativ deasupra pragului minim de referință 
în perioada de raportare, activele circulante acoperind nivelul datoriilor curente  de 
2,4 ori.  

 

INDICATORI DE LICHIDITATE INTERVAL 
OPTIM 

2019 2020 2021 

Lichiditate curenta (AC/DC) >2 2,77 1,70 2,38 

Lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii curente >1 1,30 0,80 1,08 

Lichiditate rapida (Disponibilități/Datorii curente) >0,5 0,005 0,024 0,63 

 

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, datorită politicii conducerii de a 
evita îndatorarea pe termen lung a Societății în raport cu terții (instituții de creditare 
bancară, etc.).  

INDICATORI DE SOLVABILITATE INTERVAL 
OPTIM 

2019 2020 2021 

Solvabilitate financiara (TA/TD) >1 5,24 5,95 7,42 

Solvabilitate patrimoniala (Cap. Proprii/ Cap. 
Proprii +TD) 

>30% 80,80% 83,04% 86,35% 

 

i) Indicatori privind gradul de îndatorare 

Valorile reduse până la nule ale datoriilor pe termen lung precum și ponderea redusă 
și în diminuare a datoriilor pe termen scurt în structura de finanțare a societății au 
menținut indicatorii gradului de îndatorare constanți și semnificativ sub nivelul minim 
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considerat de risc, relevând politica centrată pe consolidarea independenței 
financiare a conducerii. 

INDICATOR INTERVAL 
OPTIM 

2019 2020 2021 

Ind. Gradului de indatorare la termen (DTL/Cap 
Proprii+DTL) 

<50% 0.90% 0.00% 0.12% 

Rata de indatorare (DT/TA)*100 <80% 19.08% 16.80% 13.49% 

 

 

1.3.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului 

UPET S.A. este unul din cei mai mari producători de instalații și echipamente pentru 
foraj din Romania. Activitatea de desfacere a UPET este dispersată din punct de 
vedere geografic, societatea onorând cu succes, până în prezent, peste  650 instalații 
de foraj și intervenție, atât la nivel național, cât și internațional, în majoritatea regiunilor 
petroliere ale lumii. 

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; reparații capitale instalații și 

subansambluri; 
• Certificare și inspecții instalații și echipamente de foraj; 
• Service instalații și echipamente de foraj. 

 
Structura cifrei de afaceri pe categorii de produse 

Utilajele petroliere au reprezentat și continuă să reprezinte singura categorie de 
produse comercializate de către UPET S.A. 

În anul 2021, producția UPET 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 60%, India 33%, , Ungaria 4%, și Belarus, Polonia, și 
Ucraina împreună 3%. 

Distribuția pe piață se realizează fie în mod direct de către echipa de vânzări UPET, fie 
prin agenți/intermediari, în special pe piețele externe mai îndepărtate din punct de 
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vedere geografic și în care societatea nu are același nivel de vizibilitate și relații directe 
cu potențialii clienți. 

1.3.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială 

Activitatea de aprovizionare tehnico-materială are ca principal obiectiv asigurarea în 
timp util, conform programelor de fabricație, a comenzilor interne și a specificațiilor 
tehnice de materiale, echipamente și subansambluri corespunzătoare din punct de 
vedere calitativ și economic, necesare pentru asigurarea condițiilor optime a 
procesului de producție și a societății în general.  

Principalii furnizori care au participat la realizarea programului de producție pe anul 
2021 sunt: 

Furnizor                                                     Valoare (lei) 

UPET MACHINERY SRL 1,022,532 
ROMANIA HIDRO SERVICE SRL 589,407 
SCULE HIDRAULIC UPET SRL 584,530 
PREDATOR SECURITY SRL 346,640 

NOVA POWER & GAS SRL 291,787 
MAIRON GALATI SA 261,675 
GEOMET INDUSTRIAL SRL 252,381 
SAS STROMAG FRANCE 226,305 

UZTEL SA 198,769 

K & W DRIVE SYSTEMS S.R.L. 176,544 

 

Sistemul asigurării calității deține un rol important în activitatea UPET, inclusiv în 
activitatea de aprovizionare. Alegerea furnizorilor se realizează ținând cont de două 
cazuri specifice, și anume: 

Furnizori critici – materia prima, semifabricatele, produsele sau serviciile furnizate 
reprezintă aport important atât in fabricația produselor finite de către SC UPET SA, cât 
și siguranța de exploatare a acestora  

Furnizori necritici – materiale auxiliare, consumabile, scule si lichide tehnice. 

Serviciul Aprovizionare caută în permanență cele mai bune condiții oferite de piața 
prin solicitarea și obținerea ofertelor competitive. O mare importanta o reprezintă 
colectarea informațiilor privind furnizorii noi. Aceștia, în general, sunt selectați pe baza 
următoarelor criterii: 

• calitatea produselor vândute 
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• prețul propus și posibilitatea de negociere  
• termenele de livrare și regularitatea livrărilor  
• facilitățile de plata  
• reputația furnizorului 
 

1.3.4. Evaluarea activității de vânzare 

i. Evoluţia vânzărilor și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung 
 

Anul 2021 s-a desfășurat în condiții de criză sanitară, urmată de criză economică, 
pentru întreaga societate națională și internațională. Pandemia de coronavirus, 
volatilitatea resurselor energetice, perturbările în lanțurile logistice internaționale, 
au impactat economia mondială și națională, multe societăți fiind nevoite să își 
sisteze fluxul tehnologic, generând întârzieri substanțiale ale procesului de 
producție, logistic și de onorare a termenilor contractuali. 

Într-un context deosebit de dificil pentru mediul de afaceri și întreaga societate 
românească, cu provocări multiple pentru companii, UPET a încercat sa își mențină 
activitatea și producția, chiar dacă la o scară semnificativ redusă. Respectând 
normele și standardele internaționale de calitate, precum și noile norme sanitare 
și de distanțare in vigoare din cauza Covid-19, societatea și-a continuat activitatea 
operațională pe parcursul întregului an și și-a onorat comenzile conform 
termenelor contractuale asumate față de clienți.  

În acest an dificil și plin de incertitudini, UPET raportează la finele perioadei o cifra 
de afaceri de 3.753 mii Ron, în descreștere cu 87% fata de anul precedent. Cu toate 
acestea, pe parcursul anului 2021, s-a remarcat revitalizarea activității, așa încât, în 
semestrul al doilea, a fost lansată în fabricație o instalație de foraj de 200 tone, 
precum și alte comenzi cu termen de livrare în 2022.  

Distribuția pe piețe a cifrei de afaceri 

Canal de distribuție (mii Euro) 2019 2020 2021 
Intern 1.890,34 3.847,91 455,08 
Cotă, % din total 49% 67% 40% 
Extern 1.983,30 1.869,64 307,71 
Cotă, % din total 51% 33% 60% 
Total 3.873,64 5.717,56 762,79 
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Dacă, în anul 2020, principala piață pentru produsele UPET a fost cea externă 
(67%), în anul 2021 se observă o schimbare a proporțiilor, piața românească 
absorbind 60% din cifra de afaceri. Principalele destinații de export în perioada de 
raportare au fost India cu 33% din vânzări, Ungaria 4%, și Belarus, Polonia, și 
Ucraina, împreună 3%.  

Cu toate dificultățile anului 2021, spre final de an s-a remarcat o tendință de 
creștere a prețului petrolului și gazelor pe piețele internaționale, fapt care a 
revigorat interesul jucătorilor din piață pentru investiții în extracție și producție, 
tendință care ar putea conduce la creșterea cererii pentru echipamente fabricate 
de UPET, în perspectiva anului 2022 și pe termen mediu.  

De asemenea, odată cu creșterea prețului la sursele de energie tradiționale, dar și 
odată cu sporirea îngrijorărilor pentru starea mediului înconjurător, industria de 
foraj geotermal – segment pentru care instalațiile și echipamentele UPET sunt 
potrivite - internațională și națională și care în viitorul mediu și de lungă durată 
considerăm că va ocupa un segment tot mai mare în vânzările societății.  

La momentul publicării acestui raport, agresiunea militară a Rusiei asupra Ucrainei 
continuă, cu perturbări profunde pentru viața și activitatea țării vecine, cât și 
perspectivele geopolitice și de securitate energetică în regiune și în lume. Ca 
efecte imediate de scurtă durată cu impact negativ asupra activității UPET, în 2022 
(care ar putea avea efecte mai prelungite) menționăm stoparea activității clienților 
din Ucraina și punerea sub sancțiuni internaționale a companiilor petroliere din 
Belarus și Rusia.  

Durata și amploarea conflictului militar imposibil de prognozat, precum și alte 
evenimente și influențe din regiune, creează o mare volatilitate și incertitudine 
pentru orice planuri și prognoze pentru anul 2022.  

Cu toate acestea, UPET începe anul 2022 într-o stare financiară sănătoasă, cu un 
portofoliu optim de produse și servicii, cu o echipă de vânzări revigorată, și o 
imagine de brand și conținut de site împrospătate, – care sperăm să ne permită 
menținerea clienților existenți cu sporirea volumelor de vânzări către ei, precum și 
atragerea clienților noi și intrarea pe piețe noi. 

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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Zona Denumire companie Produs 

 
CONFIND Campina 

UPETROM Ploiești 

instalații de intervenție 
de 40-50 tf și 
echipamente de 
workover ; 
Instalații 30-90 tf ; 

    Intern COD GAS Moreni  
CONFIND Campina 

 
 
Reparatii capitale 

 DESPA Targoviste i
i    

 
 

China 

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

 
 
Utilaj petrolier 

 
 
 

India 

Shivany Ltd Instalații pana la 100 tone 

Simplex Ltd Instalații pana la 100 
tone 

BHEL (Bharat Heavy 
Electrical Ltd) 

Utilaj petrolier 

Marea Britanie+ 
Australia 

Cairn Energy Instalații pana la 100 tone 

 
 
 

Europa 

Drillmec Italia Instalații cu sarcina la 
cârlig cuprinsa intre 60 și 
200 tone 

 
Bentec Germania 

Instalații cu sarcina la 
cârlig cuprinsa intre 125 
și  160 tone 

 
 

America de Nord 

National Oil SUA Utilaj petrolier 
Schramm Canada Utilaj petrolier 

Crown Ind. Canada Utilaj petrolier 
 

iii. Dependența societății față de anumiți clienți 
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În anul 2021, producția UPET 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, S.N.G.N. ROMGAZ, Foraj Sonde Videle Pentru menținerea 
relațiilor de colaborare, societatea continuă programul de dezvoltare a unor produse 
si servicii la prețuri avantajoase. Pe plan extern, portofoliul de clienți cuprinde 
companii precum ONGC India, Service Oil Ucraina, Soli Solino Polonia, etc. . Începând 
din anul 2021, UPET a reluat participarea la licitațiile publice pentru achiziția 
produselor și serviciilor din gama sa de activitate, atât în România, cât și peste hotare.  

                   

 

 Principalii clienți UPET S.A în 2021. 

Zona Companie 

ROMANIA OMV Petrom 

ROMANIA ROMGAZ 

ROMANIA Foraj Sonde Videle 

UCRAINA Service Oil  

INDIA ONGC 

 

1.3.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societății 

La sfârșitul perioadei de raportare, 31.12.2021, societatea înregistra un număr de 52 
angajați.   

Distribuția personalului pe departamente 

Departament Nr. angajați 
Personal activitate de producție 37 
Personal tehnic și administrativ 15 

  

In 2021 s-au desfășurat mai multe programe de menținerea si creșterea calificării 
personalului direct productiv. Mai mulți muncitori au obținut calificări complementare 
pentru realizarea sarcinilor de serviciu. De asemenea angajații direcției de calitate al 
societății au frecventat cursuri specializate și a susținut examene, în vederea obținerii 
certificatelor de calificare profesională.  
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Pe parcursul anului 2021, 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 2021, UPET  a urmărit, în cadrul activităților desfășurate, respectarea 
legislației în vigoare privind protecția mediului. 

In acest sens, societatea a realizat următoarele acțiuni: 

▪ Societatea a transmis la termen răspunsurile la situațiile solicitate de APM 
Dâmbovița si/sau Garda de Mediu Dâmbovița; 

▪ S-a realizat studiu tehnic si s-a depus documentație la Administrația Naționala 
Apele Romane pentru conservare, sigilare si renunțare la sursa subterana de 
apa.   

▪ S-au întocmit și s-a depus dosarul pentru valabilitatea Autorizației Sanitare de 
funcționare; 

▪ Organizația a achitat integral și la termen contribuția lunara și a transmis toate 
datele conform legislației aplicabile la Administrația Fondului pentru Mediu; 

▪ Trimestrial au fost prelevate probe din apele menajere și industriale de către 
Compania de Apa Târgoviște, fără sa fie semnalate depășiri ale valorilor limita 
de încărcare cu poluanți a apelor uzate din rețelele de canalizare; 

▪ Trimestrial în vederea monitorizării emisiilor au fost prelevate probe pentru 
analize ape uzate și emisii gaze de ardere în aer de către laborator extern 
acreditat conform legislației fără sa fie semnalate depășiri la indicatorii de 
calitate a apelor uzate; monitorizarea se executa conform Autorizației de 
Mediu; 

▪ În luna decembrie a fost demarată întocmirea documentelor necesare pentru 
îndeplinirea cerințelor HG173/2000 în vederea înaintării la Agenția de Protecția 
Mediului; 

▪ au fost înregistrate toate cerințele de mediu, aferente aplicației electronice SIM. 
In cursul anului 2021 nu s-au înregistrat incidente care sa afecteze mediul 
înconjurător. Nu au fost înregistrate amenzi la adresa organizației în ceea ce privește 
activitatea de protecție a mediului. 

 

mailto:upet@upetgroup.ro
http://www.upetgroup.ro/


  UPET S.A. Targoviste                                                                                          
Raport anual 2021 
 

Strada Arsenalului nr. 14, 130021, Târgoviște, România, 
Tel: +40 790 000 420, e-mail: upet@upetgroup.ro 

www.upetgroup.ro 
14 

1.3.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare 

Activitatea de cercetare - dezvoltare din cadrul Direcției de Proiectare s-a desfășurat 
în anul 2021 in special cu eforturi proprii  pe următoarele direcții: 

1) Întocmirea documentației de execuție pentru produse noi și instalații aflate pe stoc: 

▪ Instalație de foraj TD 200 E cu acționare electrică 
▪ Cap hidraulic CH 225 (-40 grade C.+45grade C) 
▪ Masa rotativă MRS 130 modernizată (-40 grade C.+45grade C) 
▪ Reparație pârți + instalație RIG 200 PETROM 
▪ Grup motopompa  3 PN 500 – CIA.52-00.00.00.0  
▪ Dispozitiv ridicare BOP – IMS.67-00.00.00.0  
▪ Dispozitiv suspendare si ancorare clește – IMS.70-00.00.00.0  
▪ Banda de frâna IC5 (cu saboți mici) – IMS.77-00.00.00.0  
▪ Instalație electrica TD 200 – DED.69-00.00.00.0 

 
2) Asigurarea de suport tehnic pentru diverse lucrări de inspecții, la instalații și 
echipamente; 

3) Analiza tehnica a fiselor de avizare oferta pentru instalații noi, reparații, piese 
schimb; 

4) Continuarea implementării și alinierii la cerințele manualului calității și a 
standardelor în vigoare, implementării și alinierii produselor la cerințele API Q1, 4F, 7K, 
8C la care UPET deține licențe; 

5) Asistenta tehnica pentru produsele aflate în fabricație; 

6) Întocmirea completelor de livrare pentru produsele contractate, a caietelor de 
sarcini, a breviarelor de calcul, a programelor de probe; 

7) Avizarea tehnica a ofertelor primite de la diverși 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 
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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 

În anul 2021 UPET a minimizat acest risc prin reducerea semnificativă a gradului de 
îndatorare. Pentru împrumuturile nesemnificative existente au fost negociate dobânzi 
fixe la nivelul anului 2020 fără opțiunea de a putea fi modificate de către creditor.  

Riscul de credit 

În general, societatea desfășoară relații comerciale cu clienți cunoscuți care permit 
finanțarea prin intermediul creditului. Pentru a diminua riscul de credit, societatea a 
negociat contractele comerciale cu condiții de plată acoperitoare solicitând și plata 
unui avans la contract. Pentru contractele cu un risc de credit mai sporit, la sume mari 
și perioade de plată mai extinse, societatea recurge la solicitarea acoperirii riscului de 
plată prin garanție bancară. 

 

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 
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 2021 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.  În 
perioada de raportare, societatea și-a îmbunătățit considerabil nivelul de lichiditate, 
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precum și raportul activelor circulante nete la datorii curente nete (+54% față de anul 
precedent)   

(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. De asemenea, în perioada de raportare, pagina de 
internet a societății a fost modernizată și activitatea acesteia a fost promovată online, 
prin instrumente dedicate de marketing digital și rețele de socializare. 

Riscuri derivate din litigii 

La 31.12.2021, 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 asociate 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: 
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. Pe parcursul anului 2021, 
disfuncționalitatea lanțurilor internaționale de aprovizionare și logistică a readus 
acest risc în vizor, societatea confruntându-se cu câteva întârzieri semnificative la 
livrare de către furnizori internaționali. Spre finalul 2021 și începutul 2022, 
instrumentele de management al acestui risc a inclus tactica de aprovizionare în 
avans, precum și reaprecierea perioadelor necesare pentru producție și 
livrare/negocierea unor contracte cu durate revizuite cu clienții. Conflictul militar 
din Ucraina de la începutul 2022 și amploarea acestuia poate agrava în 
continuare riscurile de perturbare a lanțurilor logistice în regiune.  
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b) âiscuri de blocaje sau disfuncționalități în colaborarea dintre departamentele de 
aprovizionare – stocuri – vânzări. Societatea promovează recrutarea angajaților 
tineri pentru pozițiile comerciale (aprovizionare și vânzări), cu o mai bună 
posedare a instrumentelor informaționale și competențelor digitale, și 
implementează elemente și proceduri de gestiune, centralizare și verificare a 
fluxului operațional în aceste domenii. 

c) Riscuri tehnice. Activitatea UPET presupune un proces de producție iar orice 
întreruperi survenite în circuitul funcțional al acestuia poate genera întârzieri ale 
fluxului tehnologic, incapacitatea de a menține stocurile necesare, precum și 
întârzieri în livrarea produselor finite, cu efecte directe asupra cererii de produse, 
menținerii relațiilor de colaborare cu partenerii care asigura distribuția produselor 
si, implicit, reputației societății. De asemenea, operarea echipamentelor de 
producție în afara parametrilor normali de funcționare ar putea determina 
reduceri în volumul producției, majorarea costurilor de producție sau scăderi 
calitative, impactând negativ rezultatele operaționale și situația financiara a UPET. 

d) Riscuri de reducere a piețelor de desfacere. Conflictul militar din Ucraina de la 
începutul anului 2022 aduce un risc major de imposibilitatea  desfășurării 
activității comerciale pe câteva piețe de desfacere importante pentru UPET 
(Ucraina, Belarus, Federația Rusa ) pentru o perioadă imposibil de prognozat. Ca 
acțiune de mitigare compania își va reorienta efortul de vânzare pentru 
menținerea și sporirea volumelor de vânzări pe piața din România și alte piețe 
existente (India, Polonia, etc.) și efortul de prospectare și promovare pentru piețe 
noi.  

(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.  

Criza sanitară și economică  generată de pandemia COVID-19 în 2020-2021, urmată 
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de declanșarea de către Rusia a conflictului militar în Ucraina la începutul lui 2022 
reprezintă o provocare nemaiîntâlnită critică și sistemică pentru toată regiunea, în 
domeniul de securitate, social și economic. Desigur, că acest cumul de evenimente 
au un impact major inclusiv  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 întreprinde toate măsurile pentru a gestiona această 
criză astfel încât să își mențină activitatea operațională. 

 
1.3.9. Elemente de perspectivă privind activitatea 

 Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact semnificativ 
asupra lichidității și veniturilor emitentului 

Anul 2021 s-a desfășurat în condiții de criză sanitară, urmată de criză economică, 
pentru întreaga societate națională și internațională. Pandemia de coronavirus, 
volatilitatea resurselor energetice, perturbările în lanțurile logistice internaționale, au 
impactat economia mondială și națională, multe societăți fiind nevoite sa își sisteze 
fluxul tehnologic, generând întârzieri substanțiale ale procesului de producție, logistic 
și de onorare a termenilor contractuali. 

Într-un context deosebit de dificil pentru mediul de afaceri și întreaga societate 
românească, cu provocări multiple pentru companii, UPET a reușit sa își mențină 
activitatea și producția, chiar dacă la o scară semnificativ redusă. . Respectând 
normele și standardele internaționale de calitate, precum și noile norme sanitare și de 
distanțare în vigoare din cauza Covid-19, societatea și-a menținut activitatea 
operațională pe parcursul întregului an și și-a onorat comenzile conform termenelor 
contractuale asumate față de clienți. Mai mult ca atât, a fost lansată in fabricație o 
instalație de foraj de 200 tone și alte comenzi cu termen de livrare în 2022.  

Cu toate dificultățile anului 2021, spre final de an pe fundalul de creștere a prețului 
petrolului și gazelor pe piețele internaționale, s-a revigorat interesul jucătorilor din 
piață pentru investiții în active de extracție și producție, și respectiv această tendință 
ar putea duce la creșterea cererii pentru echipamente fabricate de UPET în 
perspectiva anului 2022 și pe termen mediu.  

Totodată, cu creșterea prețului la sursele de energie tradiționale, dar și odată cu 
sporirea îngrijorărilor pentru starea mediului înconjurător, crește activitatea 
internațională și națională de foraj geotermal – segment pentru care instalațiile și 
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echipamentele UPET sunt perfect potrivite și care în viitorul mediu și de lungă durată 
considerăm că va ocupa un segment tot mai mare în vânzările societății.  

La momentul publicării acestui raport, în martie 2022, de circa o lună continuă 
agresiunea militară a Rusiei asupra Ucrainei – război, care a perturbat total atât viața 
și activitatea țării vecine, cât și perspectivele geopolitice și de securitate energetică în 
regiune și în lume. Ca efecte imediate de scurtă durată cu impact negativ asupra 
activității UPET în 2022 (care ar putea avea efecte mai prelungite) menționăm 
stoparea activității clienților din Ucraina și punerea sub secțiuni internaționale a 
companiilor petroliere din Belarus și Rusia – fapt care duce la imposibilitatea 
desfășurării activității comerciale cu aceste 3 țări.  

De asemenea, conflictul armat va duce la perturbarea în continuare a lanțurilor 
logistice și de aprovizionare în regiune, cu efecte de scumpire a anumitor materii 
prime, materiale și componente, și efecte de lipsă sau deficit a anumitor componente 
până la accesul și stabilirea relațiilor cu noi furnizori din alte piețe.   

Durata și amploarea conflictului militar imposibile de prognozat, precum și alte 
evenimente și influențe din regiune, creează o mare volatilitate și incertitudine pentru 
orice planuri și prognoze pentru anul 2022.  

Cu toate acestea, UPET începe anul 2022 cu o situație financiară sănătoasă, cu un 
nivel minim istoric de datorii, și o poziție de lichiditate semnificativ îmbunătățită. 
Procesele de proiectare, tehnologice și de producție, managementul calității UPET 
și-au reconfirmat soliditatea și în acest an, fapt reconfirmat prin extinderea licențelor 
API în urma auditului din primăvara 2021 și iarna 2022. Colectivul UPET, deși restrâns 
ca număr, a demonstrat în acest an că este bine pregătit profesional și motivat moral, 
pentru a face față provocărilor. Pe partea comercială, societatea are un portofoliu 
optim de produse și servicii, o echipă de vânzări revigorată, și o imagine de brand și 
conținut de website împrospătate. Această stare de lucruri crește capacitatea 
societății de reziliență la șocuri și rezistență la dificultăți.  

Având în vedere evoluția imprevizibilă a mediului economic regional și global se va 
acționa în următoarele direcții: 

Pentru Piata interna se are în vedere: 

a) Menținerea relațiilor comerciale cu clienții tradiționali (OMV Petrom, Romgaz, 
Foraj Sonde Videle SA, schelele de foraj din țară). 
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b) Ținând cont că, în continuare, unul din principalele elemente de decizie îl 
constituie prețul, pentru anul 2022 se va continua programul de optimizare a 
costurilor de producție.  

c) Participarea activă la licitații publice pentru produse și servicii în domeniul de 
activitate al societății. 

d) Înțelegerea mai bună a necesităților și creșterea volumelor de vânzări cu 
clienții existenți dar mai mici sau ocazionali 

e) Dezvoltarea de relații comerciale cu alți contractori de foraj. 
f) Dezvoltarea produselor noi și oferirea serviciilor de reparații și modernizări 

conform cerințelor pieței. 
g) Dezvoltarea echipei și activității de service și mentenanță a instalațiilor de foraj 

la locația clientului 

 

Direcțiile strategice vizate pentru piața externă sunt: 

a) Furnizarea de piese schimb, întreținere și reparare a instalațiilor și a altor 
echipamente livrate în anii precedenți către clienții existenți pe piețe precum India, 
Polonia,  

b) Continuarea programului de promovare și susținere a modernizării instalațiilor, 
livrate în anii precedenți, prin dotarea acestora cu echipamente moderne (India); 

c) Reluarea relațiilor comerciale și furnizarea de piese schimb, întreținere și reparare 
a instalațiilor și a altor echipamente livrate în anii precedenți către piețe precum 
Kazahstan, țările din Golful Persic și Orientul Mijlociu (Siria, Oman, Irak, etc.), Libia, 
Brazilia, etc.   

d) Dezvoltarea relațiilor comerciale cu firme din țâri europene: continuarea și 
creșterea relațiilor cu Polonia și Ungaria; stabilirea de noi relații comerciale pe 
piețe precum Albania, Serbia, Bulgaria, etc.  

e) Înregistrarea în calitate de furnizor calificat pentru companiile petroliere 
internaționale care practică acest sistem. Participarea la licitațiile publice 
internaționale.   

f) Continuarea acțiunilor de pătrundere pe piețele noi precum: țările din Golful Persic 
(EAU, Kuwait, Arabia Saudită, etc.), Africa, America de Sud ; 

g) Reluarea cu un efort sporit a activității comerciale și aprecierea potențialului de 
extindere de îndată ce va fi posibil pe piața Ucrainei  

h) Monitorizarea situației cu sancțiunile internaționale asupra sectorului de petrol și 
gaze din Belarus și Rusia, în vederea reluării activității comerciale  
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Pentru anul 2022, conform estimărilor privind activitatea de desfacere, societatea își 
propune realizarea unei cifre de afaceri de 19.854.606 Ron, în creștere fata de cifra de 
afaceri realizata în 2021, în condițiile în care vor fi materializate negocierile purtate cu 
firmele în cursul anului 2021-începutul anului 2022 și nu vor apărea alte perturbări 
politice sau economice ce ar putea diminua semnificativ cererea de echipamente noi.  

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. 

 

1. Activele corporale ale emitentului 

Valoarea netă contabilă a imobilizărilor corporale la 31.12.2021 este de 54,139 mii lei, 
cu 3.982 mii lei mai mică (-6.85%) decât în exercițiul financiar anterior, fapt datorat în 
principal vânzării unui imobil cu o suprafață totala de 8170 mp precum și amortizării 
înregistrate în cursul anului 2021. 

Denumirea activului imobilizat Valoare contabila neta 

31.12.2020 31.12.2021 

Imobilizări corporale, din care:   

Terenuri și amenajări teren 47,633,474 44,389,004 

Construcții 10,441,611 9,594,972 

Instalații tehnice și mașini 39,800 135,761 

Mobilier, aparatura birotica, alte elemente de 
active corporale 

6,394 19,726 

Total imobilizări corporale 58,121,278 54,139,463 
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Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale. 
 
Gradul de uzura (depreciere) mediu al principalelor active din proprietatea 
UPET  este redat în tabelul următor: 
 

Structură 2020 2021 

Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale 23.919.182 24,698,698 

Imobilizări corporale 58.121.278 54,139,463 

Grad mediu de uzură (Amf/mf) 41,15% 45,62% 

 
 

2. Piața valorilor mobiliare emise de societate 

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

Acțiunile UPET SA au fost înscrise și tranzacționate la cota Bursei de Valori București 
- Sistemul multilateral de tranzacționare (piața AeRO), având simbolul UPET începând cu 
data de 27.05.2015. Registrul acționarilor este ținut de  DEPOZITARUL CENTRAL S.A. 
București. 

Pe parcursul anului 2021, evoluția cotației acțiunii UPET a fost caracterizată de 
volatilitate ridicată, în ton cu dinamica generală a pieței de capital, dar și de 
incertitudinile din mediul economic global și din piața de profil. Valoarea de 
capitalizare a companiei a variat între nivelul de minim atins în 15.03.2021, de 6.810,6 
mii lei și cel de maxim, înregistrat la data de 18 noiembrie 2021, de 13.262,7 mii lei. De 
asemenea, volumele tranzacționate au variat între 78.247 acțiuni (19.03.2021) și 60 de 
acțiuni, la 30 iunie 2021. 
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Totuși, remarcăm faptul că, dincolo de volatilitate și incertitudine, evoluția acțiunii 
UPET la bursă s-a 
poziționat pe o tendință 
ascendentă fermă, 
confirmată în primele luni 
ale anului 2022, când s-a 
tranzacționat la un preț 
maxim de 1,3 lei, un volum 
de aproape 20.000 
acțiuni.  

Remarcăm faptul că la 
data elaborării prezentului 
Raport, prețul de piață al 

acțiunii UPET este deasupra maximului înregistrat în anul 2021, respectiv 1,15 lei / 
acțiune. 

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.  

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 următoarelor societăți: 
UPET MACHINERY S.R.L. Targoviste – 100% 
 

3.5.  Structura acționariatului 

Capitalul social subscris al societății la 31 decembrie 2021 era de 29.870.890 lei, 
integral vărsat, constituit prin aport în numerar, împărțit într-un număr de 11.948.356 

mailto:upet@upetgroup.ro
http://www.upetgroup.ro/


  UPET S.A. Targoviste                                                                                          
Raport anual 2021 
 

Strada Arsenalului nr. 14, 130021, Târgoviște, România, 
Tel: +40 790 000 420, e-mail: upet@upetgroup.ro 

www.upetgroup.ro 
24 

acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă 
dematerializată, cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune. 

Structura acționariatului societății este redată în tabelul următor: 

Structura acționariatului UPET S.A.  la 31.12.2021: 

Acționar Număr acțiuni Procent deținut 

Machine Building Concept S.R.L. București 8.982.316 75,18% 

Persoane juridice 314.583 2,63% 
Persoane fizice 2.651.457 22,19% 
Total 11.948.356 100,00% 

 

 

3. Conducerea societății 

3.1. 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. 

Pentru anul 2021 conducerea societății a fost asigurată de Consiliul de Administrație 
după cum urmează: 

In perioada 01.01.2021 – 31.12.2021: 

Nume şi prenume Funcția Profesia Experiența profesională Participare la 
capitalul social 

Marian Dan Președinte Jurist Administrator societate 0 
Dovgani Andrei Membru Economist Director de Producție 0 
Patrascu Liliana Membru Economist Auditor 0 

 

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 10/29.08.2019 d-nul Marian Dan a 
fost desemnat Director General al S.C. UPET S.A. Târgoviște 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 
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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 cunoștință de existenta unor litigii sau proceduri administrative 
împotriva membrilor Consiliului de Administrație sau conducerii executive, în legătură 
cu activitatea acestora în cadrul societății sau care privesc capacitatea respectivei 
persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul societății. 

d) Lista persoanelor afiliate societății comerciale este următoarea: 

o MACHINE BUILDING CONCEPT SRL, acționar majoritar, cu sediul în București 
o UPET MACHINERY SRL, Targoviste, deținut 100% de emitent 

 

4.2.  Conducerea executivă 

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

o Director General - Marian Dan, deținând un număr de 0 acțiuni UPET S.A. 
o Direcție Calitate – Zamfir Gheorghe, deținând un număr de 0 acțiuni UPET S.A.  
o Direcție Proiectare - Tirliman Veronica, deținând un număr de 0 acțiuni UPET S.A. 
o Direcție  Producție – Dovgani Andrei, deținând un număr de 0 acțiuni UPET S.A. 
o Direcție  Comercială – Harea Cristina, deținând un număr de 0 acțiuni UPET S.A. 
o Serviciul Economic – Iancu Cristina, deținând un număr de 0 acțiuni UPET S.A. 
o Serviciul Personal – Bucaloiu Ionut, deținând un număr de 0 acțiuni 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 
legătură 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. 
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Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori și 
administratori. 

Nu s-au acordat avansuri și credite directorilor și administratorilor în timpul exercițiului 
financiar 2021. 

 

4. Litigii 

Pe parcursul anului 2021 societatea a fost implicată într-un număr redus de procese 
legale, din care cele mai importante sunt următoarele:  

Dosar: nr. 1670/120/2020* 
Instanță: Curtea de apel Ploiești, 
Reclamant: UPET S.A. 
Pârât: UAT Mun. Târgoviște, CL Târgoviște 
Obiect: Anulare act Dispoziție nr. 947/07.04.2020 privind stabilirea prețului de 
expropriere a unui teren proprietate UPET S.A. 
Valoare litigiu: 96 000 Euro,  
 

Dosar: nr. 1385/85/2021 
Instanță: Curtea de apel Sibiu, 
Reclamant: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 
Pârât: UPET S.A., ALLSTAR PROD S.R.L., ALIAT AUTO S.R.L.  
Obiect: Pretenții Litigiu derivând din executarea unui contract de achiziții publice 
Valoare litigiu: 56 000 Ron  
 

UPET S.A. nu a mai fost parte în alte dosare cu valoare materială semnificativă. 
Majoritatea litigiilor în care figurează societatea sunt litigii de muncă care au ca obiect 
acțiuni în constatare (grupe de muncă, vechime în muncă, etc).  

5. Aspecte privind guvernanța corporativă 

 
I. Controlul intern  

 
În cadrul UPET S.A. Târgoviște, în cursul anului 2021, activitățile de control intern au 
făcut parte integrantă din procesul de gestiune prin care societatea a urmărit 
atingerea obiectivelor propuse. Controlul a vizat aplicarea normelor și procedurilor de 
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control intern, la toate nivelele ierarhice și funcționale: aprobare, autorizare, verificare, 
evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor, separarea funcțiilor.  

Ca și în anii precedenți, în anul 2021 conducerea societății a urmărit proiectarea, 
implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru buna desfășurare a 
activității în ansamblu, cât și pentru întocmirea și prezentarea adecvată a elementelor 
de patrimoniu și a performanțelor societății în situațiile financiare, astfel încât acestea 
să nu conțină denaturări semnificative.  

O preocupare importantă a constituitor selectarea şi aplicarea politicilor contabile 
adecvate în vederea realizării unui control intern eficient. Membrii consiliului de 
administrație și conducerea societății au făcut dovadă de experiență și de 
independentă.  

Controlul intern a vizat următoarele componente:  
o o definire clară a responsabilităților, resurse și proceduri adecvate, modalități și 

sisteme de informare, instrumente și practici corespunzătoare;  

o difuzarea internă de informații fiabile a căror cunoaștere a permis fiecăruia să-și 
exercite responsabilitățile;  

o un sistem de analizare a principalelor riscuri identificabile în ceea ce privește 
obiectivele societății și, pe de altă parte, asigurarea existenței de proceduri de 
gestionare a acestor riscuri;  

o activități corespunzătoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru 
a reduce riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor societății;  

o o supraveghere permanentă a dispozitivului de control intern, precum și o 
examinare a funcționării sale.  

 
Scopul controlului intern a fost atins prin asigurarea coerenței a obiectivelor, 
identificarea factorilor - cheie de reușită și comunicarea conducătorilor societății, în 
timp real a informațiilor referitoare la performante 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 
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societăților listate pe piața AeRO, și anume „Principii de Guvernanță Corporativă 
pentru AeRO - piața de acțiuni a BVB”. 

 

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 respectă   
sau respectă 

parțial 

Motivul 
neconformității 

 
A.i.  Societatea trebuie  să dețină un 
regulament intern al Consiliului care să 
includă termeni de referință cu privire la 
Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale 
societății. Administrarea conflictului de 
interese  la nivelul Consiliului trebuie, de 
asemenea, sa fie tratat în regulamentul 
Consiliului. 

DA   

A2   Orice   alte  angajamente profesionale 
ale 
membrilor Consiliului, inclusiv poziția de 
membru executiv sau neexecutiv aI Consiliului 
în alte societăți sau instituții non- profit, vor fi 
aduse la cunoștința Consiliului înainte 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 
dacă a 
avut loc o evaluare a Consiliului, sub 
conducerea presedintelui. Trebuie sa contina 
de asemenea, numarul de sedinte ale 
Consiliului. 

NU  
Se ia în  considerare  
efectuarea unei  evaluări a 
Consiliului de 
Administrație pentru 

Anul 2021 

 

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   

Prevederile Codului (continuare)  Respec
tare  

Nu respectă   sau 
respectă parțial 

Motivul 
neconformității 

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 și ale directorului general 
aferente anului financiar respectiv și valoarea 
tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii 
variabile si, de asemenea, ipotezele cheie și 
principiile pentru calcularea 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: 

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

 

D.1.1 Principalele regulamente ale 
societatii, în particular actul constitutiv si 
regulamentele interne   ale organelor statutare. 

NU  

D.1.2. CV-urile membrilor organelor 
statutare. 

NU 
 

D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele 
periodice. 

DA 
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Prevederile Codului (continuare)  Respectare  Nu respectă   sau 
respectă parțial 

 

D.1.4. Informatii cu privire la adunarile 
generale ale actionarilor: ordinea de zi si 
materialele aferente;  hotararile  adunarilor 
generale. 

DA 
 

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 și principiile unor 
astfel de operatiuni. 
 

 
 

 
DA 

 

 
 

 
 

 

 

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 și datele de contact ale unei 
personae care are capacitatea de a furniza, la 
cerere, informatiile corespunzatoare. 

 
 

NU 
 

 
 
Urmează a se implementa 

 

D.2 O societatea trebuie sa aiba adoptata o 
politica de dividend a societatii, ca un set de 
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 

Parțial Urmează a fi publicată 
pe pagina de internet 

 

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. 

Parțial Urmează a fi publicată pe 
pagina de internet 

 

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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Prevederile Codului (continuare) 
 

Respectare 
 

Nu respectă   sau 
respectă parțial 

Motivul 
neconformității 

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. 

NU Rapoartele financiare 
includ exclusiv informații 
în limba română, întrucât 
conducerea nu a 
identificat interes din 
partea investitorilor străini. 

 

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 în sectiunea 
Relatii cu investitorii de pe pagina de internet 
a societatii, la momentul respectivei 
intalniri/conferinte telefonice. 

NU 

Conducerea Societății are 
în vedere organizarea unui 

astfel de eveniment în 
cursul anului următor, dacă 
se vor confirma condiții de 
lichiditate și interes sporit 

 

 

Orice schimbare semnificativă față de această Declarație privind Guvernanța 
Corporativă va fi prezentată într-un raport separat. 

 

6. Situația financiar-contabilă 

Poziția financiară 
 

2019 2020 2021 

ACTIVE IMOBILIZATE 
   

Imobilizări  Corporale, din care: 61,310,758 58,121,279 54,139,463 
Terenuri și construcții  61,150,448 58,075,085 53,983,975 

lnstalații tehnice și mașini  153,712 39,800 135,762 

Alte instalații, utilaje și mobilier  6,599 6,394 19,726 

Imobilizări  Financiare, din care 1,532,032 - - 

Acțiuni deținute la filiale  1,307,500 - - 

Alte împrumuturi  224,532   

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL  62,842,790 58,121,279 54,139,463 

STOCURI, din care: 34,585,430 12,342,694 13,840,031 

Materii prime și materiale consumabile  2,996,278 2,035,679 1,757,812 

Producția în curs de execuție  4,838,034 4,840,155 6,250,387 
Produse finite și mărfuri  9,148,471 5,414,873 5,388,870 
Avansuri  17,602,647 51,987 442,962 

CREANTE 30,431,760 10,580,705 4,817,911 
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Creanțe comerciale  28,463,387 9,869,143 3,879,810 
Alte creanțe  1,968,373 711,562 942,511 
 CASA SI CONTURI LA BANCI 128,774 332,167 6,643,036 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL  65,145,964 23,255,565 25,305,388 

TOTAL ACTIV 127,988,754 81,376,844 79,444,851 

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O 
PERIOADA DE PANA LA 1 AN 

23,483,173 13,668,719 9,268,809 

 Sume datorate instituțiilor de credit  9,894,741 5,520,631 - 

Avansuri încasate în contul comenzilor  1,408,912 345,994 2,609,016 

Datorii comerciale - furnizori  3,554,280 1,444,298 1,193,989 

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale  8,625,240 6,357,796 5,465,804 

 DATORII: SUMELE CARE TREBUI E PLATITE INTR-O 
PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 

937,939 - 1,444,934 

TOTAL DATORII 24,421,112 13,668,719 10,711,743 

.Venituri în Avans 152,093 132,869 132,869 

CAPITAL SOCIAL 29,870,890 29,870,890 29,870,890 

Rezerve din reevaluare  54,465,492 52,258,198 48,573,345 

 Rezerve 5,998,245 5,998,245 5,998,245 

PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT  17,030,331 15,285,326 -16,867,224 

PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIJIULUI FINANCIAR -3,949,409 -35,837,403 1,022,983 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL  103,415,549 67,575,256 68,598,239 

TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII 127,988,754 81,376,844 79,444,851 

 

La 31.12.2021, activele imobilizate, deținând ponderea cea mai semnificativă în activul 
total al societății (68.15%), se diminuează cu 6,85% față de exercițiul financiar aferent 
anului 2020, pe fondul procesului de restructurare a deținerilor de imobilizări 
corporale. 

Vânzarea unui imobil in suprafața de 8,170 mp, precum și amortizarea înregistrată în 
cursul anului 2021 se imprimă în dinamica clasei imobilizărilor corporale, a căror 
valoare se diminuează cu 3,982 mii Lei.  

Activele circulante, în pondere de 31.85% din patrimoniul total al societății, cresc cu 
8,8% în anul 2021 comparativ cu anul 2020, pe fondul diminuării cu 5.763 mii lei a  
creanțelor (-54,5%), compensată de majorarea disponibilităților bancare cu 6.313 mii 
lei și a stocurilor, cu 1.497 mii lei (+12,1%). 

Valoarea stocurilor la sfârșitul anului 2021, reprezentând 17,4% din total activ, se 
situează cu 12.13% peste valoarea  înregistrată la finele anului 2020, datorită creșterii 
valorii producției aflate în curs de execuție cu 1.410 mii lei (+29,1%) și a avansurilor la 
sfârșitul perioadei de raportare, în timp ce stocurile de materii prime și de produse 
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finite s-au diminuat ușor. Ciclul lung de producție, specific activității UPET, adjudecă 
poziția dominantă a producției în curs de execuție în categoria stocurilor (45.16%).    

Nivelul creanțelor, reprezentând în cea mai mare măsură creanțe comerciale 
(80.53%), s-a redus cu 60.69% în anul 2021 față de anul 2020 sub efectul îmbunătățirii 
capacității de recuperare a creanțelor, deci a încasărilor pentru facturile emise la 
sfârșitul anului precedent. 

Specificul activității cu ciclu lung de producție implică termene de încasare eșalonate 
pe o perioadă mai extinsă, cu impact asupra nivelului lichidității. Totuși, sub impactul 
vânzării de activ în perioada de raportare, trezoreria reprezenta, la 31.12.2021, 26.25% 
din activele circulante ale societății, iar indicatorii de lichiditate se poziționau în 
intervalul de confort. Dar, în cursul natural al activității, pentru acoperirea riscului 
derivând din termenele de încasare îndelungate, societatea apelează la instrumente 
care asigură eficientizarea cursivității fluxurilor de numerar, precum factoring sau 
previzionarea creanțelor incerte.  

La finele anului 2021, creșterea cu 8.81% a activelor circulante coroborată cu 
valoarea în scădere a imobilizărilor (-6.85%) determină o reducere a activului total cu 
1,932 mii lei, respectiv cu 2.37%. 

Datoriile totale ale societății, la 31.12.2021, cumulează 10,712 mii lei, în scădere cu 22% 
(-2.955 mii lei) față de sfârșitul anului 2020. 

Datoriile pe termen scurt, în proporție de 99.2% din valoarea totală a datoriilor, s-au 
diminuat cu 22.2% în exercițiul financiar 2021 comparativ cu cel aferent anului 2020, 
pe fondul decelerării activității de finanțare a activității, atât prin intermediul instituțiilor 
de credit, cât și a creditelor comerciale. 

Structura de finanțare pe termen scurt cuprinde credite comerciale, în proporție de 
41%, respectiv datorii fiscale, a căror pondere depășește 50%. Se menționează ca in 
cursul anului 2021 a fost obținuta o eșalonare a datoriilor fiscale pentru 5 ani.  

Capitalurile proprii, în valoare totală de 68.598 mii Lei la 31.12.2021, incorporează 
efectele pierderii financiare înregistrate la sfârșitul exercițiului financiar 2020, dar si 
profitul aferent perioadei de raportare, valoarea acestora fiind in creștere cu 1.51%. 

 

Performanța financiară 

Performanța financiară 2019 2020 2021 

Cifra de afaceri neta, din care: 18,513,288 27,841,092 3,752,926 
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Producția vândută  18,467,041 27,826,901 3,534,801 

Venituri din vânzarea mărfurilor  46,247 14,191 218,125 

Venituri aferente costului producției  în curs de 
execuție  

3,668,469 -3,731,960 1,384,712 

Alte venituri din exploatare 1,588,278 182,635 7,478,286 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 23,770,035 24,512,655 12,615,924 

 

Cheltuieli cu materiile prime și materialele 
consumabile  

12,841,838 11,276,697 2,781,479 

Alte cheltuieli materiale  383,977 278,163 38,283 

Alte cheltuieli externe (cu energie și apa) 561,142 393,282 396,092 

 Cheltuieli privind mărfurile  45,628  0 

Cheltuieli cu personalul  8,269,222 3,019,127 556,669 

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și 
necorporale  

1,378,493 1,129,832 882,578 

Ajustări de valoare privind activele circulante (33,819) 35,545,727 (106,806) 

Alte cheltuieli de exploatare, din care: 3,753,444 7,018,177 6,938,634 

Cheltuieli privind prestațiile externe 1,793,662 3,430,664 2,945,842 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe  850,089 1,134,336 194,118 

Alte cheltuieli  1,084,509 2,430,170 3,798,674 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 27,199,925 58,654,135 11,486,929 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: -3,429,890 -34,141,480 1,128,995 

VENITURI FINANCIARE -TOTAL  2,670,473 3,734,669 739,807 

CHELTUI ELI FINANCIARE - TOTAL 3,189,992 5,430,592 845,819 

PROFITUL SAU PIERDEREA  FINANCIAR(A): -519,519 -1,695,923 -106,012 

VENITURI TOTALE  26,440,508 28,247,324 13,355,731 

CHELTUI ELI TOTALE  30,389,917 64,084,727 12,332,748 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): -3,949,409 -35,837,403 1,022,983 

PROFITUL SAU PIERDEREA NET (ii) A 
EXERCITIULUI FINANCIAR: 

-3,949,409 -35,837,403 1,022,983 

 

La 31.12.2021, cifra de afaceri a societății se poziționează cu 86.52% sub nivelul 
înregistrat la finele anului 2020. Structural, cifra de afaceri provine în proporție de 62% 
din producția vândută, UPET desfășurând o activitate comercială bazată pe produse 
proprii. Evoluția cifrei de afaceri surprinde absorbția pieței interne, canalul de 
distribuție intern asigurând valorificarea a 53.42% din volumul vânzărilor în cursul 
anului 2021. 
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Valoarea ,,altor venituri din exploatare” a crescut semnificativ in urma vânzării 
imobilului in suprafața de 8,170 mp din luna noiembrie 2021. Vânzarea a fost efectuata 
la prețul de 7,422,859 lei, reprezentând 99% din valoarea altor venituri din exploatare 
prezentate in contul de profit si pierdere.  

Sub specificul activității de comercializare a produselor proiectate și dezvoltate intern, 
categoria cheltuielilor cu materii prime și consumabile ocupă o poziție dominantă în 
valoarea agregată a cheltuielilor operaționale la 31.12.2021. Decelerarea activității de 
producție, impusă de contextul epidemiologic și geopolitic actual, imprimă un trend 
descendent în dinamica cheltuielilor privind materiile prime (-75.60%). Cheltuielile cu 
energia si apa au rămas constante in urma creșterii semnificative a prețului cu energia 
din cursul anului 2021.  

In anul 2021, exercițiul de reevaluare a activelor circulante s-a reflectat în contul de 
profit și pierdere al anului 2021 printr-un venit de 106,806 lei, valoarea pierderilor 
recunoscute în perioada de raportare fiind acoperită de ajustările previzionate in anii 
precedenți.  

Din totalul de 6,938,634 lei ,,alte cheltuieli de exploatare” la 31.12.2021 – categorie de 
cheltuieli în ușoară scădere față de exercițiul anterior, 42,46% au fost generate de 
cheltuielile privind prestațiile externe, 54,60% 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 veniturilor operaționale într-un ritm mai alert față de cel aferent creșterii 
cheltuielilor din exploatare generează un profit din activitatea operațională de 1,129mii 
Lei 

Dinamica cheltuitelor și veniturilor financiare, de 84,4% și, respectiv, 80,2% față de 
perioada de referință, este justificată de diminuarea valorică a activității de export cu 
impact asupra veniturilor și cheltuielilor din diferențele de curs valutar, dar și din 
diminuarea cheltuielilor privind dobânzile. 

Rezultatul operațional pozitiv generat de vânzarea one-off a unui imobil coroborat cu 
pierderea din activitatea financiară generează la sfârșitul exercițiului financiar al anului 
2021 un profit contabil 1,023 mii Lei. Profitul obținut la sfârșitul exercițiului financiar 
2021 este folosit pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.  

Indicatori de lichiditate, solvabilitate și risc 

mailto:upet@upetgroup.ro
http://www.upetgroup.ro/


  UPET S.A. Targoviste                                                                                          
Raport anual 2021 
 

Strada Arsenalului nr. 14, 130021, Târgoviște, România, 
Tel: +40 790 000 420, e-mail: upet@upetgroup.ro 

www.upetgroup.ro 
37 

INDICATORI DE LICHIDITATE, SOLVABILITATE și 
RISC 

INTERVAL 
OPTIM 

2018 2019 2020 

Lichiditate curenta (AC/DC) >2 2,77 1,70 2,38 

Lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii curente >1 1,30 0,80 1,08 

Lichiditate rapida (Disponibilitati/Datorii curente) >0,5 0,005 0,024 0,625 

Solvabilitate financiara (TA/TD) >1 5,24 5,95 7,42 

Solvabilitate patrimoniala (Cap. Proprii/ Cap. 
Proprii +TD) 

>30% 80,80% 83,04% 86,35% 

Ind. Gradului de indatorare la termen (DTL/Cap 
Proprii+DTL) 

<50% 0,90% 0,00% 0,12% 

Rata de indatorare (DT/TA)*100 <80% 19,08% 16,80% 13,49% 

 

Cu precădere pe seama nivelului disponibilităților bănești dar și al echilibrului dintre 
creanțe și datorii pe termen scurt, indicatorul lichidităţii curente, care reflectă 
capacitatea societății de a-și îndeplini obligațiile financiare pe termen scurt pe seama 
activelor sale curente, se poziționa semnificativ deasupra pragului minim de referință 
în perioada de raportare, activele circulante acoperind nivelul datoriilor curente  de 
2,4 ori. 

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, datorită politicii conducerii de a 
evita îndatorarea pe termen lung a Societății în raport cu terții (instituții de creditare 
bancară, etc.). 

Valorile reduse până la nule ale datoriilor pe termen lung precum și ponderea redusă 
și în diminuare 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. 

 

Situația fluxurilor de trezorerie 

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 
LA  31.12.2020 

 

 
2020 

 -  lei - 
2021 

Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare 
Profitul net -35.837.403 1.022.983 
Ajustări pentru: 
Amortizare 1.129.832 882.578 
Venituri din vânzări de imobilizări -143.050 -7.460.128 
Valoarea netă a ieşirilor de imobilizări 2.065.027 3.244.470 
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Rezultat provenit din corectare erori contabile 2.891  
Provizion pentru riscuri şi cheltuieli 37.077.759 35.545.727 
Cheltuieli cu dobânda 846.969 138.895 
Profit din exploatare înainte de variaţia capitalului circulant 5.142.025 33.374.526 

Scădere (Creştere) creanţe comerciale și de altă natură -19.851.056 -40.965.136 

Scădere (Creştere) stocuri 22.242.736 1.106.358 
Scădere(Creştere) alte elemente de activ   226,540 
Creştere (Scădere) datorii către furnizori şi de altă natură -6.245.412 -250.310 

Crestere(scadere) alte elemente de pasiv -19.224 2.759.421 

Numerar generat din exploatare 1.269.069 -3.748.600 
Dobânda plătită -846.969 -138.895 
Numerarul net provenit din activităţi de exploatare 422.100 -3.887.495 

 

Fluxuri de numerar din activități de investiții 
Achiziții de imobilizări  14

5,
22

5 

 
Încasări din vânzarea de imobilizări 143,050 7,460,128 
Fluxul net de numerar din activități de investiţii 1.547.933 143.050 

Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare 
Variaţia împrumuturilor -4.374.110 0 

Fluxul net de numerar din activităţi de finantare -4.374.110 0 

Creşterea (Descreşterea) netă a 
numerarului şi echivalentului numerar 

203.393 6.310.869 

Numerar și echivalent numerar la începutul perioadei 128.774 332.167 

Numerar și echivalent numerar la sfârşitul perioadei 332.167 6.643.036 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Marian Dan 
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Declarația persoanelor responsabile 

 

Subsemnatul Marian Dan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății 
UPET S.A. cu sediul în Târgoviște, Str. Arsenalului, nr. 14, cod unic de înregistrare 908332, 
număr de ordin la Oficiul Registrului Comerțului J15/320/1991, declar pe proprie 
răspundere, cunoscând dispozițiile art. 326 din Noul Cod Penal, cu privire la falsul în 
declarații, următoarele: 

- După cunoștințele mele, raportarea contabilă a fost întocmită în conformitate cu 
standardele contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea 
activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale UPET S.A.; 
 

- Raportul Anual aferent exercițiului financiar 2021, transmis operatorului pieței de 
capital – Bursa de Valori București S.A. – precum și Autorității de Supraveghere 
Financiară, prezintă în mod corect și complet informațiile despre societatea emitentă 
cu simbolul de tranzacționare UPET S.A..  
 

 

Dan Marian 

Președintele  Consiliului de Administrație al 

 UPET S.A. Târgoviște 

 

mailto:upet@upetgroup.ro
http://www.upetgroup.ro/
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Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) 
din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror 
exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic 
F10 - BILANT   
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE 
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Suma de control 29.870.890
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Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

01.12.2021 31.12.2021

Debitoare Creditoare
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1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0.00 29 870 890.00 0.00 0.00 0.00 29 870 890.00 0.00 29 870 890.0029 870 890.000.00

1051 REZERVE DIN REEVALUARE TERENURI 0.00 44 648 906.24 0.00 0.00 3 046 593.00 44 648 906.24 0.00 41 602 313.2444 648 906.243 046 593.00

1052 REZERVE DIN REEVALUARE CLADIRI 0.00 7 609 291.86 46 057.25 0.00 638 260.39 7 609 291.86 0.00 6 971 031.477 609 291.86592 203.14

1061 REZERVE LEGALE 0.00 4 203 389.26 0.00 0.00 0.00 4 203 389.26 0.00 4 203 389.264 203 389.260.00

1068 ALTE REZERVE 0.00 1 794 856.35 0.00 0.00 0.00 1 794 856.35 0.00 1 794 856.351 794 856.350.00

1171 REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL

NEREP./ PIREDERE NEACOP.

15 625 147.18 0.00 0.00 0.00 51 462 550.03 0.00 51 462 550.03 0.000.0051 462 550.03

1174 REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA

ERORILOR CONTAB.

501 858.47 0.00 0.00 0.00 501 858.47 0.00 501 858.47 0.000.00501 858.47

1175 REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL

DIN REZERVE DIN REEVALUARE

0.00 31 350 999.24 0.00 46 057.25 0.00 35 035 852.63 0.00 35 035 852.6334 989 795.380.00

1176 REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN

TRECEREA LA DIREC. IV

0.00 61 331.94 0.00 0.00 0.00 61 331.94 0.00 61 331.9461 331.940.00

121 PROFIT SI PIERDERE 35 837 402.85 0.00 1 143 093.19 1 407 788.68 87 911 607.79 88 934 590.59 0.00 1 022 982.8087 526 801.9186 768 514.60

1672 ALTE IMPRUM.CONTR. LEASING 75381 0.00 8 592.14 0.00 0.00 8 968.93 8 968.93 0.00 0.008 968.938 968.93

1673 ALTE IMPRUM.CONTR. LEASING 75382 0.00 8 368.99 0.00 0.00 8 735.46 8 735.46 0.00 0.008 735.468 735.46

1674 ALTE IMPRUM.CONTR. LEASING FORD

129472

0.00 0.00 1 807.05 0.00 20 851.99 125 411.78 0.00 104 559.79125 411.7819 044.94

Total sume clasa 1 51 964 408.50 119 556 626.02 1 190 957.49 1 453 845.93 143 599 426.06 212 302 225.04 51 964 408.50 120 667 207.48142 408 468.57 210 848 379.11

2111 TERENURI 47 633 473.82 0.00 0.00 0.00 47 633 473.82 3 244 470.40 44 389 003.42 0.003 244 470.4047 633 473.82

212 CONSTRUCTII 27 294 569.87 0.00 0.00 0.00 27 294 569.87 0.00 27 294 569.87 0.000.0027 294 569.87

2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

(MASINI,UTILAJE)

4 545 124.62 0.00 0.00 0.00 4 545 124.62 47 715.00 4 497 409.62 0.0047 715.004 545 124.62

2132 APARATE SI INSTALATII DE MASURA,

CONTROL SI REGLARE

740 950.12 0.00 0.00 0.00 740 950.12 0.00 740 950.12 0.000.00740 950.12

2133 MIJLOACE DE TRANSPORT 1 610 378.36 0.00 0.00 0.00 1 735 790.14 55 347.39 1 680 442.75 0.0055 347.391 735 790.14

214 MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE

ACTIVE CORPORALE

215 850.06 0.00 0.00 0.00 235 671.73 0.00 235 671.73 0.000.00235 671.73

231 IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE

EXECUTIE

113.17 0.00 0.00 0.00 113.17 0.00 113.17 0.000.00113.17

261 ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE 1 307 500.00 0.00 0.00 0.00 1 307 500.00 0.00 1 307 500.00 0.000.001 307 500.00

263 ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI

CONTROLATE IN COMUN

532.00 0.00 0.00 0.00 532.00 0.00 532.00 0.000.00532.00

265 ALTE TITLURI IMOBILIZATE 224 000.00 0.00 0.00 0.00 224 000.00 0.00 224 000.00 0.000.00224 000.00

2678 ALTE CREANTE IMOBILIZATE 877 359.95 0.00 854.26 0.00 917 924.16 219 512.56 698 411.60 0.00219 512.56917 069.90

2812 AMORT. CONSTRUCTIILOR 0.00 16 852 958.87 0.00 62 466.81 0.00 17 699 598.04 0.00 17 699 598.0417 637 131.230.00
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2813 AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE

TRANSPORT

0.00 6 856 653.57 0.00 4 374.07 103 062.39 6 886 103.05 0.00 6 783 040.666 881 728.98103 062.39

2814 AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE 0.00 209 456.37 0.00 1 088.54 0.00 215 946.00 0.00 215 946.00214 857.460.00

2931 AJUSTARI - DEPR. IMOB. CORPORALE IN

CURS DE EXECUTIE

0.00 113.17 0.00 0.00 0.00 113.17 0.00 113.17113.170.00

2961 AJUSTARI - PIERDEREA DE VALOARE A

ACTIUNILOR LA ENTIT. AFIL.

0.00 1 307 500.00 0.00 0.00 0.00 1 307 500.00 0.00 1 307 500.001 307 500.000.00

2963 AJUSTARI - PIERDEREA DE VALOARE A

ALTOR TITLURI IMOBILIZATE

0.00 532.00 0.00 0.00 0.00 532.00 0.00 532.00532.000.00

2965 AJUSTARI - PIERDEREA DE VALOARE A

CREANTELOR - INT. DE PART.

0.00 224 000.00 0.00 0.00 0.00 224 000.00 0.00 224 000.00224 000.000.00

Total sume clasa 2 84 449 851.97 25 451 213.98 854.26 67 929.42 84 738 712.02 29 900 837.61 81 068 604.28 26 230 729.8784 737 857.76 29 832 908.19

301 MATERII PRIME 477 341.95 0.00 39 544.33 224 875.25 1 649 339.87 1 332 256.49 317 083.38 0.001 107 381.241 609 795.54

3011 MATERII PRIME OTEL 185 152.07 0.00 471.04 650.97 277 028.72 104 735.41 172 293.31 0.00104 084.44276 557.68

3012 MATERII PRIMIE TABLA CORNIER PROFILE 152 285.85 0.00 0.00 6 984.73 417 276.48 283 850.58 133 425.90 0.00276 865.85417 276.48

3013 MATERII PRIME TEAVA 784 667.39 0.00 0.00 410.95 810 366.46 49 564.38 760 802.08 0.0049 153.43810 366.46

3021 MATERIALE AUXILIARE 214 145.10 0.00 27 490.92 25 417.44 752 104.28 579 806.75 172 297.53 0.00554 389.31724 613.36

3022 COMBUSTIBILI 126.49 0.00 0.00 0.00 1 176.05 1 176.05 0.00 0.001 176.051 176.05

3024 PIESE DE SCHIMB 83 116.98 0.00 62 348.35 62 348.35 440 679.50 370 751.08 69 928.42 0.00308 402.73378 331.15

3028 ALTE MATERIALE CONSUMABILE 27 407.13 0.00 0.00 277.75 47 566.81 27 139.83 20 426.98 0.0026 862.0847 566.81

303 MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR 0.00 0.00 0.00 0.00 3 972.19 3 972.19 0.00 0.003 972.193 972.19

3031 MATERIALE DE NATURA OB. INVENTAR IN

DEPOZIT

573.79 0.00 0.00 0.00 16 568.91 15 995.12 573.79 0.0015 995.1216 568.91

3032 ECHIPAMENT SI MATERIALE DE PROT. IN

DEPOZIT

0.00 0.00 0.00 0.00 15 867.58 15 753.58 114.00 0.0015 753.5815 867.58

3034 SDV-URI SPECIALE 54 906.26 0.00 2 403.36 2 403.36 57 309.62 2 403.36 54 906.26 0.000.0054 906.26

321 MATERII PRIME IN CURS DE

APROVIZIONARE

44 721.09 0.00 -2 256.30 0.00 44 721.09 0.00 44 721.09 0.000.0046 977.39

327 MARFURI IN CURS DE APROVIZIONARE 482.73 0.00 0.00 53 922.43 175 333.78 175 333.78 0.00 0.00121 411.35175 333.78

331 PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE 1 428 567.01 0.00 4 649 711.89 3 150 628.24 22 656 992.75 18 310 732.18 4 346 260.57 0.0015 160 103.9418 007 280.86

341 SEMIFABRICATE 3 411 587.58 0.00 0.00 1 499 880.31 3 411 587.58 1 507 461.42 1 904 126.16 0.007 581.113 411 587.58

345 PRODUSE FINITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

3451 PRODUSE FINITE INTERN 4 085 138.78 0.00 64 248.63 64 248.63 4 827 290.07 703 807.24 4 123 482.83 0.00639 558.614 763 041.44

3452 PRODUSE FINITE EXPORT 1 255 074.53 0.00 902 584.22 902 584.22 4 561 767.23 3 306 692.70 1 255 074.53 0.002 404 108.483 659 183.01

346 PRODUSE REZIDUALE 74 176.70 0.00 0.00 0.00 413 936.22 403 623.72 10 312.50 0.00403 623.72413 936.22
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351 MATERII SI MATERIALE LA TERTI 11 239.26 0.00 0.00 0.00 11 239.26 0.00 11 239.26 0.000.0011 239.26

Total sume clasa 3 12 290 710.69 0.00 5 746 546.44 5 994 632.63 40 592 124.45 27 195 055.86 13 397 068.59 0.0034 845 578.01 21 200 423.23

401 FURNIZORI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

4011 FURNIZORI INTERNI 0.00 954 356.43 389 425.82 440 855.35 6 408 619.41 7 115 305.00 0.00 706 685.596 674 449.656 019 193.59

4012 DECONTARI CU COLABORATORII 0.00 471 346.00 13 990.00 13 990.00 154 339.59 617 916.59 0.00 463 577.00603 926.59140 349.59

4013 FURNIZORI EXTERNI SERVICII 0.00 0.00 0.00 0.00 82 407.87 82 407.87 0.00 0.0082 407.8782 407.87

4015 FURNIZORI ACHIZITII INTRACOMUNITARE 0.00 15 874.24 30 202.52 68 953.97 481 040.11 481 040.11 0.00 0.00412 086.14450 837.59

404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 0.00 2 721.45 100 025.77 2 525.77 346 932.86 370 658.85 0.00 23 725.99368 133.08246 907.09

4091 FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE

BUNURI (STOCURI)

17 285 660.78 0.00 108 019.82 41.41 18 318 170.65 17 875 208.37 442 962.28 0.0017 875 166.9618 210 150.83

4111 CLIENTI 971 569.95 0.00 117 167.70 99 931.74 10 062 605.04 9 416 893.07 645 711.97 0.009 316 961.339 945 437.34

4112 CLIENTI EXPORT 22 011 537.13 0.00 268 740.47 1 873 696.28 30 925 194.94 28 311 725.09 2 613 469.85 0.0026 438 028.8130 656 454.47

4118 CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU 2 472 452.36 0.00 0.00 0.00 2 472 452.36 0.00 2 472 452.36 0.000.002 472 452.36

418 CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT 4 398 512.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

4191 CLIENTI CREDITORI INTERN 0.00 59 756.03 0.00 -19 821.72 0.00 68 071.00 0.00 68 071.0087 892.720.00

4192 CLIENTI CREDITORI EXPORT 0.00 286 238.23 133 617.60 -633 845.78 141 408.78 2 682 354.12 0.00 2 540 945.343 316 199.907 791.18

421 PERSONAL - SALARII DATORATE 0.00 7 278.93 77 191.00 136 341.00 431 895.35 512 682.93 0.00 80 787.58376 341.93354 704.35

423 PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE

DATORATE

0.00 4 178.75 0.00 0.00 11 701.65 13 020.75 0.00 1 319.1013 020.7511 701.65

425 AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI 0.00 0.00 0.00 0.00 10 800.00 10 800.00 0.00 0.0010 800.0010 800.00

427 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR

CONCEDII ODIHNA

0.00 19 833.96 0.00 564.00 0.00 20 397.96 0.00 20 397.9619 833.960.00

4273 RETINERI PENTRU GARANTII 0.00 60.01 0.00 0.00 60.01 60.01 0.00 0.0060.0160.01

4274 RETINERI PENTRU SINDICAT 0.00 238.00 0.00 0.00 8.00 238.00 0.00 230.00238.008.00

4275 RETINERI NESINDICALISTI 0.00 11 840.03 0.00 0.00 0.00 11 848.03 0.00 11 848.0311 848.030.00

4315 CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE 0.00 378 484.00 22 937.00 36 114.00 262 234.00 540 106.00 0.00 277 872.00503 992.00239 297.00

4316 CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE

SANATATE

0.00 145 621.00 7 676.00 14 444.00 101 298.00 209 269.00 0.00 107 971.00194 825.0093 622.00

436 CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA 0.00 33 184.00 2 378.00 3 250.00 22 863.00 47 529.00 0.00 24 666.0044 279.0020 485.00

4382 ALTE CREANTE SOCIALE 261 210.00 0.00 0.00 0.00 270 052.00 253 718.00 16 334.00 0.00253 718.00270 052.00

4423 TVA DE PLATA 0.00 1 380 621.48 20 950.00 0.00 282 855.00 1 435 152.82 0.00 1 152 297.821 435 152.82261 905.00

4424 TVA DE RECUPERAT 0.13 0.00 53 875.60 377 644.00 794 743.01 740 867.00 53 876.01 0.00363 223.00740 867.41

4426 TVA DEDUCTIBILA 0.00 0.00 81 225.24 81 225.24 1 064 743.50 1 064 743.50 0.00 0.00983 518.26983 518.26

4427 TVA COLECTATA 0.00 0.00 27 081.86 27 081.86 330 070.99 330 070.99 0.00 0.00302 989.13302 989.13
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4428 TVA NEEXIGIBILA 15 438.02 0.00 8 872.40 9 113.58 97 095.80 74 712.41 22 383.39 0.0065 598.8388 223.40

444 IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA

SALARIILOR

0.00 92 502.00 4 968.00 9 330.00 66 659.00 133 783.00 0.00 67 124.00124 453.0061 691.00

4463 IMPOZIT PE CLADIRI 0.00 222 655.00 0.00 0.00 282 300.00 282 300.00 0.00 0.00282 300.00282 300.00

4465 IMPOZIT PE TEREN 0.00 40 718.00 0.00 0.00 145 470.00 145 470.00 0.00 0.00145 470.00145 470.00

4466 TAXA DE FOLOSINTA ASUPRA MIJL.

TRANSPORT

0.00 427.10 0.00 0.00 11 662.00 11 662.00 0.00 0.0011 662.0011 662.00

4467 TAXA FIRMA 0.00 30.00 0.00 0.00 114.00 114.00 0.00 0.00114.00114.00

4469 IMPOZIT PE VENIT PERS. NEREZIDENTE 0.00 3 272.00 0.00 0.00 15 324.00 15 324.00 0.00 0.0015 324.0015 324.00

447 FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE

ASIMILATE

0.00 17 635.00 563.00 0.00 3 264.00 17 635.00 0.00 14 371.0017 635.002 701.00

4481 ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI 0.00 134 857.00 3 069.00 0.00 133 969.15 556 912.00 0.00 422 942.85556 912.00130 900.15

4482 ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL

STATULUI

44 651.00 0.00 377 644.00 44 293.00 765 674.00 407 295.00 358 379.00 0.00363 002.00388 030.00

4518 DOBINZI AFERENTE DECONTARILOR INTRE

ENTITATILE AFILIATE

0.00 0.00 0.00 0.00 20 700.79 20 700.79 0.00 0.0020 700.7920 700.79

4551 ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE 0.00 816 499.32 0.00 0.00 2 196 549.26 2 196 549.26 0.00 0.002 196 549.262 196 549.26

461 DEBITORI DIVERSI 0.00 0.00 14 756.74 14 756.74 168 242.85 168 242.85 0.00 0.00153 486.11153 486.11

4611 DEBITORI DIN AVANSURI NEJUSTIFICATE 4 434.66 0.00 4 648.30 0.00 4 648.30 0.00 4 648.30 0.000.000.00

4612 ALTI DEBITORI 145 123.59 0.00 0.00 0.00 147 220.25 0.00 147 220.25 0.000.00147 220.25

4617 DEBITORI - CHIRII MIJLOACE FIXE 240 703.85 0.00 41 435.00 86 764.51 761 965.66 430 557.32 331 408.34 0.00343 792.81720 530.66

4619 DEBITORI DIN VANZARI PRIN LICITATII 0.00 0.00 0.00 0.00 44 350.00 40 498.17 3 851.83 0.0040 498.1744 350.00

462 CREDITORI DIVERSI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

4622 ALTI CREDITORI 0.00 2 999 842.95 21 603.82 4 113 517.90 3 282 283.93 7 906 634.21 0.00 4 624 350.283 793 116.313 260 680.11

471 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 0.00 0.00 0.00 1 355.61 16 267.38 11 857.06 4 410.32 0.0010 501.4516 267.38

472 VENITURI INREGISTRATE IN AVANS 0.00 132 869.14 0.00 0.00 0.00 132 869.14 0.00 132 869.14132 869.140.00

473 DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE

CLARIFICARE

0.00 31 056.78 0.00 364.01 53 689.52 53 689.52 0.00 0.0053 325.5153 689.52

482 DECONTARI INTRE SUBUNITATI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

491 AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR -

CLIENTI

0.00 38 095 963.40 0.00 0.00 35 545 727.46 38 095 963.40 0.00 2 550 235.9438 095 963.4035 545 727.46

Total sume clasa 4 47 851 293.47 46 359 960.23 1 932 064.66 6 802 486.47 116 739 673.47 122 914 853.19 7 117 107.90 13 292 287.62114 807 608.81 116 112 366.72

5121 CONTURI LA BANCA IN LEI 58 431.69 0.00 198 528.02 549 706.37 14 037 155.90 13 606 485.54 430 670.36 0.0013 056 779.1713 838 627.88

5124 CONTURI LA BANCA IN VALUTA 271 924.94 0.00 5 846 494.96 37 598.91 32 551 222.91 26 333 519.28 6 217 703.63 0.0026 295 920.3726 704 727.95

5186 DOBANZI DE PLATIT 0.00 0.00 0.00 0.00 97 641.64 97 641.64 0.00 0.0097 641.6497 641.64
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5191 CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT 0.00 5 520 630.99 0.00 372.50 6 288 518.70 6 288 518.70 0.00 0.006 288 146.206 288 518.70

5311 CASA IN LEI 36.46 0.00 1 150.00 1 159.12 31 450.92 31 227.43 223.49 0.0030 068.3130 300.92

5314 CASA IN VALUTA 832.67 0.00 0.18 0.00 848.21 2.08 846.13 0.002.08848.03

5328 ALTE VALORI 940.83 0.00 10 000.00 14 430.00 30 511.81 36 919.72 -6 407.91 0.0022 489.7220 511.81

5421 AVANSURI DE TREZORERIE - DEPLASARI 0.00 0.00 0.00 338.99 0.00 0.00 0.00 0.00-338.990.00

5422 AVANSURI DE TREZORERIE - VALUTA 0.00 0.00 0.00 4 095.67 0.00 0.00 0.00 0.00-4 095.670.00

5423 AVANSURI DE TREZORERIE - MATERIALE 0.00 0.00 3 037.50 3 037.50 16 283.84 16 283.84 0.00 0.0013 246.3413 246.34

581 VIRAMENTE INTERNE 0.00 0.00 13 293.77 13 293.77 20 730 185.44 20 730 185.44 0.00 0.0020 716 891.6720 716 891.67

Total sume clasa 5 332 166.59 5 520 630.99 6 072 504.43 624 032.83 73 783 819.37 67 140 783.67 6 643 035.70 0.0067 711 314.94 66 516 750.84

601 CHELT. CU MATERIILE PRIME 0.00 0.00 232 921.90 232 921.90 1 770 406.86 1 770 406.86 0.00 0.001 537 484.961 537 484.96

6021 CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE 0.00 0.00 25 417.44 25 417.44 579 806.75 579 806.75 0.00 0.00554 389.31554 389.31

6022 CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL 0.00 0.00 711.42 711.42 25 691.62 25 691.62 0.00 0.0024 980.2024 980.20

6024 CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB 0.00 0.00 62 348.35 62 348.35 370 822.65 370 822.65 0.00 0.00308 474.30308 474.30

6028 CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE 0.00 0.00 450.20 450.20 34 750.82 34 750.82 0.00 0.0034 300.6234 300.62

603 CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR 0.00 0.00 2 403.36 2 403.36 38 124.25 38 124.25 0.00 0.0035 720.8935 720.89

6041 CHELT. PRIVIND CONSUM GAZE 0.00 0.00 -17 898.90 -17 898.90 -0.43 -0.43 0.00 0.0017 898.4717 898.47

6042 CHELT. PRIVIND MATERIALE NESTOCATE 0.00 0.00 1.18 1.18 -196.98 -196.98 0.00 0.00-198.16-198.16

6043 CHELT. PRIVIND RECHIZITELE 0.00 0.00 33.61 33.61 356.15 356.15 0.00 0.00322.54322.54

605 CHELT. CU ENERGIA SI APA 0.00 0.00 66 164.74 66 164.74 396 092.29 396 092.29 0.00 0.00329 927.55329 927.55

612 CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE

GESTIUNE SI CHIRIILE

0.00 0.00 0.00 0.00 2 689.07 2 689.07 0.00 0.002 689.072 689.07

613 CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE 0.00 0.00 0.00 0.00 15 512.35 15 512.35 0.00 0.0015 512.3515 512.35

615 CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI 0.00 0.00 5 850.00 5 850.00 7 325.00 7 325.00 0.00 0.001 475.001 475.00

621 CHELT. CU COLABORATORII 0.00 0.00 8 095.00 8 095.00 132 123.00 132 123.00 0.00 0.00124 028.00124 028.00

623 CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI

PUBLICITATE

0.00 0.00 0.00 0.00 770.65 770.65 0.00 0.00770.65770.65

6231 CHELTUIELI DE PROTOCOL 0.00 0.00 2 092.86 2 092.86 4 580.44 4 580.44 0.00 0.002 487.582 487.58

624 CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI

PERSONAL

0.00 0.00 3 470.07 3 470.07 21 472.47 21 472.47 0.00 0.0018 002.4018 002.40

625 CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI

TRANSFERARI

0.00 0.00 8 588.76 8 588.76 46 195.96 46 195.96 0.00 0.0037 607.2037 607.20

626 CHELT. POSTALE SI TAXE DE

TELECOMUNICATII

0.00 0.00 1 217.84 1 217.84 16 852.27 16 852.27 0.00 0.0015 634.4315 634.43

627 CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 0.00 0.00 2 462.78 2 462.78 144 317.09 144 317.09 0.00 0.00141 854.31141 854.31

Pagina 5/7  SAGA C



Cont Denumirea contului
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

01.12.2021 31.12.2021

Debitoare Creditoare

Solduri initiale an Sume precedente Rulaje perioada Sume totale Solduri finale

Balanta de verificare

S.C. UPET S.A.   c.f. RO908332   r.c. J15/320/1991  Capital social 29870890

TARGOVISTE str. ARSENALULUI nr. 14 cod postal 130021 jud. DAMBOVITA tel. 0245616514

--

628 ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE

TERTI

0.00 0.00 166 820.91 166 820.91 2 554 004.55 2 554 004.55 0.00 0.002 387 183.642 387 183.64

635 CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI

VARSAMINTE ASIMILATE

0.00 0.00 360.00 360.00 194 118.36 194 118.36 0.00 0.00193 758.36193 758.36

641 CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI 0.00 0.00 136 341.00 136 341.00 505 404.00 505 404.00 0.00 0.00369 063.00369 063.00

6422 CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE

SALARIATILOR

0.00 0.00 7 080.00 7 080.00 28 519.72 28 519.72 0.00 0.0021 439.7221 439.72

6458 ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI

PROTECTIA SOCIALA

0.00 0.00 7 350.00 7 350.00 8 400.00 8 400.00 0.00 0.001 050.001 050.00

646 CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE

MUNCA

0.00 0.00 3 250.00 3 250.00 14 345.00 14 345.00 0.00 0.0011 095.0011 095.00

652 CHELT. CU PROTECTIA MEDIULUI

INCONJURATOR

0.00 0.00 1 286.00 1 286.00 10 248.18 10 248.18 0.00 0.008 962.188 962.18

654 PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI

DIVERSI

0.00 0.00 0.00 0.00 35 438 920.88 35 438 920.88 0.00 0.0035 438 920.8835 438 920.88

6581 DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI 0.00 0.00 0.00 0.00 541 702.35 541 702.35 0.00 0.00541 702.35541 702.35

6583 CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE

OPERATIUNI DE CAPITAL

0.00 0.00 0.00 0.00 3 244 470.40 3 244 470.40 0.00 0.003 244 470.403 244 470.40

6588 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 0.00 0.00 0.00 0.00 2 253.32 2 253.32 0.00 0.002 253.322 253.32

6651 DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS

VALUTAR

0.00 0.00 10 608.03 10 608.03 707 807.68 707 807.68 0.00 0.00697 199.65697 199.65

666 CHELT. PRIVIND DOBANZILE 0.00 0.00 315.44 315.44 138 894.72 138 894.72 0.00 0.00138 579.28138 579.28

6811 CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA

IMOBILIZARILOR

0.00 0.00 67 929.42 67 929.42 882 578.28 882 578.28 0.00 0.00814 648.86814 648.86

Total sume clasa 6 0.00 0.00 805 671.41 805 671.41 47 879 359.72 47 879 359.72 0.00 0.0047 073 688.31 47 073 688.31

7015 VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE 0.00 0.00 966 834.88 966 834.88 2 234 225.89 2 234 225.89 0.00 0.001 267 391.011 267 391.01

702 VEN. DIN VANZAREA SEMIFABRICATELOR 0.00 0.00 0.00 0.00 100 757.15 100 757.15 0.00 0.00100 757.15100 757.15

703 VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR

REZIDUALE

0.00 0.00 48 910.00 48 910.00 473 170.42 473 170.42 0.00 0.00424 260.42424 260.42

704 VEN. DIN SERVICII PRESTATE 0.00 0.00 0.00 0.00 229 545.51 229 545.51 0.00 0.00229 545.51229 545.51

706 VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII 0.00 0.00 52 170.00 52 170.00 496 951.80 496 951.80 0.00 0.00444 781.80444 781.80

707 VEN. DIN VANZARI DE MARFURI 0.00 0.00 0.00 0.00 218 125.28 218 125.28 0.00 0.00218 125.28218 125.28

7081 VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00150.00150.00

711 VARIATIA STOCURILOR 0.00 0.00 5 953 966.52 5 953 966.52 29 812 758.66 29 812 758.66 0.00 0.0023 858 792.1423 858 792.14

7583 VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR 0.00 0.00 0.00 0.00 7 460 127.90 7 460 127.90 0.00 0.007 460 127.907 460 127.90

7588 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 0.00 0.00 2 358.02 2 358.02 18 158.02 18 158.02 0.00 0.0015 800.0015 800.00
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7651 VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS

VALUTAR

0.00 0.00 890.63 890.63 739 758.91 739 758.91 0.00 0.00738 868.28738 868.28

766 VEN. DIN DOBINZI 0.00 0.00 0.03 0.03 0.55 0.55 0.00 0.000.520.52

767 VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE 0.00 0.00 0.00 0.00 47.45 47.45 0.00 0.0047.4547.45

7814 VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELOR

CIRCCULANTE

0.00 0.00 0.00 0.00 35 545 727.46 35 545 727.46 0.00 0.0035 545 727.4635 545 727.46

Total sume clasa 7 0.00 0.00 7 025 130.08 7 025 130.08 77 329 505.00 77 329 505.00 0.00 0.0070 304 374.92 70 304 374.92

   196 888 431.22    196 888 431.22     22 773 728.77     22 773 728.77    584 662 620.09    584 662 620.09   160 190 224.97    160 190 224.97Totaluri:    561 888 891.32    561 888 891.32

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,Întocmit,
UPTITUDE GLOBAL SOLUTIONS SRL MARIAN DAN
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DECLARATIE 
 

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 
 
 
S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru: 
Societatea: S.C. UPET S.A. 
Cod de identificare fiscala: 908332 
 
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):  2892- Fabricare utilaje 
pt. extracție si construcții 
 
Forma de proprietate: 34- Societăți comerciale pe acțiuni 
 
Număr din registrul comerțului: J15/320/1991 
 
Adresa: loc. Targoviste, str. Arsenalului, nr. 14, Județul: Dâmbovița, tel. 
0245616514 
 
 
Subsemnatul, DAN MARIAN ,își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor 
financiare la 31.12.2021 si confirma ca: 
 
a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in 
conformitate cu reglementările contabile aplicabile. 
b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, 
performantei financiare si a celorlalte informatei referitoare la activitatea 
desfășurata. 
c) Persoana juridica își desfășoară activitatea in condiții de continuitate. 
 
 

Președinte Consiliu de Administrație 
Dan MARIAN 



 
  

 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL UPET S.A.                     ÎNTOCMIT - UPTITUDE GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. 
 
Numele și prenumele                                       Numele și prenumele, 
Dan Marian                                                    Sitaru Ionuț Raul  
Semnătura                                                    Semnătura 
 

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA  31.12.2021  
       2020 

-  lei  - 
             2021 

Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare   

Profitul net  -35,837,403 1,022,983 
Ajustări pentru:   
Amortizare 1,129,832 882,578 
Venituri din vânzări de imobilizări -143,050 -7,460,128 
Valoarea netă a ieşirilor de imobilizări 2,065,027 3,244,470 
Ajustare depreciere teren   
Rezultat provenit din corectare erori contabile 2,891  
Provizion  pentru riscuri şi cheltuieli 37,077,759 35,545,727 
Venituri din dobanda   
Cheltuieli cu dobânda 846,969 138,895 
Profit din exploatare înainte de variaţia capitalului circulant 5,142,025 33,374,526 
Scădere (Creştere) creanţe comerciale şi de altă natură -19,851,056 -40,965,136 
Scădere (Creştere) stocuri 22,242,736 1,106,358 
Scădere (Creştere) alte elemente de activ  226,540 
Creştere (Scădere) datorii către furnizori şi de altă natură                  -6,245,412 -250,310 
Crestere (Scadere) alte elemente de pasiv -19,224 2,759,421 
Numerar generat din  exploatare 1,269,069 -3,748,600 
Dobânda plătită -846,969 -138,895 
Impozitul pe profit plătit   
Numerarul net provenit din activităţi de exploatare 422,100 -3,887,495 
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii   
Achiziţii de filiale   
Achiziţii de imobilizări  145,225 
Încasări din vânzarea de imobilizări 143,050 7,460,128 
Încasări din dividende   
Dobânzi încasate 0 0 
Fluxul net de numerar din activităţi de investiţii 143,050 7,314,903 
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare   
Variaţia împrumuturilor  -4,374,110 0 
Fluxul net de numerar din activităţi de finantare -4,374,110 0 
Creşterea (Descreşterea) netă a numerarului şi echivalentului 
numerar 203,393 6,310,869 
Numerar şi echivalent numerar la începutul perioadei 128,774 332,167 
Numerar şi echivalent numerar la sfârşitul perioadei 332,167 6,643,036 



NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE PROPRII PENTRU EXERCIŢIUL 

FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2021 

SC UPET SA TÂRGOVIŞTE 

(toate notele sunt exprimate în lei) 
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ENTITATEA  CARE  RAPORTEAZĂ 

 

Aceste situaţii financiare sunt prezentate de SC UPET SA TÂRGOVIŞTE şi reprezintă 

situaţii financiare individuale.  

Toate sumele prezentate sunt în lei dacă nu se specifică altfel. 

 

 

NOTA 1     ACTIVE IMOBILIZATE         

                                                        

                                                                                                                   - lei-    

AN 2021           Elemente de 

imobilizări 

Valoare 

brută 

Ajustări de valoare 

Valoare netă Amortizare 

cumulată 

Ajus. pt. 

depreciere 

Cheltuieli de constituire - - - - 

Cheltuieli de cercetare dezvoltare - - - - 

Concesiuni, brevete, licenţe - - - - 

Imobilizări necorporale  -TOTAL - - - - 

Terenuri 44,389,003 - - 44,389,003 

Construcţii 27,294,570 17,699,597 -   9,594,973 

Echipamente tehnice 4,497,410 4,494,041 -          3,368 

Aparate şi instalaţii de măsură, 

control şi reglare 
740,950 740,950 - - 

Mijloace de transport 1,680,443 1,548,094 -      132,294 

Mobilier, birotică 235,672 215,946 -            19,726 

Avansuri şi imobilizări corporale în 

curs 
113 - 113 - 

Imobilizări corporale -TOTAL 78,838,160 24,698,562 113 54,139,463 

Imobilizări financiare 1,532,032 - 1,532,032 - 

ACTIVE IMOBILIZATE 80,370,192 24,698,562 1,532,145 54,139,463 

 

                                               

                                                                                                                   - lei-    
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AN 2020                     Elemente de 

imobilizări 

Valoare 

brută 

Ajustări de valoare 

Valoare netă Amortizare 

cumulată 

Ajus. pt. 

depreciere 

Cheltuieli de constituire 0 0 0 0 

Cheltuieli de cercetare dezvoltare 0 0 0 0 

Concesiuni, brevete, licenţe 0 0 0 0 

Imobilizări necorporale  -TOTAL 0 0 0 0 

Terenuri 47.633.473 0 0 47.633.473 

Construcţii 27.294.570 16.852.959 0 10.441.611 

Echipamente tehnice   4.545.126 4.537.976 0 7.150 

Aparate şi instalaţii de măsură, 

control şi reglare 
   740.950     740.950 0 0 

Mijloace de transport 1.610.378 1.577.727 0 32.651 

Mobilier, birotică 215.850 209.456 0         6.394 

Avansuri şi imobilizări corporale în 

curs 
         113  0 113         0 

Imobilizări corporale -TOTAL 81.179.339 23.919.068 113 58.121.279 

Imobilizări financiare    1.532.032    0    1.532.032 0 

ACTIVE IMOBILIZATE 82.711.371 23.919.068 1.532.145 58.121.279 

 

Valoarea de inventar a imobilizărilor corporale amortizate integral este în sumă de  

14.273.104 lei. 

 In scopul estimarii valorii impozabile a cladirilor a fost întocmit raportul de evaluare 

pentru impozitare nr. 127/04.03.2020 pentru data de 31.12.2020 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. 

 



NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE PROPRII PENTRU EXERCIŢIUL 

FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2021 

SC UPET SA TÂRGOVIŞTE 
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NOTA 2      PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI 

 

 

La data de 31 decembrie 2021 situaţia provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli este 

următoarea: 

 

Denumire provizion 
Sold la 

31.12.2020 

Constituire 

provizion 

Anulare 

provizion 

Sold la 

31.12.2021 

Provizion pentru litigii 0 0 0 0 

Provizion pentru 

garanţii de bună 

execuţie 

0 0 0 0 

Provizion pentru daune 

de acordat  
0 0 0 0 

 

 

 

 

Total 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

NOTA 3     REPARTIZAREA PROFITULUI 

 

Destinaţia 2020 2021 

   

Profit net de repartizat: 0 1.022.983 

- rezerva legală  0          0 

- acoperirea pierderilor contabile din anii 

precedenţi 
0 1.022.983 

   

Profit nerepartizat 0 0 
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NOTA 4     ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 

 

 

INDICATORUL 2020 2021 

1.Cifra de afaceri netă 24,330,019 5,137,638 

2.Costul bunurilor vândute şi al 

serviciilor prestate (3+4+5) 
18,933,929 6,728,613 

3.Cheltuielile activităţii de bază 16,090,230 3,772,523 

4.Cheltuielile activităţilor auxiliare 53,705 10,248 

5.Cheltuielile indirecte de producţie 2,789,994 2,945,842 

6.Rezultatul brut aferent cifrei de 

afaceri nete (1-2)  
5,396,090 -1,590,975 

7.Cheltuieli de desfacere 0 0 

8.Cheltuieli generale de administraţie 39,720,205 4,758,316 

9. Alte cheltuieli                                                                                             

10. Alte venituri din exploatare 182,635 7,478,286 

10.Rezultatul din exploatare   (6-7-8-

9+10) 
-34,141,480 1,128,995 

 

NOTA 5     SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI A DATORIILOR 

 

A. SITUAŢIA CREANŢELOR 

 

Descriere 
31 Decembrie 

2021 

LICHIDITATE 

Sub 1 an Peste 1 an 

    

A1 Creanţe comerciale 3,181,398 2,764,945 416,453 

A2 Alte creanţe  938,101 938,101 0 

    

Total  4,119,500 3,703,047 416,453 

 

 

Creanţele comerciale au în general un termen de încasare de 60 zile. 

 

Descriere 
31 Decembrie 

2020 

LICHIDITATE 

Sub 1 an Peste 1 an 

    

A1 Creanţe comerciale 27.303.835 9.360.989 17.942.846 

A2 Alte creanţe  711.561 711.561 0 

    

Total  28.015.396 10.072.550 17.942.846 
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A1. Creanţele comerciale cuprind: 

 

Descriere 31 Decembrie 2020 31 Decembrie 2021 

   

CClliieennţţii 22,983,107 3,259,182 

Clienţi incerţi sau în litigiu 2,472,452 2,472,452 

Ajustare pentru deprecierea creanţelor - clienţi  -2,550,236 -2,550,236 

Clienti - facturi de intocmit 4,398,512 0 

Total  27,303,835 3,181,398 

        

 

A2.  Alte creanţe includ: 

 

Descriere 31 Decembrie 2020 31 Decembrie 2021 

   

Debitori diverşi 390,262 487,129 

Ajustare pentru deprecierea creanţelor - debitori 0 0 

TVA de recuperat 0 53,876 

Alte  creanţe în legătură cu personalul 0 0 

Alte  creanţe privind bugetul statului 0 358,379 

Alte  creanţe privind bugetul asigurărilor sociale 261,210 16,334 

TVA neexigibilă 15,438 22,383 

Total  711,561 938,101 

 

B. SITUAŢIA DATORIILOR 

 

 

Descriere 
31 Decembrie 

2021 

EXIGIBILITATE 

Sub 1 an Peste 1 an 

    

B1 Sume datorate instituţiilor de credit - bănci 0 0 0 

B2 Avansuri încasate în contul comenzilor 2,609,016 2,609,016 0 

B3 Datorii comerciale 1,193,989 1,193,989 0 

B4 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte 

datorii pentru asigurările sociale 
6,910,738 6,910,738 0 

     

Total  10,713,743 10,713,743 0 
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Descriere 

 

 

 

31 Decembrie 

2020 

 

EXIGIBILITATE 

Sub 1 an Peste 1 an 

    

B1 Sume datorate instituţiilor de credit - bănci 5,520,361 5,520,361 0 

B2 Avansuri încasate în contul comenzilor 345,994 345,994 0 

B3 Datorii comerciale 1,444,298 1,444,298   0 

B4 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte 

datorii pentru asigurările sociale 
6,340,835 6,340,835  0 

    

Total  13,651,758 13,651,758 0 

 

 

 

 

 

B2. Avansuri încasate în contul comenzilor - lei:                                

Avansuri externe:  

                                                         31.12.2021 

  

SC Tehnotop Group SRL                                                                            239.642  

OASIS INTERNATIONAL FZE, UAE                                       2.301.303                                                                     

                                                                                                                                                

TOTAL Avansuri externe                                               2.540.945   

 

Avansuri interne:                                                                                 31.12.2021                                                                                                                           

                             

EXPERT PETROLEUM SOLUTIONS SRL                                              15.947  

COMPACT ENERGY STEEL SRL                                                            50.000             

PETROSANTANDER ROMANIA SRL                                                      2.124   

               

TOTAL Avansuri interne                            68.071  

     

TOTAL AVANSURI                        2.609.016    
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B3. Datoriile comerciale cuprind: 

Descriere 
 

31 Decembrie 2020 

 

31 Decembrie 2021 

   

Furnizori  1,441,577 1,170,263 

Furnizori de imobilizări 2,721 23,726 

Furnizori - facturi nesosite - - 

Efecte de platit                                                              - - 

   

Total  1,444,298 1,193,989 

B4. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii pentru asigurările sociale 

includ: 

 

 

Descriere 

 

 

 

31 Decembrie 2020 

 

31 Decembrie 2021 

Datorii legate de personal     43,430    114,583 

Dobânzi pentru credite bancare - - 

Contribuţia  la asigurări sociale - termen scurt   524,105    385,843 

Alte datorii fata de bugetul statului                             134,857    422,943 

TVA de plata                                                              1,380,621 1,152,298 

Impozitul pe salarii     92,502     67,124 

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 

Contributia asiguratorie pentru munca                  
   267,102 - 

Fonduri speciale-taxe si varsaminte asim.     33,184     24,666 

Creditori diversi     17,835     14,371 

Alte împrumuturi și datorii asimilate  (Leasing 

financiar, Actionari) 
3,030,900 4,624,350 

    833,460    104,560 

Total  6,357,996 6.910.738 
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Descriere B4 rândul „Alte împrumuturi şi datorii asimilate”- 104.560 lei 

 

Contractul  de Leasing Financiar nr. 129472/2021 - BRD SOGELEASE IFN S.A. 

Scopul creditului FORD TRANSIT 

Data semnării contractului 06.09.2021 

Dobânda Se achită lunar conform graficului de plăţi 

Valoarea 125.412 lei 

Data ultimei plăţi 2025 

Garanţii  - 

Sold la 31.12.2021 104 559.79 lei 

 

   

Suma de 4.601.733 lei 930,000 EUR reprezinta Contractul de imprumut 002/01.12.2021  

de la LTC FINANCIAL LTD  necesar finantarii procesului de productie.                                 

 

 

NOTA 6     PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE 

  

 

Principalele politici contabile adoptate la întocmirea acestor situaţii financiare sunt 

prezentate mai jos. 

 

 

 

A Bazele întocmirii situaţiilor financiare şi principiilor 

 

(1) 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; 

(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. 85/2022 privind principalele aspecte 

legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile 
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anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministrului Finanţelor 

Publice. 

         SC UPET SA Târgovişte deţine interese de participare peste 20% la SC TC UPET 

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. 

 

 

(2) 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. 

 

(3) Principiile contabile respectate la întocmirea situaţiilor financiare pentru 

anul încheiat la 31.12.2021 

 

 

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 
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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 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 
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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. 

 

 B Conversia tranzacţiilor în monedă străină 

 

 

(1) 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE PROPRII PENTRU EXERCIŢIUL 

FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2021 

SC UPET SA TÂRGOVIŞTE 

(toate notele sunt exprimate în lei) 

 

  

  1122  

C 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  
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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. 

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. 
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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.  

 

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 
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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 
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posturile acestora, cheltuielile implicate, şi data de la care se va implementa 

planul de restructurare 

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. 
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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. 

 

 

 

Modificări de politică contabilă şi erori contabile 

 

 

Politicile contabile se modificăă îîn conformitate cu reglementăările legale ulterioare sau îîn 

cazuri excepţţionale când adoptarea unei noi politici are ca rezultat obţţinerea unor 

informaţţii mai relevante sau mai credibile referitoare la activitatea entităăţţii. 

Orice modificare de politicăă contabilăă va fi prezentatăă îîn notele explicative la situaţţiile 

financiare pentru ca efectul modificăării asupra rezultatelor raportate ale perioadei să fie 

cunoscut. 

Erorile contabile se îînregistreazăă conform reglementăărilor contabile îîn 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 valută 

 

 

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 
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comunicate de BNR pentru sfârşitul exerciţiului financiar au fost: 1 USD = 4.3707 LEI,    

1 EUR = 4,9481 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. 

  

NOTA 7     PĂRŢI SOCIALE ŞI OBLIGAŢIUNI 

 

 

a) Acţiuni 

 

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. 

Capitalul social subscris al societăţii la 31 decembrie 2021 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 acţionariatului este următoarea: 

 

 

Acţionar 
Număr 

acţiuni 

Procent 

deţinut 

   

MACHINE BUILDING CONCEPT 

SRL  
8.982.316 75,18 
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Persoane juridice   318.444   2,66 

Persoane fizice 2.647.596  22,16 

   

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. 

 

b) Obligaţiuni 

 

 

La 31 Decembrie 2021 societatea nu avea emise obligaţiuni. 

 

 

NOTA 8        INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, ADMINISTRATORII ŞI 

DIRECTORII 

 

 

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 2021. 

Numărul mediu de salariaţi aferent exerciţiului financiar 2021 este 15 persoane din care: 

-    personal acord      =   8  persoane 

-     personal regie      =   2  persoane 

-     personal TESA     =  5  persoane 
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Numărul efectiv de salariaţi la 31.12.2021 este de 52 persoane din care: 

-  personal acord     =   44  persoane 

- personal regie      =    2  persoane 

- personal TESA    =    6  persoane. 

 

Cheltuielile cu personalul efectuate în 2021 sunt în sumă de 680.392 lei din care:   

a) salarii – 666.047 lei, din care salariile administratorilor şi directorilor societăţii –  

132.123 lei şi cheltuieli cu tichete – 28.520 lei 

 b)      cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială: 14.345 lei. 
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NOTA 9   ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI  ECONOMICO - 

FINANCIARI 

 

 

Indicatori  economici  

 

 

1)  INDICATORI DE LICHIDITATE 

 

 

ANUL 2021 

 

        
  

ANUL 2020 

 

 

   

 

                                 

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 
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ANUL 2021 

 

 

 
 

 

 

ANUL 2020 

 

 
 

 

 

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 2021 

 

 
 

AN 2020 
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AN 2021 

 

 
  

 

AN 2020 

 

 
 

AN 2021 

 
AN 2020 

 

 
 

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 2021 comparativ cu anul precedent, 

respectiv anul 2020, se constată că viteza de rotaţie a stocurilor este mai mica, 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 226 zile în anul 2020 la 108 zile în anul 2021, iar numărul de zile de 

recuperare al creanţelor a scazut de la 586 zile în anul 2020 la 556 zile în anul 2021. 
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AN 2021 

  

 
AN 2020 

  

 
 

 

Viteza de rotaţie a creditelor - furnizori exprimă numărul de zile de creditare pe care 

societatea îl obţine de la furnizorii comerciali. Comparativ cu  anul 2020, respectiv 20 

zile, viteza de rotaţie a creditelor furnizori a crescut  în anul 2021 la 116 zile, un aspect 

favorabil pentru societate având în vedere că acestea reprezintă o sursă alternativă de 

finanţare pe langă creditele bancare. 

 

 

AN 2021 

 
 

AN 2020 

 
 

AN 2021 

 

 
 

AN 2020 

 

 
 

 

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate evaluează eficienţa managementului activelor 

imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. 



NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE PROPRII PENTRU EXERCIŢIUL 

FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2021 

SC UPET SA TÂRGOVIŞTE 

(toate notele sunt exprimate în lei) 

 

  

  2255  

Aceasta a crescut  faţă de anul 2020 de la 0,48 ori la 0,07 ori, principalul factor care a 

contribuit la reducerea acestui indicator fiind inregistrarea unei cifre de afaceri inferioare 

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 scazut 

faţă de anul 2020 de la 0,34 ori la 0,05 ori, principalul factor fiind acelasi ca şi la viteza 

de rotaţie a activelor imobilizate. 

 

 

 

 

 

4)  INDICATORI DE PROFITABILITATE  

 

 

AN 2021 

 

 
 

AN 2020 

 

 
 

 

 

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl obţine societatea la o 

unitate de resurse investite/zi.   
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NOTA 10     ALTE  INFORMAŢII 

 

a) 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. 

- subunităţi: nu are  

b) Informaţii privind relaţiile întreprinderii cu filiale,   

întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se deţin titluri de participare 

strategice 

La 31.12.2021 societatea deţine acţiuni Industrialexport reflectate în bilanţ la valoarea de 

224.000 lei. 

Participarea SC UPET SA TTâârrggoovviişşttee la alte entităţi asociate se ridică la suma de 

1.308.032 lei, după cum urmează:             

PARTICIPARE UPET 

 2019 2020 

 lei % lei % 

SC TC UPET SRL 1.307.500 96 1.307.500 96 

“INNOVATIVE  GAS 

TECHNOLOGIES” SRL 
          532 100            532 100 

 1.308.032 - 1.308.032 - 

 

Menționăm că situațiile financiare anuale ale acestora sunt nesemnificative atât la nivel 

individual cât și la nivel colectiv. 

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor 

patrimoniale, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate într-o monedă străină 
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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: 

 

                                                                                     Rata de schimb 

    (lei pentru 1 unitate 

Moneda străină             Abreviere                               din moneda străină) 

                                           31 decembrie 2020      31 decembrie 2021 

 

Dolar SUA                                USD          3,9660                   4.3707 

Moneda unică europeană          EUR         4,8694                     4,9481 

 

 

 

 

 

d) Cifra de afaceri 

 

Cifra de afaceri în sumă de  3.752.926 lei a fost obţinută prin: 

✓ Valorificarea pe piaţa externă a produselor realizate în proporţie de    48.19 % ; 

✓ Valorificarea pe piaţa internă  a produselor  realizate în proporţie de   51.81 %. 

În anul 2021 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 (51.81%), Belarus (11.46%), Emiratele Arabe Unite (23.55%),  Polonia 

(4.06%), Ungaria (7.23%), Ucraina (0,28%). 

 

e) Informaţii referitoare la contractele de leasing 

 

La finele  anului 2021 societatea  are în derulare 1 contract de Leasing Financiar,  

încheiat în septembrie 2021. 

Descrierea  contractelor de leasing este realizată în NOTA 5. 
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        f)  Informații referitoare la elemente înregistrate în conturi în afara bilanțului 

 

La finele anului 2020 societatea are înregistrări în conturi în afara bilanțului în sumă de 

12.237.080 lei, principalele elemente fiind: angajamente acordate respectiv gajuri-ipoteci 

de 6.111.450 lei, materiale și produse în custodie de 1.122.903 lei, stocuri obiecte de 

inventar de 4.730.699 lei, creanțe preluate prin cesionare 99.223 lei, diverse 16.727 lei.    

 

         g)  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 

2020 

31 Decembrie 

2021 

VVeenniittuurrii  ttoottaallee                                                                                                                                                                                                               11 3311,,997799,,228844 1133,,335555,,773311 

CChheellttuuiieellii  ttoottaallee  ((iinncclluussiivv  

cchheellttuuiiaallaa  ccuu  iimmppoozziittuull  ppee  

pprrooffiitt  ))                                                                                                                                                                                                       
22 6677,,881166,,668877 1122,,333322,,774488 

TToottaall  pprrooffiitt  //ppiieerrddeerree  ((0011--

0022)) 
33 --3355,,883377,,440033 11,,002222,,998833 

EElleemmeennttee  ssiimmiillaarree  vveenniittuurriilloorr 44 22,,220077,,229944 33,,002211,,994400 

VVeenniittuurrii  nneeiimmppoozzaabbiillee                                                                                                                                                                                         55 00 00 

AAllttee  ssuummee  ddeedduuccttiibbiillee                                                                                                                                                                                                     66 11,,112299,,883322 888822,,557788 

PPrrooffiitt  //PPiieerrddeerree  ((0033++0044--0055--0066)) 77 --3344,,775599,,994411 33,,116622,,334455 

CChheellttuuiieellii  nneeddeedduuccttiibbiillee 88 3388,,444488,,770044 11,,332266,,224422 

PPrrooffiitt  iimmppoozzaabbiill//ppiieerrddeerree 99 33,,666688,,776633 44,,448888,,558877 

PPiieerrddeerree  ffiissccaallăă  ddee  rreeccuuppeerraatt  1100 1155,,222255,,224444 --1111,,553366,,448811 
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ddiinn  aanniiii  pprreecceeddeennţţii   

PPrrooffiitt  iimmppoozzaabbiill//ppiieerrddeerree 1111 --1111,,553366,,448811 --77,,004477,,889944 

g)  Valoarea contabilă a gajurilor şi ipotecilor este prezentată în NOTA 1.  

 

 

h)  Onorariile plătite auditorilor 

 

Costurile legate de auditul extern al situaţiilor financiare în conformitate cu OMF nr. 

1802/2014 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 sunt de 42.714 lei. 

i) Prezentele Situaţii financiare nu sunt Situaţii financiare 

consolidate. 

 

    j)   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 5. 

      

 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 2021 societatea nu a avut încheiate contracte forward. 
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k) Criza financiară  

             Cifra de afaceri realizată în anul 2021 a fost influenţată de efectele crizei 

financiare globale care a condus la realizarea acesteia în procent de 42,7% faţă de 

prevederile din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2021, procent cu mult 

superior procentului de realizare față de prevederile BVC ale anului precedent.  

l) Garanţii acordate/primite  

 Exista o Scrisoare de garantie bancara emisa de PRIORBANK, MINSK BY, 

BELARUS, in favoarea UPET, in numele LLC SERVICE OIL.         

 

 

NOTA 11     STOCURI 

 

Stocurile la 31.12.2021 sunt redate în tabelul de mai jos: 

Descriere 

 

31 Decembrie 

2020 

 

31 Decembrie 

2021 

MMaatteerriiii  pprriimmee  şşii  mmaatteerriiaallee 22,,002244,,992277 11,,774466,,557733 

AAjjuussttăărrii  ppeennttrruu  ddeepprreecciieerreeaa  mmaatteerriiiilloorr  pprriimmee  şşii  

mmaatteerriiaalleelloorr   
00 00 

PPrroodduussee  îînn  ccuurrss  ddee  eexxeeccuuţţiiee 11,,442288,,556677 44,,334466,,226611 

LLuuccrrăărrii  şşii  sseerrvviicciiii  îînn  ccuurrss  ddee  eexxeeccuuţţiiee 00 00 

SSeemmiiffaabbrriiccaattee 33,,441111,,558866 11,,990044,,112266 

PPrroodduussee  ffiinniittee  şşii  rreezziidduuaallee 55,,441144,,339900 55,,338888,,887700 

AAvvaannssuurrii  ppeennttrruu  ccuummppăărrăărrii  ddee  ssttooccuurrii 1177,,228855,,666611 444422,,996622 

TTOOTTAALL 2299,,556655,,113322 1133,,882288,,779922 
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NOTA 12     CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 

 

 

Conturile de disponibil ale SC UPET SA Târgovişte la 31.12.2021 se prezintă astfel: 

 

 

Descriere 
31 Decembrie 

2020 

31 Decembrie 

2021 

   

CCoonnttuurrii  llaa  bbăănnccii  îînn  lleeii 5588,,443322 443300,,667700 

CCoonnttuurrii  llaa  bbăănnccii  îînn  vvaalluuttăă 227711,,992255 66,,221177,,770044 

CCaassaa  îînn  lleeii 3366 222233 

CCaassaa  îînn  vvaalluuttăă 883333 884466 

AAccrreeddiittiivvee  îînn  vvaalluuttăă 00 00 

AAllttee  vvaalloorrii 994411 --66,,440088 

         

TTOOTTAALL 333322,,116677 66,,664433,,003366 

 

 

 

NOTA 13     TRANZACŢII CU ENTITĂŢI AFLATE ÎN RELAŢII SPECIALE  

 

 

Soldurile cu entităţile aflate în relaţii speciale se prezentau astfel: 

  

 

 

  

Furnizori   31.12.2020   31.12.2021 

      

UPET MACHINERY SRL 174,811 -38,481 

      

TOTAL   174,811 -38,481 

   

   

   

Clienti 31.12.2020   31.12.2021 

      

UPET MACHINERY SRL 283,910 124,171 
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Tranzacţiile cu entităţile aflate în relaţii speciale se prezentau astfel: 

 

 

Vânzări 31.12.2020   31.12.2021 

      

UPET MACHINERY SRL 287,310 46,177 

      

TOTAL 287,310 46,177 

 
  

 
  

   

Cumpărări 31.12.2020   31.12.2021 

      

UPET MACHINERY SRL 209,811 1,022,532 

      

TOTAL 209,811 1,022,532 

 

 

NOTA 14      EVENIMENTE ULTERIOARE BILANŢULUI 

 

             După data de 31.12.2021 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 cu clienţi externi, precum şi interni pentru a găsi noi forme 

de colaborare pentru anul 2022. 

          3. Numirea d-nei Patrascu Liliana ca membru interimar in Consiliul de 

Administratie in urma revocarii d-lui Mocanescu Florin. 

         

         5. A avut loc auditarea API pentru prelungirea licențelor respective care sunt 

necesare în vederea realizării producției UPET. 
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       ADMINISTRATOR                                         ÎNTOCMIT,     

       DAN MARIAN                             Uptitude Global Solutions SRL Tgv.                       

       Semnătura                                                   Semnătura 

 

 

 


