NOTE EXPLICATIVE
ANEXE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31.12.2019

NOTA EXPLICATIVA nr.1
ENTITATEA CARE RAPORTEAZĂ
Societatea MINDO S.A. este o societate comercială pe actiuni care funcţionează în România în
conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societăţile comerciale.
Societatea are sediul social în mun.Dorohoi,str.Herta nr.45, judetul Botosani.
Societatea are ca obiect de activitate:
Domeniul principal de activitate al societăţii este :
”Fabricarea mortarului” – cod CAEN 2364.
Istoricul societatii:
S. C. MINDO S.A. s-a înfiinţat prin HG 1361/29.12.1990 prin preluarea integrală a
patrimoniului Întreprinderii de Exploatare Minieră Miorcani Dorohoi.
MINDO S.A. este, inca din 1967, un punct de reper in industria extractiva româneasca
(nisipuri cuartoase si bile de silex), exploatând initial zacamântul de la Miorcani si apoi cel
de la Hudesti, judetul Botosani. O societate miniera cu traditie, care de peste 50 de ani sa format ca unitate de baza in extragerea si prepararea nisipurilor silicoase, pentru
sticlarie si ceramica, ca producator de nisipuri purificate avansat necesare sticlariei de
menaj si ceramicii fine, fire de sticla, sticlarie automata, sticlarie tehnica, turnatorii,
electrotehnica, mortare uscate, adezivi, oferind practic intreaga gama de nisipuri utilizate
in industrie.
Trecerea in sistemul privat a adus stabilitate si a deschis noi perspective. Acest
lucru a fost posibil datorita implicarii hotarâte a SIF MUNTENIA - actionar majoritar, in
majorarea capitalului social prin introducerea tehnologiilor noi, pentru a ramâne in vârful
piramidei producatorilor din domeniu.
Incepând cu anul 1999 si accentuat din anul 2001, cresterea pretului gazelor
naturale, a combustibililor precum si deschiderea pietei europene pentru produsele din
China au condus la o involutie a industriei române de sticlarie si implicit a cererii de
nisipuri cuartoase.
Beneficiind de calitatea deosebita a nisipului cuartos pe care il exploateaza, MINDO a fost
nevoita sa isi extinda domeniul de activitate, orientându-se spre piata materialelor de
constructii, prin dezvoltarea unei divizii de mortare uscate si adezivi sub brandul
MINDOPLAST®.
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Finalizarea investitiei Productie polistiren expandat (in iulie 2012) si inceperea promovarii
pe piata a produselor din gama EPS, a fost raspunsul MINDO la cererea in continua
crestere de produse necesare reabilitarii termice a cladirilor si totodata intrarea pe un
nou segment de piata.
In dinamica activitatilor industriale din perioada actuala, societatea noastra isi traseaza o
traiectorie cu tendinta mereu ascendenta, bazata pe experienta lucratorilor si pe
performantele tehnice ale utilajelor moderne cu care ne-am inzestrat in ultimul timp.
Calitatea si gradul de multumire a clientului sunt obiectivele la care tinem foarte mult.
NOTA EXPLICATIVA nr.2
BAZELE ÎNTOCMIRII
Declaraţia de conformitate
Situaţiile financiare individuale au fost întocmite în conformitate cu Ordinului Ministerului de
Finante nr. 1802/2014.
Bazele evaluării
Situatiile financiare au fost întocmite pe baza costului istoric, cu exceptia terenurilor si
clădirilor care sunt evaluate la valoare justă.
Politicile contabile definite mai jos au fost aplicate consecvent pentru toate perioadele
prezentate în aceste situaţii financiare. Aceste situatii financiare au fost întocmite pe baza
principiului continuitătii activitătii.
NOTA EXPLICATIVA nr.3
POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE
Politicile contabile au fost aplicate în mod consecvent asupra tuturor perioadelor prezentate în
situaţiile financiare individuale întocmite de Societate.
Situatiile financiare individuale sunt întocmite pe baza ipotezei că Societatea îsi va continua activitatea
în viitorul previzibil. Pentru evaluarea aplicabilitătii acestei ipoteze, conducerea analizează previziunile
referitoare la intrările viitoare de numerar.
Aplicarea reglementărilor contabile , la S.C. MINDO S.A. Dorohoi s-a făcut , prin
stabilirea unui set de proceduri de către conducerea societăţii , pentru toate operaţiunile
derulate , pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor
financiare simplificate . Aceste proceduri s-au elaborat având în vedere specificul activităţii
societăţii din punct de vedere economic şi tehnic .
La elaborarea politicii contabile s-au avut în vedere şi s-au respectat politicile de bază
a contabilităţii :
1. Principiul continuităţii activităţii – societatea comercială îşi desfăşoară activitatea
în continuare , fără a intra în lichidare sau reducerea activităţii , administratorii societăţii fiind
preocupaţi în contractarea de noi comenzi şi de onorarea contractelor încheiate .
2. În exerciţiul financiar încheiat cât şi cel următor se vor aplica aceleaşi metode şi
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norme privind evaluarea , înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor de activ şi
de pasiv şi a rezultatelor , asigurându-se comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile .
3. Având în vedere respectarea principiului prudenţei , toate elementele s-au
determinat pe baza acestui principiu fiind recunoscuta pierderea aferenta exerciţiului
financiar 2019;
4. La stabilirea rezultatului exrerciţiului financiar 2019 , s-au luat în calcul veniturile
şi cheltuielile aferente anului 2019, neânregistrundu-se venituri sau cheltuieli în avans ,
avându-se în vedere respectarea principiului independenţei exerciţiului .
5. La întocmirea situaţiilor financiare, s-au respectat prevederile principiului
evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv , poziţiile din bilanţ s-au determinat
separat pentru fiecare element de activ sau de pasiv .
6. La întocmirea bilanţului contabil s-a respectat principiul intangibilităţii , în sensul
că bilanţul de deschidere al exerciţiului financiar 2019 corespunde cu bilanţul de închidere al
exerciţiului financiar 2018 .
1. Situaţiile financiare anuale aferente anului 2019 s-au întocmit în baza balanţei de
verificare întocmită la data de 31.12.2019, cu respectarea principiului necompensării , în
sensul că nu s-au făcut compensări între venituri şi cheltuieli sau între elementele de activ cu
valorile elementelor ce reprezintă pasive , cu excepţia compensărilor între active şi pasive ,
permise de reglementările legale .
În exerciţiul financiar încheiat , elementele de bilanţ s-au evaluat în conformitate
cu prevederile art. 7 şi art. 9 din legea contabilităţii nr. 82 / 1991 , repblicata.
Contabilitatea valorilor materiale s-a efectuat prin metoda inventarului permanent .
Intrarea şi ieşirea bunurilor în şi din patrimoniul societăţii s-a făcut la valoarea contabilă
(valoare de intrare) .
Inventarierea patrimoniului societăţii s-a făcut la valoarea de inventar pusă de acord cu
valorile din contabilitate.
Metoda de amortizare folosită a fost cea liniară.
Contabilitatea societăţii este ţinută atât sintetic cât şi analitic . Societateta foloseste
registrele de contabilitate : „Registru jurnal” ; ”Registrul inventar” ; „Cartea mare” .
Gradul de prelucrare automată a informaţiilor contabile este de aproximativ de 90 % .
Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor , a celorlalte datorii sau creanţe , se ţine pe
categorii , precum şi pe fiecare persoană juridică .
Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale datorate de
societate personalului pentru munca prestată , şi sunt aferente exerciţiului financiar încheiat .
La finele exerciţiului financiar 2019 , societatea nu înregistrează restanţe în ceea ce priveşte
plata drepturilor cuvenite salariaţilor şi a obligaţiilor revenite societăţii cu privire la plata
contribuţiilor asigurărilor sociale .
Impozitul pe venit din salarii şi T.V.A. de plată sunt în conformitate cu prevederile
legale şi sunt recunoscute prin declararea acestora la organele fiscale teritoriale .
Contabilitatea disponibilităţilor aflate la bănci şi în caseria unităţii , precum şi a mişcării
acestora , ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate se ţine distinct în conturi analitice .
NOTA EXPLICATIVA nr.4
VENITURI DIN EXPLOATARE

RON
2019
28.775.238
28.773.700

Cifra de afaceri
Productia vanduta
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2018
32.671.965
29.485.218

Venituri din vanzarea marfurilor
Reduceri acordate
Venituri aferente costului de productie in
curs de executie
Venituri din productia de imobilizari
necorporale si corporale
Alte venituri din exploatare

2.084.491
-2.082.953
100.203

5.268.077
-2.081.330
103.599

201.091

0

Total

29.249.458

172.926

955.447
33.731.011

CHELTUIELI CU PERSONALUL
2019

2018

2.507.807

2.328.663

118.341

108.884

0

37.000

2.626.148

2.474.547

Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu salariile
Cheltuieli cu asigurările si protectia socială
Cheltuieli cu tichetele de masă acordate
Total
NOTA EXPLICATIVA nr.5.
IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE
A. Imobilizări corporale
a)Evolutia imobilizarilor corporale in exercitiul financiar 2019
în lei
Terenuri
Clădiri
Alte Imobilizari
Total
Instalatii instalatii,
corporale
tehnice si utilaje si
în curs de
masini mobilier
executie
Valoare contabila bruta
31 decembrie 2018
62.962 2.903.932 8.570.311
146.862
0 11.684.067
Intrări
0
418.219
523.028
0
0
941.247
Anulare amortizare cumulata
0
0
0
0
0
Iesiri
0
0
84.689
0
0
84.689
31 decembrie 2019
62.962 3.322.151 9.008.650
146.862
0 12.540.625
Amortizarea cumulată
31 decembrie 2018
Intrari
Anulare amortizare cumulata
Iesiri
31 decembrie 2019

0 1.138.502 3.496.828
0
149.848
705.919
0
0
0
0
0
84.689
0 1.288.350 4.118.058

Valoarea contabilă netă
4

121.080
4.079
0
0
125.159

0
0
0
0
0

4.756.410
859.846
0
84.689
5.531.567

31 decembrie 2018
31 decembrie 2019

62.962 1.765.430 5.073.483
62.962 2.033.800 4.890.592

25.782
21.704

0
0

6.927.657
7.009.058

La data de 31.12.2019 activele imobilizate ale societatii,la valoarea net
contabila, sunt in suma de 7.155.445 lei(13.002.570-valoare de inventar -5.847.125 lei
amortizare).
Evaluarea activelor imobilizate (terenuri si constructii) a fost efectuata la data de
30.09.2017.In perioada octombrie 2017-decembrie 2019,nu au fost inregistrate schimbari
semnificative ,care sa determine modificarea valorilor juste estimate.Astfel la data de
31.12.2019 valorile juste determinate in cadrul evaluarii realizate la 30.09.2017 au ramas
neschimbate la data de 31.12.2019.
Metoda de amortizare utilizata este metoda de amortizare liniara,iar aceasta
politica de amortizare este consecventa.
Utilajul “Foreza Knebel” este in conservare,inregistrandu-se pe costuri
amortizare asa cum a fost prevazuta in BVC pentru anul 2019,aceasta fiind in suma totala de
198.374 lei.
In anul 2019 societatea nu a avut imobilizari corporale in curs.
Terenurile si constructiile sunt ipoteacate in favoarea Bancii Credit Agricole
Bank pentru un credit cu destinatia capital de lucru.
Valoarea activelor gajate au valoarea contabila de 1.449.331 lei si sunt
ipotecate la valoarea de evaluare de 2.513.500 lei.
B. Imobilizări necorporale
Imobilizarile necorporale in suma de 20.432 LEI reprezinta licente software pentru programul de
contabilitate, programul de emitere facturi receptie si diverse licente de operare PC. Aceste imobilizari
necorporale provin din achizitii directe. Societatea nu detine imobilizari necorporale generate intern.

Evolutia imobilizarilor necorporale in exercitiul financiar 2019
în lei
Imobilizari
necorporale
Valoarea contabila bruta
31 decembrie 2018
334.416
Intrări
1.574
Iesiri
0
31 decembrie 2019
335.990
Amortizarea cumulată
31 decembrie 2018
Intrari
Iesiri
31 decembrie 2019

302.802
12.756
0
315.558

Valoarea contabilă netă
31 decembrie 2018

31.614
5

31 decembrie 2019
NOTA EXPLICATIVA nr.6

20.432

STOCURI:

31 decembrie
2019
2.179.220
183.710
752.925
3.115.855

Materii prime si materiale consumabile
Productie in curs de executie
Produse finite si marfuri
Total

31 decembrie
2018
1.598.713
174.987
1.365.670
3.139.370

NOTA EXPLICATIVA nr.7
CREANTE :
CREANŢE

0

Sold la
31.12.2019
(col. 2+3)
1

CREANTE TOTAL,
din care :
- Clienţi (ct. 411+413+416-491)
- Creanţe personal şi asigurări sociale
(ct.421, 425+431+437+4382+4424+4428)
- Debitori diverşi (ct. 461)
- Decontări din operaţii în curs de lămurire
(ct. 473)

Termen de
lichiditate sub
1 an
2

- lei –
Termen de
lichiditate
peste 1 an
3

3.859.538

3.605.840

253.698

3.580.322

3.402.031

178.291

158.948

158.948

-

75.407

0

44.861

44.861

75.407
-

NOTA EXPLICATIVA nr.8
NUMERAR SI ECHIVALENTE
31decembrie
2019
678.553,02
2.083,99
0
680.637,01

Conturi curente la bănci
Numerar în casierie
Alte valori
Total

31decembrie
2018
494.879,95
2.439,31
0
497.319,29

Conturile curente deschise la bănci sunt în permanantă la dispozitia Societatii si nu sunt restrictionate
sau grevate de sarcini.
NOTA EXPLICATIVA nr.9
CREDITE
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a) Linia de credit
b) Credite pe termen scurt
c) Credite pe termen mediu si lung
d) Alte imprumuturi
Total

31decembrie
2019
700.000

31decembrie
2018
700.000

0

0

490.860
1.190.860

214.041
914.041

NOTA EXPLICATIVA nr.10
DATORII COMERCIALE

Datorii

0
DATORII TOTAL, din care :
1. Credite bancare pe termen mediu şi
lung (ct. 1621+1623+1624+1625+1626+
1627), din care:
- interne – mii lei
- externe
mii USD
RON
2. Credite bancare pe termen scurt (ct.
519+512+5129)
3. Dobânzi (ct. 1682+1686+1687+5186),
din care :
- interne – mii lei
- externe
mii USD
mii lei
4. Alte împrumuturi şi datorii financiare
(ct. 166+167)
5. TOTAL datorii financiare şi
asimilate(rd.1+4)
6. Furnizori(ct. 401+403+404+405+408)
7. Clienţi creditori (ct. 419)
8. Datorii cu personalul şi asigurările
sociale (ct. 421+423+ 424+426+ 427+
4281 +431+436+4381)
9. Impozit pe profit (ct. 441)
10. TVA (ct. 4423)
11. Alte datorii faţă de stat şi instituţii

- lei –
Termen de Termen Term
exigibilitate
de
en de
sub 1 an exigibilitat exigi
e 1-5 ani bilitat
e
peste
5 ani
1
2
3
4
11.500.224 10.518.504 490.860
-

Sold la
31.12.2019

-

-

-

-

-

-

-

-

700.000

700.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

490.860

-

490.860

-

1.190.860

700.000

490.860

10.184.773 10.184.773
11.489
11.489

-

113.366

113.366

-

-

-

0
-397

-

-

0
-397
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-

-

publice (ct. 4428+444+446+447+448)
12. Decontari cu grupul şi alte datorii (ct.
451+456+457+509)
13 - Decontări din operaţii în curs de
lămurire (ct. 473)
14. Creditori diverşi (ct. 462)
15. ALTE DATORII – TOTAL (6 la 14)

133

133

-

-

-

-

-

-

0
0
10.309.364 10.310.931

-

-

NOTA EXPLICATIVA nr.11
CAPITAL SI REZERVE
a) Capital social
La 31.12.2019, capitalul social subscris si varsat al societatii este de 3.325.474,20 lei, conform
Certificatului Constatator nr.1899/18.01.2019.
Capitalul social este reprezentat de 33.254.742 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10
lei/actiune.
Structura actionariatului Societătii : actionari semnificativi cu peste 5% detineri
31 decembrie 2019
SIF Muntenia S.A.
Persoane juridice
Persoane fizice
Total

Numar actiuni
32.595.770
51.025
607.947
33.254.742

Suma (LEI)
3.259.577
5.102,50
60.794,70
3.325.474,20

(%)
98,0184
0,1534
1,8282
100%

31 decembrie 2018
SIF Muntenia S.A.
Persoane juridice
Persoane fizice
Total

Numar actiuni
113.252.009
171.778
2.117.777
115.541.564

Suma (LEI)
11.325.201
17.178
211.777
11.554.156

(%)
98,0184
0,1487
1.8329
100

Diminuarea capitalului propriu sub jumatate din capitalul social se datoreaza pierderilor
curente si din anii anteriori.
b)Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale :Nu este cazul.
c) Rezultatul reportat
Element
Rezerve legale (i)
Alte rezerve (ii)
Rezultat reportat
Rezultat reportat privind
adoptarea pentru prima data a IAS
Rezultat curent
Repartizarea profitului
Total rezultat reportat

31 decembrie 2019
147.589
268.719
1.083.160
0

31 decembrie 2018
147.589
268.719
8.441.282
0

208.990
0
1.083.160

870.560
0
9.311.842
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d) Alte rezerve: Alte rezerve in suma de 268.719 lei, in sold la 31 decembrie 2019, reprezinta
sume repartizate din profitului net aferent exercitiilor financiare 2006-2012.
NOTA EXPLICATIVA nr.12
PARTI AFILIATE 2019
a) Prezentarea partilor afiliate:
b) Reletii comerciale cu partile afiliate, pe fiecare in parte
Tranzacţii şi solduri cu părţi afiliate datorie
Tip tranzactie

0
Total parti afiliate

Cont
utilizat

Parte afiliată
(denumire
societate)
1

x

x

Valoare
tranzacţie
(fără TVA)
2
8.703.492

Datorie
31
decembrie
2018
3
5.606.819

Tranzacţii şi solduri cu părţi afiliate creanţe
Tip tranzactie

0
Total parti afiliate

Cont
utilizat

Parte afiliată
(denumire
societate)
1

x

x

NOTA EXPLICATIVA nr.13
PERSONALUL DE CONDUCERE
Numărul scriptic de salariaţi la data de 31.12.2019 :58 persoane ;
Numărul mediu de salariaţi 2019 : 56 ;
Structura de personal :
Administratori 3
o Director
- 1
o TESA
- 8
o Muncitori - 48
Salarii pentru anul 2019 lei:
Contributie asiguratorie de munca
Tichete de masa acordate salariatilor

2.507.807
115.504
0
9

Tranzacţii
Valoare
tranzacţie
(fără TVA)
2
5.619.925

Solduri
Creanţe
31
decembrie
2018
3
31.303

Alte cheltuieli de protecţie socială

2.837

Total cheltuieli cu personalul-an 2019

2.626.148

-La data de 31.12.2019,nu sunt inregistrate in evidenta contabila avansuri spre
decontare acordate echipei de conducere (management) .
-In cursul anului 2019 nu s-au acordat avansuri sau credite organelor de administratie.
-Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai
organelor de administratie si conducere.
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NOTA EXPLICATIVA nr.14
INDICATORI FINANCIARI :
1. Indicatori de lichiditate
a. Lichiditate curentă (Lc) – oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din
activitatea curentă (Valoarea recomandată acceptată – în jurul valorii de 2).
Lc = Active curente / Datorii curente =7.771.845/11.009.364=0,71 ori
b. Lichiditate imediată = (Active curente – Stocuri) / Datorii curente =
=7.771.845-3.226.168/11.009.364=0,41 ori
2. Indicatori de risc
a. Gradul de îndatorare=Capital imprumutat/Capital propriu x 100 sau
Capital imprumutat/Capital angajat x 100 =
=490.860/3.427.066 x 100=14,32%
Capital imprumutat = credite peste 1 an.
Capital angajat=capital social +rezerve+credite peste 1 an.
Indicatorul arata cat la suta din capitalurile proprii reprezinta creditele peste 1 an
si posibilitatea acoperirii acestora din rezerve si capitalul social.
Riscul nu trebuie sa se ridice la mai mult de 30%.

b. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor =
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit /cheltuieli cu
dobanda=278.535 lei/69.545 lei = 4,005
Acest indicator determina de cate ori entitatea achita cheltuielile cu dobanda.
Cu cat valoarea acestuia este mai mica,cu atat pozitia entitatii este mai riscanta.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)
Indicatorii de activitate furnizeaza informatii cu privire la :
*viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
*capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatilor comerciale de baza
ale entitatii.
a. Viteza de rotaţie a stocurilor (Vrs) – aproximează de câte ori stocul a fost rulat
pe parcursul exerciţiului financiar
Vrs = Costul vânzărilor / Stocul mediu =28.775.238/5.077.970=5,67 rotatii
b. Număr zile de stocare (Nzs)(durata medie de vanzare) – indică numărul de
zile în care bunurile sunt stocate în unitate.Cu cat numarul de zile este mai
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mic,cu atat situatia este mai buna,in sensul ca stocurile sunt utilizate in procesul
de productie,aprovizionarile cu stocuri sunt ritmice si nu exista riscul de a
inregistra stocuri cu miscare lenta sau greu vandabile.
Nzs = (Stoc mediu / Costul vânzărilor) x 365 = (355.888/28.775.238) x 365=4,51
zile
c. Viteza de rotaţie debite clienţi (Vrdc) – exprimă numărul de zile până la data
la care debitorii îşi achită datoriile către persoana juridică
Vrdc = (Sold mediu clienţi / Cifra de afaceri)=(5.077.970/28.775.238)x365=64,41
zile.
d. Viteza de rotaţie credite furnizori (Vrcf) – aproximează numărul de zile de
creditare pe care persoana juridică îl obţine de la furnizorii săi
Vrcf=(Sold mediu furnizori/Achizitii de bunuri)x365 = (10.990.278/28.775.238)x365=139,41 zile
e. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate (Vrai) - evaluează eficacitatea
activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele
imobilizate
Vrai = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 28.775.238/7.155.445=4,02 ori
4. Indicatori de profitabilitate
a. Rentabilitatea capitalului angajat
Indicatorul reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in
afacere
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/capital angajat=
278.535/3.427.066=0,08
b. Marja brută din vânzări =Profit brut din vanzari/Cifra de afaceri x 100=
=292.248/28.775.238 x 100 =1,016%.

NOTA EXPLICATIVA nr.15
PROVIZIOANE:
RON
Denumire
provizioane
Provizioane pentru
deprecierea creantelor:
TOTAL

Sold
Inregitrari Sold
01.01.2018 Debit Credit 31.12.2019 Observatii

188.674,84 x

x

178.290,84

x

Nota: Suma de 178.290,84 lei reprezinta creante aferente societatilor aflate in procedura de
faliment ,societatea Mindo fiind inscrisa in Tabelul definitiv de creante.
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NOTĂ EXPLICATIVĂ NR. 16
REPARTIZAREA PROFITULUI – 2019
RON
Nr.
crt.
1
2
3
4

DESTINAŢIA

SUMA

Profit net de repartizat
- rezerva legală
- acoperirea pierderilor contabile
- dividende
- alte repartizări-capital propriu
Profit nerepartizat

208.990
10.450
198.540
-

NOTA EXPLICATIVA nr.17
17. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

-RON2019
Indicatorul
0
1. Cifra de afaceri netă
2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor
prestate(3+4+5)
3. Cheltuielile activităţii de bază
4. Cheltuielile activităţii auxiliare
5. Cheltuieli indirecte de producţie
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete
(1-2)
7. Cheltuieli de desfacere
8. Cheltuieli generale de administraţie
9. Alte venituri din exploatare
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

2018

1
28.775.238

2
32.671.965

26.690.272

32.517.327

24.157.951
1.275.210
1.257.111
2.084.966

29.236.617
1.747.693
1.533.018
154.638

1.130.613
489.179
172.926
+292.248

765.523
557.747
366.355
-802.277

NOTA EXPLICATIVA nr.18
Participaţii şi surse de finanţare-nu este cazul;
NOTA EXPLICATIVA nr.19
Alte informaţii:
Prezentarea evenimentelor ulterioare bilantului din 2018 si care privesc anul 2018:
Avand in vedere hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de
25.10.2018 privind reducerea capitalului social al societatii in vederea acoperirii pierderilor inregistrate
13

in anii anteriori ,in data de 18.01.2019 reducerea capitalului social a fost inregistrata la Registrul
Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.Ulterior ,in data de 29.01.2019 Autoritatea de
Supraveghere Financiara a emis Certificatul de Inregistrare Valori Mobiliare aferent reducerii
capitalului social ,iar in data de 11.02.2019 reducerea a fost inregistrata si la Depozitarul Central.
Ulterior acestei operatiuni ,capitalul social al Mindo S.A.este de 3.325.472,2 lei,impartit
in 33.254.742 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Administrator,
Stratan Tiberiu

Intocmit,
Ec.S.Badelita
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