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Stimați investitori, 

 

2020 a fost, cu siguranță, un an memorabil pentru noi toți, nu numai prin provocările unice pe 

care le-a adus la nivel uman, economic și social, ci și prin forța cu care a împins resetarea noastră.  

Pentru Clinicile Dentare Dr.Leahu a fost, în aceeași măsură, cel mai dificil an din existență, dar și 

cel mai satisfăcător. Am ajuns compania numărul 1 în serviciile stomatologice de la noi, la 10 ani 

de înființare, și am avut confirmarea că viziunea noastră de a construi pentru binele pacientului 

și pentru viitorul stomatologiei din România este corectă. Misiunea noastră  și-a dovedit 

relevanța într-un context în care actul medical realizat la nivelul cel mai înalt de siguranță a fost 

imperativ. Am primit, de asemenea, confirmarea că suntem un business solid, care poate să 

reziste în orice condiții, obținând votul de încredere al tuturor stakeholderilor - investitorilor, 

partenerilor, pacienților și echipei. Sfârșitul de an ne-a adus cel mai relevant nivel de validare, 

prin parteneriatul încheiat cu fondul de private equity Morphosis Capital, alături de care vom 

continua dezvoltarea în anii următori ani.  

Criza sanitară ne-a marcat radical ritmul de lucru, operațiunile și procesele, fiind pentru noi o 

testare a capacității de reziliență și o demonstrație de adaptare rapidă nu doar la o situație 

epidemiologică care vizează domeniul sănătății, în care activăm, ci și la multiplele schimbări în 

cascadă determinate de contextul internațional și local, legislație, reavizarea activității, 

carantinarea orașelor, criza materialelor de protecție și a dezinfectanților și imposibilitatea 

oferirii tuturor serviciilor către pacient. În ciuda provocărilor, am rămas singura entitate privată 

din stomatologie care a asigurat urgențele neîntrerupt, în cele șase județe în care suntem 

prezenți. 

Odată cu reconfigurarea operațiunilor, alegerea noastră a fost de a intra pe un scenariu dinamic 

și de a ne continua dezvoltarea conform planurilor angajate. Am inaugurat Centrul de Excelență 

Regional de la Iași, în sistem de parteneriat și ne-am extins prezența la Sibiu, prin preluarea 

pachetului majoritar al Corident Pro, o clinică importantă pe plan local, cu vechime de 25 de ani. 

De asemenea, am făcut un pas important în activarea internațională, deschizând prima noastră 

clinică din afara țării sub brand-ul Implant Expert Liverpool Street. O etapă relevantă în 

construcția responsabilă a fost contribuția la deschiderea Clinicii Sociale de Stomatologie, o 

inițiativă a noastră și a Fundației Inovații Sociale Regina Maria, alături de alte 16 companii, 

adresată categoriilor fără posibilități materiale. În aceeași direcție de responsabilitate, ne-am 

implicat activ în formarea viitoarelor generații de medici specialiști, prin obținerea de la 

Minsiterul Sănătății a Avizului pentru Derularea Programelor de Rezidențiat și activarea 

cursurilor din propriul nostru centru de instruire. 

Am devenit principalul jucător în stomatologia din România după un efort continuu de susținere 

a dinamicii de creștere timp de 10 ani, alături de o echipă și de partenerii care au văzut scopul 

mare din spatele acțiunilor – misiunea de a transforma standardul de excelență în normalitate 

pentru fiecare român. De astăzi, viziunea cu care am pornit la drum ca tânăr medic primește 

valențe noi în direcția dezvoltării cu relevanță și reprezentativitate. Avem foarte mult de 

construit atât pentru binele pacientului român, cât și pentru viitorul domeniului nostru.  

Ionuț-Adrian Leahu 

CEO și fondator Clinicile Dentare Dr.Leahu 
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Implant Expert DSO S.A, prin intermediul Clinicilor Dentare Dr. Leahu, oferă tratamente dentare de 

calitate, într-un număr restrâns de ședințe și la prețuri competitive. Această ideea a pornit din dorința 

fondatorului, Ionuț Leahu, de a duce stomatologia românească la un nou nivel, în care pacientul să 

primească Sănătate Reală și o Experiență Excepțională. 

Primul pas către realizarea acestei viziuni definite de conceptul „servicii integrate, vizite puține, timp 

câștigat” a fost deschiderea, în anul 2010, a primului cabinet în Popești Leordeni. 

Zece ani mai târziu, Clinicile Dentare Dr. Leahu dispun de 100 de săli de tratament, în cele 12 clinici din 

București, Pitești, Timișoara, Constanța, Oradea, Turda, Iași și Sibiu, unde pun la dispoziția pacienților 

tehnologie medicală de ultimă oră, priceperea celor 330 de membrii ai echipei și tratamente 

stomatologice inovatoare. 

Pe parcursul a zece ani de activitate, Clinicile Dentare Dr. Leahu au obținut numeroase reușite și 

premiere medicale dentare: Clinica Dr. Leahu Caramfil - primul centru din România acreditat de Institutul 

 

3. SCURT ISTORIC AL GRUPULUI 

Implant Expert DSO S.A., persoană juridică română, societate comercială 

pe acțiuni, înființată în anul 2019  este o companie de tip holding, ce controlează 

un grup de companii („Grupul”) care oferă servicii medicale stomatologice sub 

brand-ul „Clinicile Dentare Dr. Leahu”, și care își desfășoară activitatea printr-o 

rețea de 12 clinici, localizate în București, Pitești, Timișoara, Constanța, Oradea, 

Turda, Iași și Sibiu.  

Domeniile de activitate ale Grupului sunt:  

• Activități de asistență medicală ambulatorie și stomatologică. 

• Alte activități referitoare la sănătatea umană. 
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de Biotehnologie, Centrul de Excelență în Implantologie Dentară Dr. Leahu Rin Grand Hotel - primul 

Centru de Excelență în Sănătate și Turism din România. 

2010 Dr. Ionuț Leahu deschide primul cabinet medical în Popești-Leordeni, echipat cu 2 scaune. Încă 

din prima luna de activitate cabinetul a generat venituri suficiente pentru acoperirea tuturor cheltuielilor 

de funcționare, astfel încât medicul Ionuț Leahu a decis după 6 luni să contracteze primul credit bancar 

pentru modernizarea aparaturii. Clinica a fost activă între anii 2010-2011. 

2011 În luna ianuarie este deschisă clinica din Floreasca, în urma unei investiții de aproximativ 40.000 

de euro pentru amenajare și achiziția a 2 scaune. 

2013 Se deschide clinica din Piața Victoriei, fiind prima clinica Dr. Leahu ce dispune de cea mai 

modernă aparatură medicală. Pe lângă cele 4 scaune performante, a existat încă de la început o gamă 

variată de echipamente de ultimă generație precum VELscope Vx, singurul aparat aprobat de OMS 

pentru depistarea cancerului oral sau Lampa Zoom, cel mai avansat sistem profesional de albire a 

dinților. 

2015 Acesta este un an extrem de important pentru Clinicile Dentare Dr. Leahu. În luna februarie, în 

urma unei investiții de 200.000 de euro, se inaugurează Centrul de Excelență în Implantologie Dentară 

din incinta Rin Grand Hotel, o clinică cu 6 scaune (în prezent 7) și un centru de radiologie dentară 

digitală.  

 

2016 Are loc deschiderea în zona Pipera a primei clinici dedicate copiilor. Clinica situată în incinta 

Family Clinic a fost dotată cu 2 scaune și cu un centru de radiologie dentară.  

2017 Este inaugurată Clinica Dentară Dr. Leahu din Caramfil, cea mai mare clinică marca Dr. Leahu. 

Clinica dispune de 8 săli de tratament, 2 săli de planificare digitală și un centru de imagistică 3D digital.  

Cifra de afaceri, aflată în continuă creștere datorită dezvoltării lanțului de clinici, ajunge la 17 milioane 

de lei, cu un total de 150 de angajați.  

Tot în 2017, la inițiativa Clinicilor Dentare Dr. Leahu și a Comisiei pentru Sănătate și Familie din 

Camera Deputaților, are loc prima dezbatere pe tema sănătății orale din Parlamentul României.   

2018 Are loc extinderea la nivel național și este inaugurată în luna aprilie Clinica Dentară Dr. Leahu 

din Pitești, fiind prima din afara Bucureștiului. În urma unei investiții de 500.000 de euro, noua clinică 

a fost echipată cu 8 săli de tratament, radiologie și laborator de tehnică dentară. În cadrul clinicii din 

Pitești, pot beneficia de tratament stomatologic de calitate și bolnavii de autism, schizofrenie sau 

epilepsie. Tot în 2018 a avut loc și deschiderea celei de-a 6-a clinici stomatologice Dr. Leahu și a doua 

din afara Capitalei, în Timișoara. Aceasta oferă pacienților servicii de stomatologie generală, 

endodonție, implantologie orală și chirurgie dento-alveolară, fiind echipată cu 9 scaune. În acest an a 

fost inaugurat și laboratorul de tehnică dentară din cadrul Centrului de Excelență în Implantologie 

dentară Rin Grand Hotel. În acest laborator se pot realiza proteze din acrilat și gutiere, lucrări protetice 

pe suport de zirconiu, coroane provizorii și finale CEREC 3D CAD/CAM sau coroane metalo-ceramice. 

În cadrul acestui laborator lucrează 8 tehnicieni, iar durata de realizare a unui dinte prin sistemul 

CEREC 3D CAD/CAM durează doar o oră.  
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2019 Se deschide Centrul de Excelență în chirurgie orală Dr. Leahu Caramfil 2, prin extinderea celui 

deja existent cu etajele 3 și 4 ale clădirii. Centrul dispune de 7 săli de tratament de ultimă generație. Un 

nou centru de radiologie dentară 3d Planmeca, 2 săli de recuperare post-chirurgicale.  În 2019 rețeaua 

se extinde din nou în afara Bucureștiul, cu o nouă clinică deschisă în Turda, ajungând astfel la un lanț 

de 8 clinici dentare. Clinica situată în centrul orașului Turda este echipată cu 5 scaune stomatologice și 

beneficiază de servicii de radiologie digitală. În Octombrie este inaugurată în zona Victoriei „Academia 

Spațială Dr. Leahu” prima clinica dedicată exclusiv copiilor și adolescenților, un concept unic în lume 

care include personaje, jocuri și un sistem proprietar dezvoltat pentru înregistrarea micilor pacienți și 

motivarea lor permanentă în prevenția dentară. Clinica are 8 cabinete, 4 rezerve pentru pacienții care 

au nevoie de anestezie generală, centru de radiologie dentară digitală. În același timp este inaugurată 

și clinica pentru adulți în aceeași zona cu 8 cabinete, rezervă de recuperare, centru de radiologie 3d și 

mini-laborator digital de tehnică dentară. 

În Noiembrie 2019 are loc deschiderea a trei centre stomatologice noi în București, Constanța și Oradea. 

Clinica din Constanța a presupus o investiție de 1,8 mil. euro, cea mai mare realizată până acum în 

rețea, și dispune de 12 scaune şi centru de radiologie. În plus, integrează un concept creat special pentru 

copii.  

Unitatea din Oradea are 8 scaune și a fost dezvoltată prin sistemul de parteneriere lansat în 2018, fiind 

a doua deschisă în acest fel, după clinica din Pitești. 

Clinică din București se află în zona Piața Victoriei în apropierea centrului specializat pentru copii, 

Academia Spațială Dr. Leahu, și este noul Centru de Excelență în Estetică Dentară din cadrul rețelei. 

Astfel, rețeaua este formată în prezent din 12 clinici situate în București, Pitești, Timișoara, Turda, 

Constanța, Oradea, Iași și Sibiu cu un total de 100 de scaune. 

2020 Prima jumătate a anului 2020 a fost o perioada plină de provocări. Am testat capacitatea 

companiei de a se adapta și, am reușit cu succes să revenim pe un trend de creștere față de aceeași 

perioadă a anului 2019 imediat după terminarea perioadei de urgență. Pe perioada de lockdown am 

asigurat servicii de urgență în toate cele 6 orașe din țară în care activăm. După 15 mai când a încetat 

starea de urgență am revenit la activitățile normale și am asigurat toate serviciile pacienților noștri. 

Pe 15 Septembrie a fost inaugurată clinica de la Iași, cea mai mare din regiunea Moldovei, cu 12 săli 

de tratament, 2 radiologii, bloc operator și o zonă de servicii pentru copii, aducând local conceptul de 

Academie Spațială. 

În Noiembrie a fost inaugurată clinica din Londra, care are o capacitate de 4 cabinete și un centru de 

radiologie, investiția totală a fost de 400 000 GBP. 
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La sfârșitul lunii noiembrie a fost încheiat un parteneriat cu  clinica Corident Pro SRL din Sibiu prin 

achiziționarea unui pachet majoritar de acțiuni, acesta fiind prima clinică independentă care intră în 

rețeaua Dr. Leahu. Clinica CORIDENT PRO își desfășoară activitatea de 25 de ani în Sibiu și este o 

companie medicală cunoscută în regiune, nu numai prin serviciile oferite pacienților, ci și prin formarea 

profesională a medicilor, Bogdan Oprea, fondatorul clinicii fiind doctor în științe medicale. 

 

 

Acoperirea națională și internațională a Clinicilor Dentare Dr. Leahu 
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4. EVENIMENTE  SEMNIFICATIVE ÎN ANUL 2020 

 

21.03.2020 Suspendare activității clinicilor stomatologice prin Ordonanța Militară nr. 2. 

Prin această ordonanță s-a închis activitatea companiei noastre pentru o perioadă de aproape 2 luni, 

singura activitate permisă fiind cea de asigurare a urgențelor. În această perioadă am ales să avem 

deschise toate cele 6 clinici din țară și două clinici în București pentru asigurarea urgențelor. Reluarea 

totală a activității a avut loc în 15.05.2020 odată cu încetarea stării de urgență. 

21.04.2020 Înființarea societății Implant Expert IASI. 

Compania Implant Expert Iasi a fost înființată cu acționar majoritar Implant Expert DSO și având ca 

partener pe Dna. Georgiana Moroșan și are ca obiect de activitate prestarea de servicii stomatologice 

în clinica care va fi deschisă în Iași. 

15.05.2020 Ridicarea restricțiilor impuse prin Ordonanța Militară nr. 2. 

Începând cu 15.05.2020 a fost reluată activitatea în toate clinicile pentru toate specializările cu 

respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infectării cu virusul SARS COV-2. Începând cu 

luna iunie activitatea a atins nivelul normal înregistrat înainte de pandemie cu peste 2000 de pacienți 

unici pe lună. 

15.09.2020 Inaugurarea clinicii din Iași. 

Clinica din Iași este prima clinică deschisă de grupul nostru în estul țării, o clinică mare cu 12 săli de 

tratament și radiologie, gândită să deservească nu numai orașul, ci și zonele limitrofe. Managementul 

clinicii este asigurat de partenerul local Dr. Georgiana Moroșan. 

09.10.2020 Semnare acord de investiție cu Morphosis Capital Fund I Cooperatief U.A. 

IMPLANT EXPERT S.R.L., IMPLANT EXPERT DSO S.A. și fondatorul grupului LEAHU ADRIAN IONUT au 

semnat acordul de investiție prin care fondul de investiții Morphosis Capital Fund I Cooperatief U.A. din 

Olanda urma să devină acționar în IMPLANT EXPERT SRL. Acordul încheiat este supus unor condiții 

suspensive de implementare, urmând ca tranzacția să fie finalizată și efectiv implementată doar după 

îndeplinirea acestor condiții, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020. 

20.10.2020 Implant Expert DSO SA devine acționar unic al companiei Implant Expert DSO UK. 

Societatea înființată în UK are ca obiect de activitate prestarea serviciilor stomatologice și va opera 

clinica din Londra, care este prima deschisă de grupul nostru în afara țării. 

30.10.2020 Înființarea societății Implant Expert Ploiesti. 

Compania Implant Expert Ploiesti are ca acționar majoritar Implant Expert DSO și ca acționar minoritar 

pe Dl. Lucian Ionescu. Acesta companie va avea ca obiect de activitate prestarea de servicii 

stomatologice în clinica care va fi deschisă în Ploiești. 

09.11.2020 Inaugurarea clinicii din Londra. 

Investiția realizată inițial pentru dezvoltarea clinicii integrate a fost de 400 000 GBP și a fost susținută 

din suma atrasă în urma emisiunii de obligațiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de 

Valori București.  
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Noua clinică din Londra a cărei amenajare a durat 4 luni, are 4 cabinete complet echipate și un centru 

de radiologie cu aparat 3D. 

17.11.2020 Finalizarea procesului de investiție prin care Fondul de investiții Morphosis Capital 

Fund I Cooperatief U.A. devine acționar minoritar în Implant Expert SA. 

Morphosis Capital Fund I Cooperatief U.A., Olanda a devenit acționar al IMPLANT EXPERT S.A. cu o 

cotă de 25,5% din capitalul social printr-o procedura combinată de cesiune acțiuni și majorare de 

capital social. 

27.11.2020 Implant Expert DSO SA preia un pachet majoritar în compania CORIDENT PRO  

Clinica din Sibiu este prima clinică independentă care intră în rețeaua Dr. Leahu. Clinica CORIDENT PRO 

își desfășoară activitatea de 25 de ani în Sibiu și este o companie medicală cunoscută în regiune, nu 

numai prin serviciile oferite  pacienților, ci și prin formarea profesională a medicilor, Bogdan Oprea, 

fondatorul clinicii fiind doctor în științe medicale. 
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5.ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE  

Rezultatele financiare consolidate pentru anul 2020 prezentate în acest raport sunt neauditate, 

rezultatele finale auditate urmează a fi prezentate pe 29 Aprilie 2021. 

Cu toate că 2020 a fost un an dificil cu întreruperea activității prin Ordonanța de urgență nr. 2 în 

perioada 21 martie 2020 -15 mai 2020, compania a reușit să înregistreze venituri mai mari cu 18% față 

de anul precedent. Comparativ cu anul precedent, au fost mai multe clinici operaționale care au adus 

un plus de venit, dar creșterea este și rezultatul efortului deosebit depus de toți angajații companiei 

pentru a asigura servicii de calitate pacienților  într-o perioadă în care siguranța sanitară este prioritară. 

Faptul că în perioada de urgență am fost printre puținele clinici deschise care au asigurat serviciile de 

urgență atât în București dar și în toate orașele din țară unde suntem prezenți: Constanța, Pitești, 

Timișoara, Turda, Oradea, Iași, Sibiu a dat încredere pacienților care odată cu ridicarea restricțiilor au 

revenit pentru servicii mai complexe.  

Rezultate Financiare Consolidate la 31.12.2020 

 

 

 

 31.12.2020  31.12.2019 

neauditat auditat %

Venituri 59,207,193 50,070,228 118%

Alte venituri din exploatare 3,317,553 139,036 2386%

Cheltuieli cu materiile prime, marfurile (12,752,792)        (10,272,472)         124%
Cheltuielile cu personalul (15,250,896)        (12,029,475)         127%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea (6,533,269)          (3,023,277)          216%
Alte cheltuieli de exploatare (29,583,237)        (20,784,135)         142%

Rezultat din exploatare (1,595,448)          4,099,905 -39%

Cheltuieli financiare (1,595,448)          (411,004)             388%

Venituri din imobilizari financiare 7,309,000

Rezultat inainte de impozitare 3,102,215 3,688,901 84%

Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit (318,064)             (564,774)             56%
Interese minoritare (360,775)             (211,831)             170%

Rezultat din activitatea de exploatare 3,144,927 2,912,296 108%

Rezultat net al perioadei 3,144,927 2,925,105 108%

Alocarea la rezerve legale (276,662)  (138,260) 

Rezultat curent 2,868,265 2,774,036 103%
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O analiză a veniturilor pe specializări ne arată ca ponderea celor 4 specializări în 2020  se schimbă 

comparativ cu 2019, cele mai semnificative modificări le înregistrează implantologia cu o scădere a 

ponderii cu 10% și protetica cu o creștere a ponderii cu 6%. Aceste modificări sunt rezultatul cumulat a 

mai multor factori: diversificarea echipei medicale în special prin creșterea numărului de medici 

specialiști proteticieni dar și impactul negativ al pandemiei asupra comportamentului pacientului în 

apetitul de a cheltui sume importante, fapt care a afectat implantologia. 

 

 

În 2020 se remarcă și o creștere a cheltuielilor operaționale, pe de o parte o creștere organică, ca 

urmare a numărului mai mare de clinici operaționale care au influențat creșterea cheltuielilor cu 

personalul, creșterea costurilor fixe cu operarea clinicilor noi, iar pe de altă parte o creștere care a 

apărut ca urmare a respectării normelor de protejare a personalului și pacienților împotriva infectării 

cu virusul SARS COV 2. Respectarea normelor de protejare a adus un consum mai mare de materiale 

necesare pentru protejare, iar solicitările mari către producătorii acestor materiale au dus la o creștere  

a prețurilor acestor materiale. Aceste creșteri au înregistrat un maxim la mijlocul anului, revenind la un 

nivel mai scăzut spre sfârșitul anului dar fără a reveni la nivelul de la începutul anului, înainte de 

declanșarea crizei sanitare. 

Ca și pondere din venituri, cheltuielile din exploatare au crescut cu 16% față de anul 2019, ajungând la 

un nivel de 108%, ceea ce a dus la înregistrarea unui rezultat din exploatare negativ în cadrul 

cheltuielilor.   

Cea mai mare creștere au avut-o cheltuielile cu serviciile de consultanță, datorată asistenței juridice și 

de M&A de care societatea a avut nevoie atât la tranzacția cu fondul de investiții Morphosis, cât și la 

cea de achiziție a pachetului majoritar de acțiuni de la clinica Corident din Sibiu. 

Pentru a limita pierderile și a proteja cash-ul în perioada de lockdown managementul societății a 

negociat cu toate băncile unde are credite contractate și a suspendat plata rambursărilor pentru o 

perioadă de 9 luni, a negociat suspendarea plății chiriilor acolo unde clinicile au fost închise, a 

achiziționat stocuri suficiente de materiale de protecție, ceea ce a permis negocierea prețurilor și a 

asigurat necesarul pentru clinici. 

 

 

 

Cifra afaceri      

RON
2019 % 2020 %

Implantologie 27.879.225 56% 27.486.726 46%

Ortodonție 1.860.299 4% 2.714.770 5%

Protetică 10.627.259 21% 16.132.179 27%

Stomatologie 

Generală
9.614.209 19% 12.510.213 21%

Vânzare produse 73.363 0.15% 363.305 1%

Total 50.054.355 59.207.193
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SITUAȚIA REZULTATULUI FINANCIAR PRELIMINAR LA 31 DECEMBRIE 2020 

  
 31.12.2020 

neauditat  

 31.12.2019  

auditat 

Venituri 59,207,193            50,070,228         

      

Alte venituri din exploatare 
3,317,553                  

                    

139,036  

      

Cheltuieli cu materiile prime, mărfurile (12,752,792) (10,272,472) 

Cheltuielile cu personalul (15,250,896) (12,029,475) 

Cheltuieli cu deprecierea și amortizarea (6,533,269) (3,023,277) 

Alte cheltuieli de exploatare (29,583,237) (20,784,135) 

      

Rezultat din exploatare (1,595,448)           4,099,905  

     

Cheltuieli financiare (1,595,448)             (411,004) 

Venituri din imobilizari financiare 
7,309,000  

     

Rezultat înainte de impozitare 3,102,215           3,688,901 

      

Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit (318,064)             (564,774) 

Interese minoritare (360,775)             (211,831)) 

      

Rezultat din activitatea de exploatare 3,144,927           2,912,296  

      

Rezultat net al perioadei 3,144,927                     2,925,105  

      

Alocarea la rezerve legale (276,662)  (138,260)  

      

Rezultat curent 2,868,265                      2,774,036 
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SITUAȚIA REZULTATULUI FINANCIAR PRELIMINAR LA 31 DECEMBRIE 2020 

  
 31.12.2020 

neauditat  

 31.12.2019 

auditat  

ACTIVE     

Active non curente     

Imobilizari corporale 38,579,539            35,481,215  

Imobilizari necorporale  1,058,910                   301,054  

Drept de utilizare a activelor 19,429,658 4,322,801  

Alte imobilizari financiare 227,468                    41,189  

Total active non curente 59,295,574                       40,146,259 

      

 Active curente     

 Stocuri 5,369,599              4,257,475  

 Creante 3,139,825             1,422,158 

 Cheltuieli în avans 593,670                    171,566  

 Casa și conturi la bănci 13,050,088              10,334,810 

 Total active curente  22,153,181                         16,186,009 

 Total active 81,444,555            56,332,268 

      

CAPITALURI PROPRII SI DATORII     

 Capital si rezerve     

 Capital subscris 2,711,201                  1,570  

 Rezerve 374,362 138,610 

 Rezultat reportat 2,856,488              1,917,437  

 Rezultatul exercitiului 2,874,322              2,774,036 

 Total capital și rezerve  8,816,374              4,831,653  

Interese minoritare 3,918,852                  583,821  

     

Datorii necurente    

Împrumuturi pe termen lung 20,232,333           21,691,165  

Împrumuturi din obligațiuni 10,000,000  10,000,000 

Venituri înregistrate în avans                       

Datorii leasing 16,758,705                  4,230,742  

Total datorii necurente 46,991,038            35,921,907  

      

Datorii curente     

Datorii comerciale  10,364,813              7,198,255 

Alte datorii pe termen scurt 4,629,107                    1,494,297  

Împrumuturi pe termen scurt 6,723,881             6,301,778  

Împrumut acționar                      

Alte datorii 500                        557  

 Total datorii curente  21,718,302                         14,994,887  

        

Total capitaluri proprii și datorii 81,444,555           56,332,268 

 

 

ADMINISTRATOR                                                                                  

IONUȚ LEAHU                                                                                        

  



 

 

                    Declarația persoanelor responsabile din cadrul Implant Expert DSO 

 

 

După cunoștințele noastre, Situațiile Financiare Consolidate neauditate la 31.12. 2020, 

care au fost întocmite în conformitate cu standardele financiare internaționale de 

raportare, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, 

poziției financiare și contului de profit și pierdere, iar Raportul Administratorului 

aferent anului 2020 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea principalelor 

evenimente care au avut loc în decursul anului 2020 și a impactului acestora asupra 

situațiilor financiare. 

 

 

 

Director General                                                          Director Financiar                                                                                                                                                        

Adrian Ionuț Leahu            Dorina Tudor  

   

      

  

 


