
SC ARTA CULINARĂ SA
Note explicative la situaţiile financiare pentru

anul încheiat la 31 dec. 2008

NOTA  1  - Active imobilizate

Variaţia valorilor brute, a amortizării şi a valorilor nete în cursul exerciţiului financiar 2008 pe fiecare

categorie de imobilizări sunt prezentate după cum urmează:

Valoare brută

  Sold la Cresteri Reduceri Sold la

 
1 ianuarie

2008     31 decembrie 2008

Alte imobilizări
Avansuri si imobilizări necorporale in curs 9.934 9.934

Imobilizari necorporale 9.934 9.934
Terenuri 14.845.284 14.845.284
Constructii 13.518.574 1.668.965 15.187.539
Instalatii tehnice si masini 425.047 503.764 928.811
Alte instalatii, utilaje si mobilier 51.745 32.506 84.251
Avansuri şi imobilizări corporale în curs 4.404 2.220.814 2.148.248 76.970

Imobilizari corporale 28.845.054 4.426.049 2.148.248 31.122.855
Imobilizari financiare 3.271 225 3.046
Active imobilizate total 28.858.259 4.426.049 2.148.473 31.135.835

Societatea deţine terenuri în valoare de 14.845.284 lei. În anul 2008 nu s-au înregistrat modificări ale

valorii terenurilor.

Clădirile aflate în patrimoniu sunt prezentate la valoarea reevaluată. Ultima reevaluare a clădirilor a fost

efectuată la 31.12. 2007, de către un evaluator independent  membru ANEVAR. La calculul valorilor

reevaluate, evaluatorul a avut în vedere recomandările Standardelor Internaţionale de Evaluare Ediţia a 8-a

2007 şi anume Standardul Internaţional de Aplicaţii  în Evaluare  – IVA 1 Evaluare pentru raportarea

financiară.

În cursul anului 2008 creşterea valorii brute a imobilizărilor corporale este efectul următoarelor :

finalizarea investiţiilor efectuate la: activul 20 Pasaj – str. Fabricii, nr. 13 (1.512.245 lei)-

       activul Complex Zorilor, str. Pasteur, nr. 75 (et.I şi II,

338.282 lei)

investiţii efectuate la spaţii închiriate (90.652 lei) din str. Pasteur, nr. 56-60, str. Fabricii, nr. 4-

şi Calea Floreşti, nr. 79.

Amenajarea unor spaţii din adminitrarea directă (unit 35 Cofetărie, 36 Restaurant Bucium, 75-
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Hera, laborator Cofetărie, Depozit mijloace fixe

Amortizare cumulată

  Sold la Depreciere Reduceri Sold la
  1 ianuarie 2008 in cursul sau 31 decembrie 2008
    exercitiului Reluari  

Alte imobilizări 9.934 9.934
Imobilizări necorporale 9.934 9.934
Terenuri
Constructii 3.642.443 451.383 4.093.826
Instalatii tehnice si masini 194.410 40.289 234.699
Alte instalatii, utilaje si
mobilier 22.933 6.432 29.365

Imobilizari corporale 3.859.786 498.104 4.357.890
Active imobilizate total 3.869.720 498.104 4.367.824

Amortizarea se calculează la cost respectiv respectiv la valoarea reevaluată în cazul clădirilor, prin metoda

liniară, de-a lungul duratei utile de viaţă estimată a activelor. S-a respectat legislaţia specifică, respectiv

Legea 15/1994, HG 964/1998  şi HG 2139/2004.

Valoarea contabilă netă a imobilizărilor la 31 decembrie 2008

  Valoare brutăAmortizarea Valoare netă

Alte imobilizări 9.934 9.934
Imobilizări necorporale 9.934 9.934
Terenuri 14.845.284 14.845.284
Construcţii 15.187.539 4.093.826 11.093.713
Instalaţii tehnice şi maşini 928.811 234.699 694.112
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 84.251 29.365 54.886

Avansuri şi imobilizări corporale în curs 76.970 76.970
Imobilizări corporale 31.122.855 4.357.890 26.764.965
Imobilizări financiare 3.046 3.046
Active imobilizate total 31.135.835 4.367.824 26.768.011

Valoarea contabila netă a imobilizărilor corporale la finele anului 2008 este de 26.764.965 lei, în creştere

cu 1.779.697 lei  faţă de începutul anului, ca urmare investiţiilor realizate în anul 2008 .

Gradul de uzură a construcţiilor este de 26,96 %, faţă de 26,94 %, la începutul anului. Acesta este

influenţat de amortismentul înregistrat şi de investiţiile realizate în anul 2008.

La  utilaje şi mijloace de transport gradul de uzură este de 25,27 %, iar la mobilier şi alte mijloace fixe este

de 34,85 % acestea înregistrează o scădere faţă de anul 2007 deoarece au fost procurate utilaje comerciale

şi mobilier comercial în sumă de 536.270 lei
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Valoarea  bilanţieră a “activelor imobilizate”  este de 26.768.011 lei şi reprezintă 97,40 % din activul

bilanţului  societăţii care este de 27.482.974 lei.

Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale şi a imobilizărilor corporale

Conducerea societăţii a revizuit valoarea netă contabilă a imobilizărilor corporale şi a considerat că nu este

necesară calcularea şi înregistrarea de ajustări pentru deprecierea acestor active. Astfel, valoarea la care

sunt ele reflectate în bilanţ la data de 31 decembrie 2008  este valoarea reală.

NOTA 2  -  Provizioane

Denumirea provizionului Sold la 1
ianuarie 2008

Transferuri Sold la 31
decembrie 2008In cont Din cont

Alte provizioane 42.000 6.123 42.000 6.123
Total 42.000 6.123 42.000 6.123

La sfârşitul anului 2008 s-au constituit provizioane în sumă de 6.123 lei pentru stimulente. Soldul

provizioanelor de la 1 ian. 2008 în sumă de 42.000 a fost preluat la venituri din provizioane ca urmare a

acordării în 2008 de stimulente personalului din societate pentru rezultatele financiare din 2007.

Totodată în anul 2008 s-a efectuat ajustarea activelor circulante cu contravaloarea provizioanelor care au

rămas definitive deoarece nu mai există căi de recuperare a acestora, fapt pentru care au fost înregistrate

atât pe venituri cont  7814 “Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante” cât şi pe cheltuieli

cont 654 “Pierderi din creanţe şi debitori diveşi” suma acestora fiind de 40.814 lei.

NOTA 3  -  Repartizarea profitului

2008 (propus) 2007
A. PROFIT NET DE REPARTIZAT 755.105 603.429
 - rezerve legale 7.927
 - rezerve ca surse proprii de finanţare 244.477
 - dividende 351.025
 - alte repartizari
B. PROFIT NEREPARTIZAT 755.105

Consiliul de Administraţie propune AGOA ca profitul net realizat în anul 2008 în sumă de 755.105 să

rămână nerepartizat, urmând ca repartizarea să se facă ulterior de către AGOA.

Rezultatul reportat din 2007 a fost distribuit conform legislaţiei în vigoare doar în cadrul AGOA din

20.03.2008 astfel:

dividende      315.025 lei

rezerve ca surse proprii de finanţare     244.477 lei
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NOTA 4  -  Analiza rezultatului din exploatare

 
  Exerciţiu financiar 2008

Exerciţiu financiar
2007

1 Cifra de afaceri netă 7.802.513 6.307.616

2 Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate
(3+4+5) 6.534.417 5.240.197

3 Cheltuielile activităţii de baza 6.423.381 5.138.151
4 Cheltuielile activităţii auxiliare 67.817 41.099
5 Cheltuielile indirecte de producţie 43.219 60.947
6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 1.268.096 1.067.419

7 Cheltuieli de desfacere 75.011 91.502
8 Cheltuieli generale de administraţie 799.201 598.867
9 Alte venituri din exploatare 436.572 289.023

10 Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 830.456 666.073

Din datele prezentate mai sus, cu privire la indicatorii realizaţi în anul 2008, se desprind următoarele

constatări :

- creşterea cifrei de afaceri faţă de anul precedent ca efect al următoarelor influenţe:

- creşterea volumului veniturilor din vânzarea mărfurilor, în sumă de 5.232.266 lei (2007:

4.461.541 lei. Adaosul mediu realizat prin vânzarea mărfurilor a crescut în anul 2008 faţă de anul

2007 de la 1.259.020 lei la 1.411.478 lei adică cu 12,11 %;

- majorarea volumului veniturilor din chirii la suma de 2.164.129 lei, (2007: 1.517.780 lei);

-majorarea veniturilor din producţia laboratorului de cofetărie 405.802 lei (2007 – 328.294 lei)

-cheltuielile din exploatare reprezintă 124,92 % faţă de realizările anului precedent, ca urmare a creşterii

valorii mărfurilor vândute şi a celorlalte tarife şi costuri.

-rezultatul exploatării a crescut cu 24,67 % ca urmare a depăşirii veniturilor din exploatare.

NOTA 5  -  Situaţia creanţelor şi datoriilor

CREANŢE Sold la Termen de lichiditate
  31 decembrie 2008 Sub 1 an Peste 1 an
Creanţe comerciale
a) 12.511 12.511
Alte creanţe 4.012 2.782 1.230
Debitori diverşi 
b) 276.721 267.991 8.730
Ajustări pentru deprecierea creanţelor debitori
c)
Total 293.244 283.284 9.960

a ) creanţele comerciale reprezintă sumele facturate clienţilor, ponderea este deţinută de creanţele cu

vechime de până la 30 de zile.
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b ) debitorii diverşi în sumă de 276.721 lei includ în principal debitori din chirii şi utilităţi facturate

chiriaşilor şi debitori din litigii.

În cursul anului ajustările pentru deprecierea creanţelor s-au diminuat cu suma de 40.814 lei ca urmare a

scoaterii din evidenţă a debitorilor insolvabili (SC Adisia SRL 809,52 LEI; SC Codaphil SRL 105,99 lei;

SC Profiexpert SRL 8.160,88 lei; SC Miraj SRL 1.181,53 lei, SC Lorena SRL 19.069,07 lei; Vulturar

Teodor 806,92 lei, Primăria Municipiului Cluj-Napoca 10.165 lei etc)

Volumul total al creanţelor a crescut faţă de anul precedent cu 99,14 %.

CREANŢE Sold la Termen de lichiditate
  31 decembrie 2007 Sub 1 an Peste 1 an
Creanţe comerciale
a) 8.192 8.192
Alte creanţe 19.375 16.541 2.834
Debitori diverşi 
b) 160.504 121.932 38.572
Ajustări pentru deprecierea creanţelor debitori
c) (40.814) (40.814)

Total 147.257 146.665 592

DATORII Nr. Sold la   Termen de exigibilitate

   Rd.
31 decembrie

2008 Sub 1 an
Intre 1-5

ani Peste 5 ani

Furnizori a 750.768 749.416 1.352 -
Garanţii materiale b 66.969 8.992 40.289 17.688
Datorii cu personalul şi asigurările
sociale c 89.548 89.548 -
Impozit profit d 10.217 10.217 -
TVA de plată e 31.621 31.621 -
Alte impozite şi taxe f 18.137 18.137 -
Dividende de achitat g 340.741 306.809 33.932 -
Salarii neridicate h 800 800 -
Alte datorii – creditori diverşi i 100.766 29.962 70.804 -
Total   1.409.567 1.244.702 147.177 17.688

Obligaţiile faţă de furnizori reprezintă obligaţii curente cu excepţia a 2 furnizori aferenţi activităţiia)

de investiţii care nu şi-au finalizat lucrările (1.352 lei)

Garanţiile materiale includ garanţiile gestionarilorb)

Datoriile cu personalul şi asigurările sociale reprezintă obligaţii salariale ale lunii decembrie şi auc)

fost achitate în luna ianuarie 2009.

Impozitul pe profit a fost calculat  conform Legii 571/2003 şi HG 44/2004 cu modificăriled)

ulterioare.

TVA de plată aferent lunii decembrie 2008 achitat în luna ianuarie 2009.e)

impozitul pe venit din salarii aferent lunii decembrie 2008 achitat în luna ian 2009.f)

dividendele de achitat, reprezintă dividendele aferente anilor anteriori anului 2008 care nu s-aug)
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achitat.

creditorii diverşi includ în principal avansuri încasate pentru organizarea  nunţilor, garanţiileh)

chiriaşilor, cv ambalaje şi a spargerilor de veselă.

Volumul total al datoriilor a crescut în anul 2008 faţă de anul 2007 cu 172,50 %, creştere care se regăseşte

laTVA furnizori, dividende de achitat, datorii cu personalul.

Societatea şi-a achitat toate obligaţiile faţă de bugetele statului la termen, neavând obligaţii restante.

DATORII Nr. Sold la   Termen de exigibilitate

   Rd.
31 decembrie

2007 Sub 1 an
Între 1-5

ani Peste 5 ani

Furnizori a 204.759 203.156 1.603 -
Garantii materiale b 60.879 20.338 40.541 -
Datorii cu personalul si asigurările
sociale c 72.601 72.601 -
Impozit profit d -
TVA de plată e 50.435 50.435 -
Alte impozite şi taxe f 14.385 14.385 -
Dividende de achitat g 26.660 4.576 22.084 -
Salarii neridicate h 800 800
Alte datorii – creditori diverşi i 86.746 49.794 36.952 -
Total   517.265 415.285 101.980 -

NOTA 6  -  Principii, politici şi metode contabile

Principiile şi principalele politici contabile care au stat la baza întocmirii acestor situaţii financiare sunt

prezentate mai jos.

Informaţii generale6.1.

Aceste situaţii financiare sunt în responsabilitatea conducerii Societăţii şi au fost întocmite în conformitate

cu Reglementările Contabile Româneşti armonizate cu Directiva a IV-a Comunităţii Economice Europene

aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice al României nr 1752/2005 şi Legea contabilităţii nr

82/1991 (republicată şi modificată).

Situaţiile financiare au fost întocmite pe baza balanţei de verificare întocmite la 31 decembrie 2008.

Situaţiile financiare au fost întocmite la costul istoric.

6.2. Principii contabile

Situaţiile financiare prezente sunt întocmite cu respectarea următoarelor principii contabile:

Principiul continuităţii activităţii – presupune că Societatea îşi va continua în mod normal

funcţionarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără

reducerea semnificativă a acesteia;

Principiul permanenţei metodelor – aplicarea aceloraşi reguli şi norme privind evaluarea,
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înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor de activ şi de pasiv, precum şi a

rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile;

Principiul prudenţei – valoarea oricărui element este determinată luând în calcul:

numai profiturile recunoscute până la data încheierii exerciţiului financiar;a)

obligaţiile previzibile şi pierderile potenţiale care au luat naştere în cursul exerciţiului financiarb)

încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior, chiar dacă asemenea obligaţii sau pierderi

apar între data încheierii exerciţiului şi data întocmirii bilanţului;

toate ajustările de valoare datorate deprecierilor, indiferent dacă rezultatul exerciţiuluic)

financiar este profit sau pierdere;

Principiul independenţei exerciţiului – au fost luate în considerare toate veniturile şi cheltuielile

exerciţiului financiar fără a ţine seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăţilor;

Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv – determinarea separată a valorii

aferente fiecărui element individual de activ sau de pasiv;

Principiul intangibilităţii – bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă cu

bilanţul de închidere al exerciţiului precedent,

Principiul necompensării – valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi compensate cu

valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile,

Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului – informaţiile prezentate în situaţiile

financiare anuale trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor, nu numai

forma lor juridică;

Principiul pragului de semnificaţie – orice element care are o valoare semnificativă trebuie

prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare anuale. Elementele cu valori nesemnificative care

au aceeaşi natură sau cu funcţii similare trebuie însumate, nefiind necesară prezentarea lor

separată.

6.3. Politici contabile semnificative

Bazele contabilizării

Exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2008 este al doilea în care societatea prezintă situaţiile

financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea

Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Situaţiile financiare ale exerciţiilor financiare precedente au fost întocmite şi raportate în conformitate cu

OMFP 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele

europene.

Trecerea la cerinţele de raportare conform Directivei a IV-a a CEE nu a presupus efectuarea de ajustări

care să implice conturile de rezultate.

În toate exerciţiile financiare au fost respectate normele româneşti de contabilitate stipulate şi aprobate în

Legea contabilităţii nr 82/1991.

 7



Aceste situaţii financiare cuprind:

Bilanţ

Cont de profit şi pierdere

Situaţia fluxurilor de numerar

Situaţia modificărilor capitalurilor proprii

Note explicative la situaţiile financiare.

Moneda de prezentare

Toate sumele sunt prezentate în LEI.

Folosirea estimărilor

Pentru întocmirea în conformitate cu OMF 1752/2005 a prezentelor situaţii financiare, precum şi obţinerea

unor informaţii care nu întotdeauna sunt disponibile direct din conturile Societăţii, conducerea Societăţii a

făcut estimări pe baza celor mai bune informaţii disponibile. Acestea sunt reflectate în provizioane şi

rezultatul reportat.

Continuitatea activităţii

Administratorii cred că Societatea va putea să-şi continue activitatea pe baza principiului continuităţii

activităţii în viitorul anticipat şi  prin urmare situaţiile financiare au fost întocmite pe baza acestui

principiu.

Conversia tranzacţiilor în monedă străină

Nu au existat tranzacţii în monedă străina.

Imobilizări corporale şi necorporale

Fiecare mijloc fix cu un cost de achiziţie ce depăşeşte 1800 lei şi o durată de viaţă estimată de peste un an,

se capitalizează.

Costi)

Imobilizările corporale au fost prezentate iniţial la cost de achiziţie. Ulterior, imobilizările corporale au fost

reevaluate în baza unor hotărâri de guvern (945/1990, 26/1992, 500/1994), prin indexarea costului istoric

cu indici prevăzuţi de Hotărârile de Guvern respective.

Plusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, în conformitate cu prevederile OMFP 1752/2005,

este reflectat în debitul sau în creditul contului "Rezerve din reevaluare".

Elementele de imobilizări corporale care sunt casate sau cesionate sunt eliminate din bilanţ împreună cu

amortizarea cumulată corespunzătoare.

 8



La vânzarea unei investiţii, diferenţa dintre sumele nete din vânzare şi valoarea din evidenţa contabilă este

trecută ca venit sau cheltuială în contul de profit şi pierderi.

Câştigurile şi pierderile din vânzarea mijloacelor fixe sunt determinate pe baza valorii lor contabile şi sunt

luate în considerare la stabilirea profitului din exploatare.

Terenurile şi clădirile sunt prezentate în bilanţ la valoarea reevaluată, mai puţin amortizarea cumulată şi

pierderile de valoare.

ii) Amortizare

Amortizarea se calculează la cost, prin metoda liniară, de-a lungul duratei utile de viaţă estimată a

activelor, după cum urmează:

  Ani

Clădiri  48 - 60

Instalaţii tehnice şi maşini 4 -18

Mobilier, aparatură birotică, alte imobilizări 4-15

Terenurile nu se amortizează deoarece se presupune că au o durată de viaţă nelimitată.

    iii) Cheltuielile ulterioare de întreţinere şi reparaţii

Cheltuielile cu reparaţia sau întreţinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menţine valoarea

acestor active sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile

efectuate în scopul îmbunătăţirii performanţelor tehnice sunt capitalizate şi amortizate pe perioadă rămasă

de amortizare a respectivului mijloc fix.

Imobilizări financiare

Societatea are imobilizări financiare recunoscute în Situaţiile financiare reprezentând garanţii acordate

furnizorilor de ambalaj.

Stocuri

Stocurile de natura materiilor prime, materialelor auxiliare, mărfurilor şi ambalajelor sunt înregistrate la

costul de achiziţie şi sunt prezentate în situaţiile financiare la valoarea minimă dintre cost şi valoarea

realizabilă netă.

Stocurile de natura mărfurilor sunt înregistrate în gestiuni la preţul de vânzare cu amănuntul, incluzând

adaosul comercial şi cota de TVA neexigibilă.
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Valoarea realizabilă netă este preţul de vânzare estimat ce ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării

normale a activităţii, mai puţin costurile estimate pentru finalizarea bunului şi a costurilor necesare

vânzării.

Costul de achiziţie cuprinde preţul de cumpărare, taxe de import şi alte taxe nerecuperabile, costul de

transport, manipulare şi alte costuri care pot fi atribuite direct achiziţiei de materiale, mărfuri şi ambalaje.

Stocurile de natura produselor finite sunt recunoscute iniţial la preţurile prestabilite.

Valoarea stocurilor este determinată prin metoda inventarului intermitent în cazul gestiunilor de materiale şi

materiale auxiliare, pe baza inventarelor fizice realizate la finele lunii şi prin metoda global-valorică pentru

mărfuri şi ambalaje gestionate prin inventar permanent, pe baza raportului de gestiune zilnic, folosindu-se

metoda FIFO de evaluare a stocurilor la ieşire.

Stocurile de natura obiectelor de inventar se înregistrează pe cheltuieli la darea lor în folosinţă, iar evidenţa

se face prin conturi de ordine şi evidenţă. Valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar cu durată de

utilizare mai mare de un an se înregistrează pe cheltuieli eşalonat, pe o perioadă de până la 3 ani.

Creanţe

Creanţele sunt evaluate la valoarea estimată a fi realizată, după ce s-au constituit ajustări pentru creanţe

incerte. Pentru clienţii incerţi se efectuează o estimare bazată pe analiza tuturor sumelor restante aflate în

sold la data bilanţului contabil. Creanţele incerte sunt ajustate la data la care sunt identificate prin

constituirea şi înregistrarea de ajustări.

Alte creanţe

Acestea sunt înregistrate la valoarea estimată a fi recuperată.

Datorii  

Datoriile comerciale se înregistrează la valoarea nominală şi nu includ reducerile comerciale acordate de

furnizori.

Alte datorii către salariaţi, instituţii publice (bugete), acţionari se înregistreză în funcţie de condiţiile impuse

prin contracte, legislaţia în vigoare sau alte documente justificative.

Numerar şi echivalente de numerar

Disponibilităţile şi alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul existent în conturile bancare

(inclusiv depozitele bancare pe diferite termene) şi în casierie, precum şi de alte valori echivalente în

numerar.
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Echivalent de numerar sunt considerate investiţiile pe termen scurt, cu grad înalt de lichiditate, care pot fi

uşor transformate în numerar.

Recunoaşterea veniturilor

Veniturile pentru toate bunurile livrate şi serviciile efectuate sunt recunoscute atunci când se transferă

proprietatea, respectiv la livrarea produselor  sau la prestarea serviciilor (închirieri spatii). Evidenţierea

veniturilor se face la valoare netă (fără TVA şi eventuale alte taxe de vânzare). Veniturile se înregistrează

pe baza contabilităţii de angajament.

Veniturile din reluarea provizioanelor se evidenţiază separat în funcţie de natura acestora, în cazul în care

are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibilă.

La data bilanţului se recunosc ca şi venituri ale perioadei numai cele aferente exerciţiului financiar

respectiv, delimitarea pe exerciţii făcându-se prin contul de venituri în avans.

Cheltuieli de exploatare

Costurile de exploatare sunt trecute pe cheltuieli în perioada în care au fost efectuate. La data bilanţului se

recunosc ca şi cheltuieli ale perioadei numai cele aferente exerciţiului financiar respectiv, delimitarea pe

exerciţii făcându-se prin contul de cheltuieli anticipate.

Veniturile şi cheltuielile cu dobânzile

Veniturile şi cheltuielile cu dobânzile sunt recunoscute în Contul de Profit şi Pierdere pentru toate

instrumentele financiare neonorate purtătoare de dobânzi, în momentul apariţiei lor cu respectarea

principiului contabilităţii de angajamente. Veniturile din dobânzi includ venituri fixe din dobânzile pe

termen scurt constituite de societate.

Cheltuieli din comisioane bancare

Cheltuielile din comisioanele bancare sunt înregistrate în momentul apariţiei lor.

Alte venituri şi cheltuieli din exploatare

Alte venituri şi cheltuieli din exploatare sunt contabilizate la momentul apariţiei lor.

Pensii şi alte beneficii după pensionare

În cursul normal al activităţii, Societatea plăteşte contribuţii la bugetul statului pentru asigurări sociale,

fondul de şomaj şi fondul de sănătate în conformitate cu reglementările legale în vigoare în cursul anului,

calculate la veniturile brute. Valoarea acestor contribuţii se înregistrează în contul de profit şi pierdere în

aceeaşi perioadă în care se înregistrează şi cheltuielile cu salariile. Toţi angajaţii Societăţii sunt membrii ai

planului de pensii ai statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după

pensionare şi nu are nici un fel de alte obligaţii referitoare la pensii.
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Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligaţie

legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligaţiei este necesară o

ieşire de resurse care încorporează beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea

ce priveşte valoarea obligaţiei.

Dividendele

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor.

Impozitul pe profit

Calculul impozitului pe profit porneşte de la rezultatul anului financiar, corectat cu elemente deductibile şi

nedeductibile la care se aplică cote de impozitare aflate în vigoare la data încheierii bilanţului contabil.

În anul 2008, Societatea a calculat şi achitat o cotă de impozit pe profit de 16% .

NOTA 7  -  Participaţii şi surse de finanţare

a) Participaţii:

SC Arta Culinară SA nu deţine participaţii (titluri, acţiuni, părţi sociale, etc.) la nici un emitent.

b)            Acţiuni

Capitalul social al SC Arta Culinară SA are valoarea de 702.050,4  LEI fiind divizat în 7.020.504 acţiuni

cu valoarea nominală de 0,1 LEI.

Acţiunile Societăţii sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată şi acordă drepturi egale

titularilor lor. Acţiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaşte un reprezentant unic pentru exercitarea

drepturilor rezultând dintr-o acţiune.

Acţiunile emise de SC Arta Culinară SA au fost admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată.

Evidenţa acţiunilor şi acţionarilor este ţinută de către societatea de registru independent SC Depozitarul

Central S.A. Bucureşti.
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Structura acţionariatului la data de 31 decembrie 2008,  următoarea:

Număr acţiuni Capital social %

Societatea de Investiţii Financiare Banat Crişana 6.136.384 613.638,4 87,40660
Persoane fizice 884.018 8.841,8 12,59195
Persoane juridice 102 10,2 0,00145
Total 7.020.504 702.050,4 100

În cursul anului 2008 societatea  nu a emis acţiuni.

Structura acţionariatului la data de referinţă a  A.G.O.A. întrunită pentru aprobarea Situaţiilor financiare
ale anului 2007:

Număr acţiuni Capital social %

Societatea de Investiţii Financiare Banat
Crişana 6.136.184 613.618,4 87,4
Alţi acţionari 884.320 88.432 12,6
Total 7.020.504 702.050,4 100

c) Obligaţiuni

SC Arta Culinară SA  nu a făcut emisiune de obligaţiuni.

NOTA 8  -  Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi
supraveghere

  2008 2007
Chelltuieli cu remuneraţiile personalului 1.098.372 865.751
Cheltuieli cu îndemnizaţiile CA 42.300
Cheltuieli privind asigurările sociale 312.437 240.166
Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă) 140.027 115.156
TOTAL 1.593.136 1.221.073

In cursul anului 2008 numărul mediu de salariaţi a crescut cu 6 persoane, de la 83 în anul 2007, la 89 în

anul 2008.

Structura salariilor achitate:

    An 2008   An 2007

  Numar persoane Salarii
Numar
persoane Salarii

Personal  operativ si neoperativ 87 961.463 84 703.791
Consiliul de Administraţie 3 42.300 3 31.440
Directori 2 136.909 2 130.520
Total 92 1.140.672 89 865.751

Salarizarea directorilor şi administratorilora)

Cel mai înalt nivel de autoritate este reprezentat de Adunarea Generală a Acţionarilor, urmată de Consiliul

de Administraţie. Preşedintele Consiliului de Administraţie este directorul general al Societăţii.
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Pe parcursul exerciţiului financiar, nu au fost acordate avansuri şi credite directorilor şi administratorilor

Societăţii, cu excepţia avansurilor pentru deplasări în interesul serviciului.

La data de 31 decembrie 2008 directorul general şi administratorii societăţii au încheiate contracte de

asigurare de răspundere profesională.

Societatea nu are obligaţii contractuale legate de pensii faţă de foştii directori şi administratori ai Societăţii.

Salariaţib)

Structura personal Nr. persoane Structură personal Nr. persoane
Şef unitate 10 Inginer 1
Ospătar-barman 15 Subinginer 1
Vânzător, lucrător
comercial

26 Contabil 4

Bucătar 7 Casier 1
Cofetar-patiser 6 Şofer 2
Economist 6 Alte funcţii 9
Jurist 1 TOTAL 89

NUMĂR MEDIU SALARIAŢI 89
din care:

SALARIAŢI OPERATIVI 72
SALARIAŢI NEOPERATIVI 17

La 31 decembrie 2008, societatea avea 92 de angajaţi (2007: 84 angajaţi), din care 89 angajaţi permanenţi

(2007: 84)  şi  3 membrii CA. Numărul mediu de angajaţi în anul 2008 a fost de 89.

În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi către instituţii ale statului român în contul pensiilor

angajaţilor săi. Toţi angajaţii Societăţii sunt membrii ai planului de pensii al statului român. Societatea nu

operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu are nici un fel de alte

obligaţii referitoare la pensii. Mai mult, Societatea nu este obligată să ofere beneficii suplimentare

angajaţilor după pensionare.

NOTA 9  -  Indicatori economico financiari
2008 2007

1 Indicatori de lichiditate

a
Indicatorul lichidităţii
curente = Active curente 0,51 2,12

Datorii curente

b
Indicatorul lichidităţii
imediate = Active curente - Stocuri 0,34 1,78

Datorii curente

2 Indicatori de risc
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a
Indicatorul gradului de
îndatorare = Capital imprumutat x 100

Nu este
cazul

Nu este
cazul

Capital propriu
unde:
capital împrumutat = credite peste un an

b
Indicatorul privind
acoperirea dobânzilor =

Profit inaintea platii dobanzii si
impozitului pe profit
Cheltuieli cu dobanda

3
Indicatori privind
activitatea

A
Viteza de rotaţie a
stocurilor = Cifra de afaceri 34 43

Sold stoc
Sau

= Sold stoc   x365 11 9
Cifra de afaceri

B
Viteza de rotatie a
debitorilor – clienti = Sold clienti   x365 11 1

Cifra de afaceri

C
Viteza de rotaţie a
creditelor furnizor = Sold furnizor    x365 22 12

Cifra de afaceri

D
Viteza de rotaţie a
activelor imobilizate = Cifra de afaceri 0,29 0,25

Active imobilizate

E
Viteza de rotaţie a
activelor totale = Cifra de afaceri 0,28 0,24

Total active

4
Indicatori de
profitabilitate

A Rentabilitatea capitalului =
Profit înaintea plaţii dobânzii şi

impozitului pe profit 0,03 0,03
Capital propriu

B Marja brută din vânzări = Profit brut din vânzari  x100 10,64 10,56
Cifra de afaceri

NOTA 10  -   Alte informaţii

Informaţii cu privire la prezentarea Societăţiia)

S.C. Arta Culinară S.A., s-a înfiinţat  în anul 1991 şi a fost înregistrată la ORC Cluj sub numărul 51/1991,

este o societate pe acţiuni, cu capital integral privat.

Sediul societăţii: Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21/A Cluj.

Obiectul principal de activitate:  Comerţ cu amănuntul cu produse alimentare şi nealimentare, Activitate de

alimentaţie publică, Închirieri imobile, Producţie produse patiserie şi cofetărie.
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Informaţii privind relaţiile cu entităţi afiliate si entităţi legate .b)

Societatea nu are subunităţi cu personalitate juridică.

Societatea desfăşoară activităţi economice în municipiul Cluj Napoca prin unităţile şi punctele de desfacere

organizate.

Întreprinderea nu deţine actiuni la alte societăţi comerciale.

Conform art. 232 din OMFP 1752/2005 şi OMFP 2001/2006 declarăm că societatea nu are calitatea de

afiliat, în consecinţă nu există tranzacţii de acest gen.

Societatea nu are asocieri în participaţiune, nu are legături cu entităţi ale unor membrii apropiaţi ai familiei

conducătorilor executivi.

Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor patrimoniale, ac)

veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate într-o monedă străină

Societatea nu desfăşoară  activităţi cu decontare în valută.

Informaţii referitoare la impozitul pe profitd)

Profitul fiscal aferent exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2008 şi 31 decembrie 2007 , este
prezentat mai jos:

31 decembrie 2008 31 decembrie 2007

Rezultat contabil 882.353 603.429
Total deduceri, din care: 82.814 105.014
Rezerva legala deductibila 7.927
Alte deduceri fiscale 82.814 97.087
Total cheltuieli nedeductibile 102.009 133.818
Profit impozabil 901.548 730.992
Rata de impozitare 16 % 16 %
Impozit profit 144.248 116.959
Alte facilitati (cheltuieli de sponsorizare) 17.000 18.200
Impozit profit curent datorat 127.248 98.759

Cota de impozitare pentru anul 2008 este de 16 %,  la fel ca şi în anul 2007 .

Profitul net obţinut din activitatea anului 2008 este de 755.105 lei (2007: 603.429 lei).

Baza de impozitare a fost influenţată de :

deduceri neimpozabile, şi venituri din reluarea provizioanelor în sumă de 82.814 lei.-

 cheltuielile nedeductibile în sumă de 229.257 lei, din care: cheltuieli cu impozitul pe profit în sumă de-

127.248_ lei,  ajustări pentru deprecierea creanţelor şi cheltuieli cu provizioane în sumă totală de

56.382 lei  şi alte cheltuieli nedeductibile fiscal  în valoare de 45.627 lei.

Valoarea bazei de impozitare este de  901.548  lei (2007: 730.992  lei).
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Din impozitul pe profit calculat s-a plătit, în limita deductibilăţii sponsorizări în valoare  17.000 lei  (2007:

- 18.200 lei).

Cifra de afaceri – sectoare economice şi tipuri de pieţe de desfaceree)

Piaţa pe care acţionează SC Arta Culinară SA Cluj este cea locală (urban şi rural) şi regională

(Transilvania, Banat şi Moldova).

Cifra de afaceri  din anul financiar 2008, respectiv anul financiar 2007, se compune din:

  2008 % 2007 %

Vânzări de mărfuri şi ambalaje 5.232.582 67,06 4.461.541 70,73
Vânzări de produse finite (lab. cofetărie) 405.802 5,20 328.294 5,21
Venituri din chirii 2.164.129 27,74 1.517.781 24,06

TOTAL 7.802.513 100 6.307.616 100

Cheltuieli cu chiria şi rate achitate în cadrul unui contract de leasingf)

Societatea nu are contracte de leasing financiar sau operaţional.

Întreprinderea a achitat in anul financiar 2008 pentru chirii, suma de 8.141 lei (2007 : - 12.486 lei) pentru

spaţiul de desfacere închiriat la Unitatea Militară şi pentru terasele care au funcţionat la unităţile 41,75,108

Onorariile plătite auditorilorg)

Societatea a încheiat contractul de audit financiar nr. 1021/29.05.2008 cu SC ARMONIA SRL Arad la

tariful de 22.000 lei  pentru auditarea situaţiilor financiare  aferente anului 2008.

Din anul 2008 societatea a încheiat un contract cu auditorul intern SC Cazacus SRL Cluj la tariful de

15.000 lei pentru activitatea de audit  intern pe anul 2008.

Angajamente acordateh)

Contracte pentru achiziţii de investiţii în imobilizări corporale şi financiare

Pentru realizarea investiţiilor din anul 2008 în sumă de 2.273.252 lei societatea a încheiat 73 contracte cu

societăţi specializate în construcţii, instalaţii, climatizare, etc.

La sfârşitul anului 2008 societatea avea încheiat 11 contracte cu furnizorii de mărfuri, meterii prime,

materiale. In anul 2008 nu au existat furnizori strategici. Societatea a avut 7 furnizori cu o pondere mai

mare de 5 % în achiziţiile de mărfuri.

Angajamente primitei)
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Contracte de prestări

În cursul anului 2008 societatea a avut încheiate 68 contracte de închiriere pentru o suprafaţă de 8.206 mp.

Majoritatea contractelor de închiriere sunt încheiate pe 1 an, cu excepţia societăţilor bancare la care

termenele sunt pe perioade mai mari, sau cele care au efectuat investiţii la spaţiile închiriate, iar tariful

perceput este în monedă naţională, situându-se la nivelul pieţei specifice. Tariful mediu de închiriere pe SC

Arta Culinară SA Cluj a fost de aproximativ 21,97 Lei/mp/lună, în condiţiile în care în structura spaţiilor

închiriate figurează şi depozite, barăci, şoproane.

Evenimente ulterioare bilanţuluij)

Nu au existat evenimente semnificative ulterioare datei de 31.12.2009.

Nota 11   -  Stocuri

Sold la 31 decembrie 2008 Sold la 31 decembrie 2007
Materii prime si materiale consumabile 27.892 21.504
Mărfuri 313.381 232.156
Ambalaje 5.029 3.999
Diferenţe de preţ mărfuri (60.437) (43.734)
Tva neexigibilă mărfuri (49.803) (36.923)
Total 236.062 177.002

Mărfurile au ponderea cea mai însemnată în structura stocurilor, care reprezintă şi suportul principalului

obiect de activitate. Veniturile din vânzarea mărfurilor şi produse finite reprezintă 72,26 % din cifra de

afaceri a societăţii.

Metodele de evaluare a stocurilor au fost prezentate in nota 6.

Nota 12 - Numerar şi numerar echivalent

Sold la 31 decembrie
2008

Sold la 31 decembrie
2007

Casa 37.837 25.031
Conturi curente la bănci 117.578 693.063
Alte valori 30.242 53.632
Avansuri de trezorerie
Total 185.657 771.726

În totalul conturilor curente la bănci, la 31 decembrie 2008, erau incluse şi garanţiile gestionarilor în sumă

de 66.534 lei (2007:  60.895 lei).

În cadrul altor valori este inclusă contrvaloarea tichetelor de masă primite la vânzarea mărfurilor cu

amănuntul, acestea fiind predate pentru decontare în luna ianuarie 2009.

Nota 13 – Situaţia litigiilor
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La sfârşitul anului 2008 oficiul juridic gestiona un număr total – acţiuni directe, falimente - de  3 dosare

aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, respectiv Judecătoria Cluj-Napoca  şi Tribunal Comercial Cluj.

Complet soluţionat în cuprinsul exerciţiului financiar 2008 a fost 1 dosar, două dosare fiind încă în

derulare.  Sub aspectul executării creanţelor, un litigiu castigat pentru spaţiul situat în str. Aurel Vlaicu

nr.3 s-a finalizat in anul 2008 cand au fost recuperate daune interese de la debitoarea SC Cartimpex SA, in

procedura de executare silită in suma totala de 68.941 lei.

Cadiş Mihai Vaida Cornel
Director general Director economic
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