
1 
 

MERCUR S.A. CRAIOVA 

NR. 641/03.08.2017 

 

                                

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND 

RAPORTAREA CONTABILA SEMESTRIALA LA DATA DE 30.06.2017 

CONFORM ANEXEI NR. 31 la Regulamentul nr. 1/2006 

 

Data raportului : 08.08.2017 

Denumirea societatii : MERCUR S.A. 

Sediul social : Craiova, Calea Unirii nr. 14, Judetul Dolj, Cod postal 200419 

Numarul de telefon/fax: 0351.419.919 

C.U.I. : 2297960 

Numar de ordine in Registrul Comertului : J16/91/1991 

Capitalul social subscris si varsat: 18.150.650 lei 

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. - Sistemul 

alternativ de tranzacţionare ATS –Aero Standard, simbol MRDO 

 

 

I. SITUAṬIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

   1.1. În semestrul I 2017 activitatea MERCUR S.A. a constat în ȋnchirierea activelor 

din patrimoniu către terţe persoane juridice, cod CAEN 6820. 

 Spaţiile comerciale ȋnchiriate sunt amplasate în: 

 Mercur Center, principalul activ al societăţii; 

 Spaţiile situate la parterul blocurilor P3 – P4 – P5 din Calea Bucureşti nr. 40-

42-44; 

 Depozitele situate în str. Caracal nr. 105; 

 Teren str. Calea Bucureşti nr. 121. 

Din activităţile desfăşurate în acest semestru societatea ȋnregistrează, la 

30.06.2017, următoarele nivele pentru indicatorii de bază: 

a) Cifra de afaceri = 4.809.831 lei 

b) Venituri totale = 5.418.343 lei 

c) Cheltuieli totale = 4.649.963 lei 

d) Profit net = 768.380 lei 

Veniturile totale s-au realizat din: 

a) activitatea de închiriere spaţii comerciale = 4.808.174 lei, structurate astfel: 

 chirii = 3.627.367 lei 

 utilităţi consumate în spaţiile ȋnchiriate, refacturate locatarilor = 

318.977 lei 

 taxa de marketing = 124.211 lei 

 valoarea facturată a costurilor comune de exploatare = 737.619 lei 

b) penalităţi aferente plăţii cu întârziere a obligaţiilor contractuale, de către 

locatari = 50.993 lei; 
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c) valorificarea materialelor rezultate din dezafectări şi dezasamblări ale 

imobilizărilor casate în ultima perioadă datorită procesului de modernizare a 

principalului activ al societăţii = 13.478 lei; 

d) alte activităţi de exploatare = 3.885 lei; 

e) reluarea pe venituri a unor provizioane (concedii de odihnă aferente anului 

2016) şi ajustări depreciere creanţe (închidere procedură faliment pentru un 

fost chiriaş) = 464.050 lei; 

f) dividende repartizate de emitenţi la care societatea deţine acţiuni = 77.761 lei. 

Cheltuielile totale s-au efectuat prin ȋnregistrarea următoarelor: 

a) consum de materiale, carburant, piese de schimb, materiale de curăţenie, etc = 

60.368 lei; 

b) consumul de utilităţi (apă, energie electrică, gaze naturale) = 506.811 lei; 

c) remunerarea personalului salariat (drepturi brute + contribuţii sociale aferente 

+ tichete de masă) = 1.076.503 lei; 

d) servicii prestate de terţi = 944.191 lei, din care enumerăm: 

 reparaţii şi întreţinere active = 81.460 lei; 

 comision intermediere închiriere spaţii comerciale repartizat liniar 

pe durata fixă a contractelor semnate prin agentul imobiliar = 

94.380 lei; 

 reclamă şi publicitate = 198.064 lei; 

 paza şi ordinea în Mercur Center = 205.063 lei; 

 remunerarea organelor de conducere a societăţii (director general 

şi consiliu de administraţie) = 119.387 lei; 

 costuri de accesare a creditelor bancare, repartizate liniar pe 

durata de rambursare = 39.475 lei; 

 costuri generate de derularea şi finalizarea operaţiunii de majorare 

de capital social = 53.173 lei; 

 servicii de salubrizare (inclusiv dezinsecţii, deratizări) = 59.773 

lei. 

e) impozite şi taxe locale, alte taxe reglementate = 480.496 lei; 

f) suportarea de către Mercur S.A. a unei părţi din valoarea amenajărilor 

efectuate de chiriaşii ancoră în spaţiile ȋnchiriate = 369.407 lei; 

g) amortizarea imobilizărilor = 639.837 lei; 

h) alte cheltuieli de exploatare = 338.352 lei, reprezentând valoarea creanţei 

(exclusiv TVA) în sarcina unui fost chiriaş pentru care a fost pronunţat 

falimentul. 

 

* 

Comparaţia contului de profit şi pierdere actual cu cel al perioadei similare a 

anului trecut nu este semnificativă datorită faptului că societatea nu a desfăşurat 

activitate generatoare de venituri în Mercur Center în primele cinci luni din 2016. 

 

* 
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   1.2. Raportat la prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli, realizările 

semestrului I 2017 se prezintă astfel:  

 

           INDICATOR BVC Realizari %  

        

CIFRA DE AFACERI 4.554.800 4.809.831 105,60% 

VENITURI TOTALE 4.607.800 4.954.293 107,52% 

Venituri din exploatare 4.607.800 4.876.529 105,83% 

Venituri din vanzare marfa   172   

Venituri din inchirieri 4.548.800 4.808.174 105,70% 

- din chirii 3.494.800 3.627.367 103,79% 

- service charge 615.000 737.619 119,94% 

- taxa marketing 114.000 124.211 108,96% 

- utilitati consumate in spatiu 325.000 318.977 98,15% 

Venituri din prestari servicii 6.000 1.485 24,75% 

Venituri din prod. imobilizari       

Alte venituri din exploatare , din care 53.000 66.698 125,85% 

- din vanzare active       

Venituri financiare, din care   77.764   

- din vanzare actiuni       

CHELTUIELI TOTALE 4.223.550 4.134.616 97,89% 

Cheltuieli de exploatare 4.034.550 3.952.031 97,95% 

Cheltuieli cu marfa vanduta   116   

Cheltuieli materiale  567.500 567.179 99,94% 

- cu combustibilul 6.000 5.416 90,27% 

- cu piesele de schimb 6.000 3.728 62,13% 

- cu energia, gaze, apa spatii comune 171.000 187.834 109,84% 

- cu energia, gaze, apa refacturate 325.000 318.977 98,15% 

- cu obiecte de inventar 12.000 9.713 80,94% 

- alte materiale 47.500 41.511 87,39% 

Cheltuiala totala salariala 1.048.350 1.076.503 102,69% 

- Salarii brute 765.000 787.903 102,99% 

- Asigurari sociale 199.350 209.371 105,03% 

- Alte cheltuieli actiuni sociale       

- Cheltuieli tichete de masa 84.000 79.229 94,32% 

Cheltuieli servicii terti 919.900 944.191 102,64% 

- comision intermediere inchirieri 105.000 94.380 89,89% 

- reparatii active 4.000     

- asigurari active 20.000 19.741 98,71% 

- colaboratori 106.400 119.387 112,21% 

- reclama, publ., protocol 140.000 198.064 141,47% 

- telefon, taxe postale, abonamente 7.500 8.041 107,21% 

- comision bancar 6.000 6.075 101,25% 

- delegatii 1.500 550 36,67% 
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- paza si ordine 226.000 205.063 90,74% 

- intretinere active 73.000 81.460 111,59% 

- salubritate 30.000 51.997 173,32% 

- asistenta soft contabilitate 1.500 1.513 100,87% 

- audit intern 6.000 3.000 50,00% 

- audit financiar 17.000 16.771 98,65% 

- dezinsectii, deratizari 8.000 7.776 97,20% 

- onorarii diverse 13.500 13.513 100,10% 

- studii, consultanta 69.000 60.386 87,52% 

- verificari metrologice 2.500   0,00% 

- altele servicii si lucrari 24.000 13.441 56,00% 

- comision tichete 1.500 1.253 83,53% 

- servicii medicina muncii 500 2.305 461,00% 

- costuri aferente credite bancare 57.000 39.475 69,25% 

Cheltuieli pt situatii urgenta       

Cheltuieli impozite si taxe locale 499.800 480.496 96,14% 

Cheltuieli amortizare 630.000 639.837 101,56% 

Ajustari active circulante   -430.109   

Provizioane   -33.941   

Alte cheltuieli de exploatare, din care 369.000 707.759 191,80% 

- aferente vanzarilor de active       

- contributii de fit out 369.000 369.407 100,11% 

Cheltuieli financiare 189.000 182.585 96,61% 

- diferente curs valutar       

- aferente vanzarilor de imobilizari fin       

- ajustari depreciere imob financiare       

- dobanda aferenta impumuturi 

curente 189.000 182.585 96,61% 

PROFIT BRUT, din care 384.250 819.677 213,32% 

Profit din exploatare 573.250 924.498 161,27% 

Profit financiar -189.000 -104.821 55,46% 

Impozit profit 57.850 51.297 88,67% 

PROFIT NET 326.400 768.380 235,41% 

 

Veniturile din închirieri sunt cu 260.000 lei mai mari decât valoarea bugetată 

datorită  

 regularizării valorii facturate în anul anterior pentru subcapitolul 

“costuri generale de exploatare”; 

 creşterii gradului de ocupare a spaţiilor disponibile, chiar dacă au 

existat fluctuaţii de chiriaşi.  

Depăşirea ȋnregistrată la alte venituri din exploatare (13.700 lei) se datorează 

în principal penalităţilor facturate către locatarii care prezintă întârzieri la plată. 

Veniturile financiare, necuprinse în BVC-ul anului 2017, sunt reprezentate de 

dividendele cuvenite societăţii, de la trei societăţi unde se deţin acţiuni. 
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Pe total, veniturile obţinute în semestrul I 2017 sunt cu 346.500 lei peste 

nivelul planificat pentru această perioadă. 

Concomitent, se ȋnregistrează o uşoară economie la nivelul cheltuielilor totale 

(89.000 lei), structurată conform tabelului de mai sus. 

 

* 

 

1.3. Dinamica elementelor de activ din bilanţul contabil în perioada 01.01. – 

30.06.2017 se prezintă astfel: 

 

ACTIV 01.01.2017 30.06.2017 Diferenţe 

Imobilizări necorporale 

Imobilizări corporale, din 

care: 

- Investiţii imobiliare 

  Imobilizări financiare 

197.227 

55.712.846 

 

 

1.879.307 

195.734 

55.224.131 

 

 

1.879.307 

-1.493 

- 488.715 

 

 

- 

ACTIVE IMOBILIZATE 57.789.380 57.299.172 - 490.208 

Stocuri 18.516 16.854 - 1.662 

Creanţe 229.917 547.816 317.899 

Disponibil bănesc 1.132.482 700.017 - 432.465 

Cheltuieli în avans 3.641.632 3.632.076 - 9.556 

ACTIVE CIRCULANTE 5.022.547 4.896.763 - 125.784 

TOTAL ACTIV 62.811.927 62.195.935 - 615.992 

 

Activele imobilizate au scăzut faţă de nivelul înregistrat la finele anului trecut 

ca urmare a ȋnregistrării amortizării lunare, ele având cea mai mare pondere în cadrul 

activelor societăţii, aproape 92 %. 

În cadrul activelor imobilizate ponderea cea mai mare o au activele clasificate 

ca investiţii imobiliare, destinate închirierii sau deţinute în scopul creşterii valorii de 

piaţă, cu următoare componenţă: 

 

DENUMIRE ACTIV Valoare de inventar 

la 30.06.2017 

Mercur Center 

(clădire + teren) 

54.370.982,92 

 

Depozite Caracal 

(clădiri + teren) 

153.928,50 

Teren Calea Bucureşti 4.409.608,33 

Spaţii Comerciale Calea Bucureşti 191.230,00 

Construcţie Madona Dudu 

(subsol blocuri) 

34.100,00 

TOTAL 59.159.849,75 
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Activele circulante ce reprezintă 8 % din activul societăţii, ȋnregistrează o 

scădere faţă de 31.12.2016. 

În total active circulante pondere importantă o au cheltuielile în avans (74,0%) 

reprezentate de plăţi efectuate în anul 2016 în cadrul procesului investiţional ce a 

vizat reabilitarea şi reconfigurarea Mercur Center şi care se vor suporta pe costuri 

liniar în următorii 2 - 4 ani corelativ veniturilor generate de aceste plăţi. 

Creanţele din închirieri reprezintă 10,70 % din activele circulante fiind 

evaluate la valoarea probabilă/estimată de încasat. Ca şi termen de ȋncasare acestea 

sunt structurate în: 

- vechime până în 30 zile – 330.634   

- vechime 30 – 60 zile – 120.038                                         

- vechime peste 60 zile – 73.396 

Evoluţia creanţelor în perioada ianuarie – iunie 2017 se prezintă astfel: 

 

Creanţa 01.01.2017 30.06.2017 

Clienţi diverşi 

Clienţi locatari 

Clienţi incerţi 

- Valoare brută 

- ajustări  

Facturi de întocmit 

Avansuri personal 

Creanţe asupra bugetelor 

Debitori diverşi 

Creanţe imobilizate 

7.054 

321.718 

Ø 

480.525 

480.525 

-152.943 

Ø 

47.888 

Ø 

6.200 

-123 

524.068 

Ø 

50.416 

50.416 

3.922 

870 

11.625 

1.254 

6.200 

TOTAL 229.917 547.816 

 

Disponibilul bănesc ȋnregistrează la 30.06.2017 o valoare inferioară celei de la 

ȋnceputul anului urmare plăţilor efectuate în semestrul I 2017, superioare încasărilor 

efective. 

Încasări în semestrul I = 20.749.248 lei, din care: 

 din activitatea de bază = 5.480.314 lei ; 

 din majorarea capitalului social = 15.192.440 lei; 

 dividende încasate = 76.494 lei; 

Plăţi în semestrul I = 21.171.446 lei, din care: 

 plăţi aferente activităţii curente = 4.211.821 lei; 

 rambursare credite bancare = 11.654.448 lei; 

 rambursare împrumut companie afiliată actionarului majoritar = 

5.000.000 lei;  

 plata dobânzi = 182.585 lei; 

 plăţi aferente activităţii de investiţii = 122.592 lei. 

 

 

 



7 
 

         Dinamica elementelor de pasiv din bilanţul contabil se prezintă astfel: 

  

PASIV 01.01.2017 30.06.2017 Diferenţă 

Datorii pe termen scurt 21.563.084 4.086.674 - 17.476.410 

Datorii pe termen lung 12.598.709 13.815.500 + 1.216.791 

Provizioane 127.385 93.444 - 33.941 

Venituri în avans 767.252 774.411 7.159 

Capital social 2.958.210 18.150.650 15.192.440 

Rezerve din reevaluare 1.200.770 1.200.770 - 

Rezerve 22.981.198 23.050.492 69.294 

Rezultat reportat 255.614 255.614 - 

Rezultatul exerciţiului 359.705 768.380 408.675 

TOTAL 62.811.927 62.195.935 - 615.992 

          

         La ȋnceputul anului, datoriile totale ale societăţii reprezentau 54,40% din 

valoarea totală a pasivului. Urmare majorării capitalului social prin emisiunea unor 

noi acţiuni ce au făcut obiectul unei oferte publice de vânzare s-au stins obligaţiile 

curente către bancă şi compania afiliată acţionarului majoritar. Astfel la 30.06.2017 

datoriile totale reprezintă 28,80% din total pasiv. 

         În structură, datoriile pe termen scurt şi termen lung prezintă următoarele 

modificări: 

 

 01.01.2017 30.06.2017 

Furnizori 1.863.650 1.601.292 

Datorii către personal 42.926 43.812 

Datorii către bugete 250.670 659.350 

Datorii către acţionari 83.402 373.311 

Datorii către entităţi affiliate 

(inclusiv dobânda) 

5.078.758 - 

Credite bancare pe termen scurt 10.299.704 - 

Alte împrumuturi asimilate 501.448 537.918 

Creditori diverşi 15 15 

Credit bancar pe termen lung 16.041.220 14.686.476 

TOTAL 34.161.793 17.902.174 

         

         În semestrul I 2017 entitatea şi-a achitat obligaţiile de plată la termenele 

scadente şi nu au existat cazuri de a fi penalizată. Soldul datoriilor la 30.06.2017 

reprezintă obligaţii scadente în perioada următoare. 

         La 30.06.2017 capitalul social este de 18.150.650 lei reprezentând un număr de 

7.260.260 acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acţiune. 
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II. ANALIZA ACTIVITĂṬII SOCIETĂṬII 

 

  2.1. Societatea şi-a desfăşurat activitatea în semestrul I 2017 folosind la maxim 

capacităţile patrimoniale şi urmărind realizarea indicatorilor bugetului de venituri şi 

cheltuieli. 

         Lichiditatea generală este de 0,30 faţă de 0,06 cât se înregistra la finalul anului 

2016. 

         Lichiditatea s-a îmbunătăţit pe fondul descreşterii obligaţiilor de plată către 

instituţia bancară şi compania afiliată acţionarului majoritar. 

         Pentru perioada următoare se apreciază că evenimentele sau factorii de 

incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea sunt scăderea gradului de ȋncasare a 

creanţelor din închirieri, reducerea veniturilor din închirieri şi creşterea preţului 

energiei electrice şi a gazului natural. 

 

2.2. Cheltuielile de capital au fost de circa 110.000 lei în semestrul I 2017 

reprezentând lucrări finale şi adiacente procesului de modernizare a Mercur Center, 

redeschis publicului ȋncepând cu 09.06.2016. 

 

2.3. Activitatea de bază a societăţii este ȋnchirierea bunurilor imobile din patrimoniu. 

Veniturile din închirieri reprezintă 97% din veniturile totale ȋnregistrate în semestrul 

I 2017. 

         Având în vedere că mare parte din cheltuielile totale reprezintă costuri fixe 

raportat la volumul activităţii desfăşurate, orice scădere a veniturilor din închirieri 

poate afecta direct rezultatul economic final. 

         Principalii factori care influenţează veniturile din activitatea de bază sunt: 

 concurenţa pe piaţa locală (furnizori de spaţii comerciale ofertate 

spre închiriere); 

 puterea de cumpărare a populaţiei ca principal client al 

chiriaşilor; 

 atractivitatea mixului de chiriaşi şi activităţi din Mercur Center. 

 

III. TRANZACṬII, EVENIMENTE SEMNIFICATIVE 

    

         În baza infuziei de capital rezultată din derularea ofertei publice de vânzare 

acţiuni noi emise s-a restituit împrumutul bancar pe termen scurt (10.299.704 lei) şi 

împrumutul plus dobânda aferentă de la entitatea afiliată: Universul S.A. Rm. Vâlcea 

(5.078.758 lei). 

         Urmare majorării capitalului social a crescut participaţia SIF Oltenia S.A. de la 

93,37% la 97,86%. 

         În luna februarie 2017 s-a agreat cu banca un nou scadenţar pentru restituirea 

împrumutului cu scadenţă finală 31.01.2021, în sensul modificării ratei lunare. 

         La 30.06.2017 gradul de ocupare a Mercur Center era de 88,3% faţă de 83,8% 

cât se înregistra la ȋnceputul anului. 

         Numărul de contracte în vigoare (pentru toate activele) la 30.06.2017 este de 

80, păstrându-se la acelaşi nivel cu cel de la 01.01.2017. 
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         În luna mai 2017 datorită închiderii procedurii falimentului debitorului Can 

Serv S.R.L. Bucureşti s-a trecut pe costuri valoarea creanţei, exclusiv TVA = 

338.352 lei şi s-a reluat pe venituri ajustarea pentru depreciere aferentă = 430.108 lei. 

         Începând cu data de 01.02.2017, urmare demisiei domnului administrator 

Păuna Ioan, Consiliul de Administraţie a avut următoarea componenţă: 

- Anina Radu preşedinte 

- Elena Sichigea membru 

- Nicolae Stoian membru 

          La data de 30.06.2017 Mercur S.A. este parte în două litigii care pot afecta 

patrimonial societatea: 

a) litigiu obiect al dosarului 4275/63/2017 având ca obiect contestarea de către 

Mercur S.A. a unui proces verbal de inspecţie fiscală şi a deciziei de impunere 

emisǎ de Administraţia pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul 

regiunii Craiova pentru o valoare totală de 634.052 lei. Termen 19 septembrie 

2017. 

b) litigiu obiect al dosarului 14458/215/2014* în contradictoriu cu Consiliul 

Judeţean Dolj privind obligaţia de a face în sensul restituirii bunurilor mobile 

rămase în imobilul din str. Bujorului nr. 12 în sarcina Asociaţiei Creştin 

Ecumenice şi privind achitarea contravalorii bunurilor menţionate în Procesul 

verbal din 19.05.2004 şi neprezentate conform evaluării experţilor numiţi de 

către instanţă. Termen 11 septembrie 2017. 

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, 

RADU ANINA 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

RADUT DUMITRU 

 

 

CONTABIL-SEF, 

CARUNTU ADELINA 

 



Suma de control 18.150.650
A
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Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/ 2017 şi care în exerciţiul financiar precedent au 
înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 
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DECLARAŢIE  

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M./A.S.F. 

(cu modificările şi completările ulterioare) 

privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare 

 

 

 

 Prin prezenta confirmăm că, după cunoştinţele noastre, situaţia financiar-

contabilă semestrială la data de 30.06.2017, care a fost întocmită în conformitate cu 

standadele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a 

activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere al MERCUR 

S.A. şi că Raportul Consiliului de Administraţie prezintă în mod correct şi complet 

informaţiile despre MERCUR S.A.  

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

RĂDUŢ DUMITRU 

 

 

 

          CONTABIL-ŞEF, 

              CĂRUNTU ADELINA 

 

 


