




Societatea a realizat cifra de afaceri in anul 2019 in suma de 3.271.440 lei din vanzarea de energie 

electrica catre OPCOM, Electrica Furnizare si Alive Capital. 

Societatea a inregistrat in exercitiul financiar 2020 un profit de 260.675 lei (2019 : profit de 182.703 lei). 

Datoriile curente ale Societatii au depasit activele curente la 31.12.2020 cu suma de 8.272.217 lei 

(31.12.2019: 3.282.974 lei). Situatia la 31 decembrie 2020 se datoreaza imprumuturilor din obligatiuni si 

Credit bancar la CEC Bank. 

Conform legislatiei in vigoare, incepand cu data de 01.04.2017, trebuia sa se acorde producatorilor de 

energie regenerabila, certificatele verzi amanate la care au dreptul pana la aceasta data, dar prin intrarea 

in vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea 

Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 

energie şi pentru modificarea unor acte normative, s-au amanat din nou pana la data de 31 decembrie 2024. 

Contul de profit si pierdere 

In anul financiar 2019 Societatea a inregistrat venituri totale de 5.867.471 lei, din care: 

INDICATORI 2020 

Realizat 

VENITURI TOTALE, din care: 8.166.795 

1. Venituri din exploatare 3.307.618 

2. Venituri financiare 4.859.177 

3. Venituri exceptionale -

Venitul financiar este format din venituri din dobanzi, venituri din rascumpararea de unitati de fond, 

venituri din reevaluare la cursul BNR si venituri din vanzarea certificatelor verzi primite pentru producerea 

de energie electrica solara. 

Prin natura activitatilor efectuate, Societatea este expusa unor riscuri variate enumerate mai jos: 

i) Riscul de credit 

Societatea este expusa riscului de credit aferent creantelor si imobilizarilor financiare, adica riscului 

inregistrarii de pierderi sau nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a neindeplinirii de catre 

contrapartida a obligatiilor contractuale si a amanarii la plata a certificatelor verzi. 

(ii) Riscul valutar 
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Societatea este expusă fluctuaţiilor cursului de schimb valutar, însă nu are o politică formală de acoperire a 

riscului valutar. Activelor şi pasivele financiare ale Societăţii sunt exprimate atat în monedă naţională cat şi 

în valută. 

(iii) Riscul de rată a dobânzii 

Fluxurile de numerar operaţionale ale Societăţii sunt afectate de variaţiile ratei dobânzilor, în principal 

datorită creditelor bancare. 

Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se proteja faţă de fluctuaţiile ratei 

dobânzii pentru credite bancare. Societatea a atras împrumuturi din obligaţiuni cu rata dobanzii fixă şi 

credite cu dobandă variabilă. 

iv) Riscul de lichiditate 

Managementul prudent al riscului de lichiditate a implicat o emisiune de obligatiuni. 

(v) Riscul aferent mediului economic 

Pentru activitatea de bază Societatea se confruntă cu riscurile generate de cadrul legislativ al certificatelor 

verzi şi de diminuarea segmentului de piaţă a certificatelor verzi. 

Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare internationale in 

ultimii ani a afectat sever performanta acestora, inclusiv piata financiara din Romania, conducand la o 

incertitudine crescuta cu privire la evolutia economica in viitor. 

Conducerea Societatii nu poate previziona toate efectele crizei care vor avea impact asupra sectorului 

financiar din Romania si nici potentialul impact al acestora asupra prezentelor situatii financiare. 

(vi) Riscul aferent impozitarii 

Interpretarea textelor şi implementarea practică a procedurilor noilor reglementări fiscale aplicabile, ar 

putea varia şi există riscul ca în anumite situaţii autorităţile fiscale să adopte o poziţie diferită faţă de cea a 

Societăţii. 

În plus, Guvernul României deţine un număr de agenţii autorizate să efectueze auditul (controlul) 

companiilor care operează pe teritoriul Romaniei. Aceste controale sunt similare auditurilor fiscale din alte 

ţări, şi pot acoperi nu numai aspecte fiscale, dar şi alte aspecte legale şi regulatorii care prezintă interes 

pentru aceste agenţii. Este posibil ca Societatea sa fie supusă controalelor fiscale pe măsura emiterii unor 

noi reglementări fiscale. 

Administrator, 
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