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1. ANALIZA ACTIVITĂŢII:
1.1 Descrierea activitatii de baza
a. În cursul anului 2019, unitatea nu a desfasurat activitatea economica prevazuta ca si activitate
principală si anume aceea de producere şi FABRICARE DE ECHIPAMENTE PENTRU EXCAVARE &
PENTRU CONSTRUCŢII, cod CAEN: 2892.
b. Compania a fost înfiinţată in 1991, prin reorganizarea Întreprinderii Mecanice pentru Agricultură
Botoşani, conform H.G. 1262/08.12.1990.
c. În anul 2019, nu au avut loc schimbări semnificative în organizarea societăţii.
d. Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active;
1. Achiziţii:Nu s-au efecuat achizitii de active.
2. Vânzări/casari:Nu s-au facut vanzari de mijloace fixe.
e. Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii:

1.1.1. Criterii de evaluare generală:
a) Profit si pierderi.
Anul 2019 a inregistrat o pierdere de 59.060 lei.

b) Cifra de afaceri.
Cifra de afaceri neta – 83.518 lei.
c) Export:
Nu au fost inregistrate operatiuni de export .

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societăţii
In anul fiscal 2019 compania nu a avut activitate de productie.
1.1.3. Evaluarea vânzărilor
a) Evoluţia vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi externă şi a perspectivelor vânzărilor pe
termen scurt.
Societatea lichideaza din stocurile de produse fabricate in trecut.

b) Situaţia concurenţială în domeniul de activitate al societăţii comerciale, a ponderii pe piaţă a
produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor competitori;
Nu este cazul unui asemenea studiu.
c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur client
sau faţă de un grup de clienţi a cărui/căror pierdere ar avea un impact negativ asupra venitului
societăţii.
Nu este cazul
1.1.4. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale
a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii comerciale
SC FORMA SA a avut in anul 2019 un numar de 2 angajaţi.
b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror elemente conflictuale
ce caracterizează aceste raporturi.
Relaţia dintre Administratorul unic şi conducere a fost una normală, fără conflicte. Nu s-au înregistrat
abateri grave de la regulamentul intern, şi nici abuzuri de autoritate.
1.1.5. Elemente de perspectiva privind activitatea societăţii comerciale
a) Tendinţele, elementele, evenimentele şi factorii de incertitudine ce afectează sau ar putea
afecta lichiditatea societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior.
Tendinta este de a lichida elementele care produc costuri inutile, inclusiv prin desfiintarea unor elemente
de activ imobiliar degradate si fara perspective de a produce beneficii.
b) Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situaţiei financiare a societăţii
comerciale, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
În 2019, societatea nu a făcut investiţii.
c) Evenimentele, tranzacţiile, schimbările economice care afectează semnificativ veniturile din
activitatea de bază.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE
2.1. Amplasarea şi caracteristicile principalelor capacităţi de producţie aflate în proprietatea
societăţii comerciale
Activele societăţii sunt concentrate pe un amplasament unic, acelaşi cu sediul social, ocupând o suprafaţă
de 32.894 mp. In anul 2014 au fost demolate halele de productie, fiind pastrate trei corpuri de cladire ce
gazduiesc instalatii energetice(transformatoare) si birouri.
Toate elementele imobiliare(teren si cladiri) au fost evaluate in luna aprilie 2015 de un evaluator acreditat
independent.
2.2. Gradul de uzură a proprietăţilor societăţii comerciale
Nu se constată degradări ale structurilor de rezistenţă la nici una din clădirile societăţii. Se manifesta
infiltraţii de apă pluvială, dată fiind uzura hidroizolaţiei .
2.3. Potenţiale probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale
societăţii comerciale: Nu sunt inregistrate litigii cu obiect al dreptului de proprietate sau incalcari ale
proprietatii.
2.4. Active in garanţie
2.4.1 Nu sunt active in garantie.
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3. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ
3.1 – în România; BVB-Piaţa ATS; acţiunile FORMA nu se tranzacţionează pe alte pieţe
organizate.
3.2. Politica societăţii comerciale cu privire la dividende
Nu s-au distribuit dividende.
3.3. Activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor acţiuni – nu este
cazul
3.4. Numărul şi valoarea nominală a acţiunilor emise de societatea mama deţinute de
filiale – nu este cazul.
3.5. Societatea comercială nu a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă.

4. CONDUCEREA SOCIETĂŢII COMERCIALE:
4.1. Lista administratorilor societăţii comerciale şi informaţii despre aceştia:
1. Vijay Agarwal- PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
- cetăţean indian
- funcţie: membru al CA din apr. 2007.
- contracte, acorduri sau legături de familie între administrator şi alte persoane
- care au contribuit la numirea în funcţia de preşedinte – nu este cazul.
-participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale – nu este acţionar.
Persoane afiliate societăţii comerciale: Nu este cazul
4.2. Conducerea executivă a societăţii comerciale:
1. Raju Kashyap - Coordonator de Management / General Manager
a) Durata contractului: Nedeterminata
b) contracte, acorduri sau legături de familie între administrator şi alte persoane
care au contribuit la numirea în funcţia executivă de conducere – nu este cazul
c) participarea la capitalul societăţii comerciale – nu este acţionar.
2. Munteanu Corneliu – Contabil Şef de la 20.07.2009
a) durata contractului: contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
b) contracte, acorduri sau legături de familie între administrator şi alte persoane
care au contribuit la numirea în funcţia executivă de conducere – nu este cazul.
c) participarea la capitalul societăţii comerciale – nu este acţionar.
4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. eventuale litigii sau proceduri
administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea
acestora în cadrul emitentului, precum şi acelea care privesc capacitatea respectivei
persoane de a-si îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului.
Nu este cazul.
În 2019, relaţia dintre Consiliul de Administratie şi conducere a fost una normală.
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5. SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ
a) Elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte
disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;
Analizând evoluţia elementelor de ACTIV existente până la data de 31.12.19, comparativ cu
ultimii 3 ani, rezultă următoarele:
31.12.2019
ELEMENTE BILANTIERE
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Total active imobilizate
Stocuri
Creante
Casa şi conturi la bănci
Datorii pe termen scurt
Active circulante nete
TOTAL ACTIVE NETE
Datorii pe termen lung
Capital social:
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezultatul reportat
Rezultatul exerciţiului financiar
CAPITALURI PROPRII TOTAL

31.12.2018

455
1.989.788

31.12.2017

31.12.2016

1.990.243
253.064
37.421
4.501
1.119.752
-824.766

455
1.987.768
0
1.988.223
261.630
83.148
6.915
1.098.163
-746.470

455
1.988.346
0
1.988.8001
269.128
75.011
24.533
1.032.847
-664.175

0
2.199.695
0
2.199.695
269.930
76.638
1.928
1.188.185
-839.639

0
1.075.511
2.973.184
0
-2.824.158
-59.060
1.165.477

0
1.075.511
2.973.184
0
-2.724.077
-82.865
1.241.753

0
1.075.511
2.973.184
0
-2.399.817
-324.260
1.324.626

0
1.075.511
2.710.796
0
-2.367.311
-58.991
1.360.006

Principalelor elemente de activ se prezinta astfel:
- terenuri

1.989.788 lei

- construcţii

93.337 lei.

- instalaţii, echipamente tehnologice mijloace de transport:

10.100 lei.

- investiţii in curs:

- lei

b) Contul de profit şi pierdere
31.12.2019
CIFRA DE AFACERI
Venituri din exploatare
Cheltuieli exploatare
Rezultat exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Rezultatul brut
Impozitul pe profit

97.006
156.035
-59.029
0
-31
-31
-59.060
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31.12.2018
25.571
108.389
-82.818
-47
-82.865

31.12.2017
294.355
618.587
-324.232
9
37
-28
-324.260
0

31.12.2016
26.460
84.818
-58.358
79
712
-633
-58.991
0

c) Fluxul de numerar:
Denumirea elementului

Exercitiu financiar
Precedent

Curent

Fluxuri de numerar din activitati de
exploatare:

Incasari de la clienti
Plati catre furnizori si angajati
Dobanzi platite
Impozit pe profit platit
Incasari din asigurarea impotriva
cutremurelor
Numerar net din activitatea de exploatare
Fluxuri de numerar din activitati de
investitie:
Plati pentru achizitionarea de actiuni
Plati pentru achizitionarea de imobilizari
corporale
Incasari din vanzarea de imobilizari
corporale
Dobanzi incasate
Dividende incasate
Numerar net din activitati de investitie
Fluxuri de numerar din activitati de
finantare:
Incasari din emisiunea de actiuni
Incasari din imprumuturi pe termen lung
Plata datoriilor aferente lesing-ului financiar
Dividende platite
Numerar net din activitati de finantare
Cresterea neta a numerarului si
echivalentelor de numerar

25.053

101.188

52.672

69.964

-27.619

31.224

-

-

-590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-33.638

Numerar si echivalente de numerar la
inceputul exercitiului financiar

20.114

6.915

Numerar si echivalente de numerar la
sfarsitul exercitiului financiar

6.915

4.501

d) Situaţia datoriilor societăţii
1. Credite bancare - Nu este cazul
2. Datoriile faţă de furnizori mai vechi de 30 de zile se ridică la: 9.922
3. Datorii restante la bugetul consolidat al statului:
Bugetul asigurarilor sociale – 0
Bugetul de stat - 0
Bugetul local – 0
e) Operaţiuni extrabilanţiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare – nu este
cazul.

6. SEMNĂTURI
PRESEDINTE CA
VIJAY AGARWAL
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