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SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2019 
(exprimata in lei, daca nu se specifica contrariul) 
 

 

Nota  Anul incheiat la 
31 decembrie 

2019 

Anul incheiat la 
31 decembrie 

2018  
(retratat)  

     
Venituri din vanzari 4  218.034.386 241.976.167 
     
Alte venituri din exploatare 4  7.917.975 9.370.285 
Variatia stocurilor   (1.254.827) 2.402.146 
     
Materii prime si consumabile 5  (154.215.457) (161.221.585) 
Cheltuieli de personal 6  (43.081.684) (53.069.364) 
Amortizare   (5.042.784) (4.251.011) 
Alte cheltuieli din exploatare 7  (28.143.803) (40.689.519) 
     
Pierdere operational   (5.786.194) (5.482.881) 
     
Venituri financiare 8  5.042.380 18.753.780 
Costuri financiare 8  (7.724.765) (2.330.253) 
     
(Pierdere) / Profit inainte de impozitare         (8.468.580)     10.940.646 
     
Venit/(cheltuiala) cu impozitul pe profit 9  711.728       (2.141.264) 
     
(Pierdere) / Profitul perioadei        (7.756.851)       8.799.382 
     
Alte elemente ale rezultatului global     
Elemente care nu vor fi reclasificate:     
Reevaluarea imobilizarilor corporale                                       15.342.557                     -    
Remasurarea schemelor de beneficii pensii 
acordate 

  
(29.150)  

Reevaluarea investitiilor financiare la valoarea 
justa 

  
242.473 (278.569) 

Impozite aferente   (2.488.941) 44.571 
     
Total alte elemente ale rezultatului global   13.066.939 (233.998) 
     
Total rezultat global   5.310.088 8.565.384 
     
(Pierdere) / Profitul perioadei aferenta:      
Grupului   (7.621.842) 9.408.551 
Intereselor minoritare   (260.382) (609.169) 
     
Total rezultat global aferent:     
Grupului   5.263.705 9.174.553 
Intereselor minoritare   (78.989) (609.169) 

 

Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie in data de 16.03.2020. 

Presedinte Consiliu de Administratie,               Director Economic, 

Constantin Stefan                 Roxana Scarlat    

  



 

4 
 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2019 
(exprimata in lei, daca nu se specifica contrariul) 

 

 

Nota 

 

31 Decembrie 
2019 

31 Decembrie 
2018 

(retratat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Active  
   

Active imobilizate  
   

Imobilizari corporale                                 10 
         67.910.651          48.654.059  

Fond comercial 11 
          4.560.969          23.502.788  

Imobilizari necorporale                              11                        660.673              963.407  

Active Financiare                                                  12 
         27.646.422           1.590.828  

Impozit amanat                                        19 
                    -    279.912  

Total active imobilizate   100.778.715 74.990.993 

     

Active circulante  
   

Stocuri                                                      13 
         19.527.534          35.734.129  

Creante comerciale si similar                    14 
         37.766.457          38.419.558  

Alte active financiare                                12 
             117.378          21.019.857  

Numerar si echivalente numerar                 15 
          3.368.483          13.409.191  

Total active circulante   60.779.853 108.582.736 

 
 

   

TOTAL ACTIVE       161.558.567      183.573.730  

     

Datorii  
   

Datorii curente  
   

Datorii comerciale si similare                     16          57.674.526          60.685.691  
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen 
scurt 

17  11.427.821 9.977.393 

Leasing financiar 18  2.107.741 - 

Beneficiile angajatilor partea scadenta pe termen 
scurt 

20 
 

248.494                             37.826                       

Datorii privind impozitul pe profit               278.103           1.072.715  
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen 
lung – scadenta curenta 

 
 211.238                    316.857    

Provizioane                  3.385 

Total datorii curente  
 71.947.923 72.093.867 

     

Datorii pe termen lung  
   

Imprumuturi de la institutii bancare pe termen 
lung                          

17 
 -             211.238  

Leasing financiar 18           7.624.062 - 
Beneficiile angajatilor partea scadenta pe termen 
lung 

20  535.079 - 

Impozit amanat                                         19 
 717.670  - 

Subventii  
          2.198.567           3.036.085  

Total datorii pe termen lung   11.075.378 3.247.323 

 
 

   

TOTAL DATORII   83.023.302 75.341.190 

     
ACTIVE NETE   78.535.266  108.232.540 



 

5 
 

  

 

 

Nota  31 decembrie 
2019 

31 decembrie 
2018 

(retratat) 
     
Capital social 21  6.976.465 6.976.465 
Actiuni proprii   (9.518) (9.518) 
Rezerva legala   2.577.844 3.157.757 
Rezerve din reevaluare nete   12.706.355 4.744.308 
Alte rezerve 22  43.537.907 50.624.991 
Rezultat reportat 22  10.224.482 29.126.743 
     
Interese care nu controleaza   2.646.067 13.611.794 
     
TOTAL CAPITALURI PROPRII   78.535.265 108.232.540 

     
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII        161.558.567      183.573.730  

     
 

 

Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie in data de 16.03.2020. 

Notele alaturate de la 1 la 27 sunt parte integranta din aceste situatii financiare. 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,   Director Economic, 

Constantin Stefan      Roxana Scarlat 
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SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA  31 DECEMBRIE 2019 
(exprimata in lei, daca nu se specifica contrariul) 

 

 

Capital 
social 

Actiuni 
proprii 

Ajustari ale 
capitalului 

social 

Rezerve 
din 

reevaluare 

Rezerve 
legale 

Alte rezerve Rezultatul 
reportat 

provenit din 
adoptarea 

pentru prima 
dată a IAS 29 

Rezultatul 
reportat 

Total 
atribuibil 
grupului 

Interes 
minoritar 

Total 
capitaluri 

  
 

       
  

1 ianuarie 2018 8.646.704 (1.127) 12.857.793 3.617.852 1.827.528 31.841.563 (13.577.059) 22.062.312 67.275.566 3.090.453 70.366.019 

Profitul exercitiului 
financiar 

-  
     

9.408.551 9.408.551 (609.169) 8.799.382 

Alte elemente ale 
rezultatului global 

 
 

     
(233.998) (233.998) - (233.998) 

Total rezultat global -  
     

9.174.553 9.174.553 (609.169) 8.565.384 

Cresteri    1.795.803     1.795.803 - 1.795.803 

Dividende distribuite -  
     

(8.371.758) (8.371.758) - (8.371.758) 

Participare salariati la profit 
 

 
     

(1.158.715) (1.158.715) - (1.158.715) 

Alocari alte rezerve -  
 

(36.901) 
 

3.312.616 
 

(3.275.715) - - - 

Corectii solduri initiale (1.670.239) (8.391) (12.857.793) (632.446) 1.330.229 15.470.813 13.577.059 10.696.067 25.905.299 9.970.122 35.875.421 

31 decembrie 2018 
retratat 

6.976.465 (9.518) - 4.744.308 3.157.757 50.624.991 - 29.126.743 94.620.746 13.611.794 108.232.541 

Profitul exercitiului financiar -  
     

(7.496.470) (7.496.470) (260.382) (7.756.851) 

Alte elemente ale 
rezultatului global 

-  
 

12.706.355 
   

179.191 12.885.547 181.392 13.066.939 

Total rezultat global -  
 

12.706.355 
   

(7.317.278) 5.389.077 (78.989) 5.310.088 

Reduceri    (4.679.957) (579.913) (10.048.242)  (440.755)  (15.748.867) (10.854.121) (26.602.989) 

Dividende distribuite -  
     

(8.371.758) (8.371.758) - (8.371.758) 

Alocari alte rezerve -  
 

(64.351) 
 

2.985.644 - (2.921.293) - - - 

31 decembrie 2019 6.976.465 (9.518) - 12.706.355 2.577.844 43.562.393 - 10.075.659 75.889.198 2.646.067 78.535.265 

 
Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie in data de 16.03.2020. 

Presedinte Consiliu de Administratie,   Director Economic, 

Constantin Stefan                      Roxana Scarlat 
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SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31 DECEMBRIE 2019 

 31-Dec-19 

Fluxuri din activitati de exploatare  
Pierdere inainte de impozitare (8.208.198) 

Amortizari si provizioane 5.899.046 

Reluari venituri din subventii (856.262) 

Venituri din vanzarea de titluri de participare (13.162.393) 

Cheltuieli cu descarcarea titlurilor de participare vandute 15.641.983 

Rezultat net din cedarea activelor 200.376 

Ajustari de valoare clienti (907.883) 

Ajustari de valoare stocuri (458.262) 

Venituri financiare (5.221) 

Costuri financiare 516.510 

Profit inainte de modificarea capitalului de lucru (1.340.303) 

Scaderea / (cresterea) creantelor (8.481.369) 

Scaderea / (cresterea) stocurilor 2.216.396 

Crestere / (scaderea) datoriilor 6.123.130 

Numerar din activitati de exploatare (1.482.145) 

Costuri financiare platite (516.510) 

Impozit pe profit platit (800.554) 

Numerar net din activitati de exploatare (2.799.209) 

  

Fluxuri din activitati de investitii  

Achizitii de imobilizari corporale (7.097.419) 

Vanzari titluri de participare 6.159.581 

Dobanda incasata 5.221 

Vanzari imobilizari corporale 2.410.071 

Venituri din investitii 18.744 

Fluxuri nete din activitati de investitii 1.496.198 

  

Fluxuri din activitati de finantare  

Trageri imprumut 2.113.413 

Rambursari imprumut (316.857) 

Plati aferente leasing financiar (2.162.493) 

Dividende platite (8.371.758) 

Fluxuri nete din activitati de finantare (8.737.695) 

  

(Scadere) neta de numerar (10.040.707) 

Numerar si echivalente numerar la inceputul perioadei 13.409.191 

Numerar si echivalente numerar la sfarsitul perioadei perioadei 3.368.485 
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Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie in data de 
16.03.2020. 
 
Presedinte Consiliu de Administratie,  Director Economic, 

Constantin Stefan     Roxana Scarlat 

FLUXUL DE NUMERAR 31.12.2018 
 

(+/-) Rezultatul net al exercitiului  7,942,642 

(+) Amortiz.si proviz.incluse in costuri inreg in cursul per. 5,146,845 

(-) Variatia stocurilor -11,351,535 

(-) Variatia creantelor -16,256,734 

(+) Variatia furnizorilor si clientilor creditori  13,647,486 

FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A) -871,296 

(-) Variatia activelor imobilizate  -3,056,773 

FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B) -3,056,773 

(+) Variatia imprumuturi si datorii asimilate -5,135,939 

(+) Variatia altor datorii 956,665 

(+) Variatia capitalului social  -2,749,589 

FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)  -6,928,863 

(+) Variatia altor elemente de pasiv -9,917,891 
(-) Variatia altor elemente de activ 18,317,452 

FLUX DIN ALTE ACTIVITATI (D) 8,399,561 

FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D) -2,457,371 

Disp. la inceput perioada 15,996,248 

Disp. la sfarsit perioada 13,538,877 
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NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 

 

PREZENTAREA GENERALA A ENTITATIOLOR CARE AU INTRAT IN PERIMETRUL 
DE CONSOLIDARE 

 
 

Prezentele situatii financiare consolidate pentru execitiul financiar incheiat la 31 

decembrie 2019 sunt intocmite pentru Grupul Electroarges, alcatuit din Societatea-

mama si filiala ei.  

TABLOUL DE CONSOLIDARE AL GRUPULUI 
 

Societatea Procentajul de 

control deţinut 

Procentajul de 

interes 

deţinut 

Timpul de 

control 

Metoda de 

consolidare 

ELARS SA 88,1611% 88,1611% Exclusiv de drept Integrare globala 

AMPLO SA 84,4119% 84,4119% Exclusiv de drept Integrare globala 

CONCIFOR SA 67,0217% 67,0217% Exclusiv de drept Integrare globala 

BRAICONF SA 26,3415 % 26,3415 % Exclusiv de drept Punere in echivalenta 

 Atunci cand sunt intocmite situatiile financiare separate, investitiile in filiale, 

entitati controlate in comun si intreprinderi asociate care nu sunt clasificate ca fiind 

detinute in vederea vanzarii (sau incluse intr-un grup ce urmeaza a fi cedat care este 

clasificat ca fiind detinut in vederea vanzarii) in concordanta cu IFRS 5 trebuie 

contabilizate fie: 

a) la cost, fie 

b) in conformitate cu IAS 39. 

 

Metoda cost este o metoda de contabilitate prin care investitia este inregistrata 

la cost. Contul de profit si pierdere reflecta venitul din investitie doar in masura in care 

investitorului ii sunt repartizate parti din profiturile nete ale intreprinderii in care a 

investit, ce par ulterior datei de achizitie. 
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 Astfel procentajul de integrare în situaţiile financiare consolidate este următorul : 

Societatea Procentajul de integrare în situaţiile financiare consolidate  

ELARS SA   100% 

AMPLO SA 100% 

CONCIFOR SA   100% 

BRAICONF SA Punere in echivalenta 

 

ORGANIGRAMA DE GRUP 

 

          detinere directa 

 

            88,1611% 

 

 

      detinere directa 

 

          84,4119% 

 

      detinere directa 

       

                           67,02% 

                                                                               

detinere directa 

        26,3415% 

 
 
 

1. “ELECTROARGES” SA - Curtea de Arges societate mamă - a fost constituita ca 

societate pe actiuni, urmare a reorganizarii si a divizarii concomitente in baza Legii 

15/1990 si conform H.G. nr. 1224/22 din noiembrie 1990 a IPEE ELECTROARGES 

Curtea de Arges in doua societati comerciale distincte: ELECTROARGES SA – 

 

 

ELECTROARGES SA 

societate mama 

 

 ELARS SA 

 

AMPLO  SA 

 

CONCIFOR SA  

 

BRAICONF SA 
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producatoare de bunuri de larg consum electrotehnice si IPEE S.A. – producatoare de 

componente electronice pasive. 

 

Sediul social: Curtea de Arges, strada Albesti, nr. 12 

Nr. de telefon: 0248/724000; 0763/676160 

Nr. fax: 0248/724 004 

Adresa e-mail: electroarges@electroarges.ro; 

Cod unic de inregistrare: RO/156027 

Nr. si data inregistrarii la Of. Reg. Comert: J03/758/1991 

 

ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES, societate cu capital privat de 100%, este 

tranzactionata pe piata reglementata de Bursa de Valori Bucuresti, la categoria II, 

obligatiile de raportare financiara trimestriale si anuale, in conformitate cu art. 227 din 

«Legea 297 privind piata de capital » si Reg. CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si 

operatiunile cu valori mobiliare si am constatat ca acestea au fost indeplinite. 

Obiectul de activitate al ELECTROARGES SA: 

- producerea de bunuri de larg consum electrotehnice; 

- producerea de masini si aparate electronice; 

- executia de scule, dispozitive, verificatoare, specifice domeniului de activitate. 

 

Activitatea societatii Electroarges SA se desfasoara in baza autorizatiei de mediu nr. 

205 revizuita in data de 07.01.2015 eliberata de Agentia Regionala pentru Protectia 

Mediului Pitesti si a autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 274/12.09.2013 eliberata 

de Administratia Nationala “Apele Romane”-Directia Apelor Arges-Vedea Pitesti emise 

pentru activitatea de fabricare de aparate electrocasnice cod CAEN 2971/2751, 

desfasurata in Curtea de Arges, str. Albesti, nr.12, judetul Arges. 

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2019  este de 6.974.465 lei, reprezentand 

69.764.650 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune. 

Structura actionariatului la 31.12.2019 era urmatoarea: 

Actionar Actiuni Procent 

Investments Constantin SRL 25.699.543 36,8375 
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Tudor Dumitru 8.963.266 12,8479 

Persoane Fizice 26.106.616 37,4210 

Persoane Juridice 8.995.225 12,8937 

TOTAL 69.764.650 100 

 

Structura participarii administratorilor la capitalul social este urmatoarea: 

Nr. 

crt. 

Nume Prenume Funcţie Număr acţiuni 

1. Stefan Constantin Presedinte CA 0 

2. Gavrilă Ion Membru CA 6.016.191 

3. Tudor Dumitru Membru CA 8.963.266 

4. Investments Constantin SRL prin reprez. permanent dl. 

Zisu Robert 

Vicepreședinte CA 25.699.543 

5. Benjamins United SRL prin reprez. permanent dl. 

Charles Nakouzi 

Membru CA 621.000 

 

Consolidarea conturilor se efectueaza prin integrare globala, prin integrare 

proportionala sau prin punere in echivalenta, dupa eventuale retratari pentru a le 

armoniza cu principiile si regulile de consolidare. 

Metoda de consolidare se alege in functie de procentul de control, acesta 

conditionand tipul de control. 

Procentul de control se determina pornindu-se de la drepturile de vot si este egal 

cu raportul dintre drepturile de vot detinute intr-o societate si numarul total al 

drepturilor de vot ale acesteia. 

 

2. ELARS SA, filiala la care ELECTROARGES SA detine 20.555.276 actiuni, cu o valoare 

nominala de 2.055.528 lei, reprezentand 88,1611% din capitalul social. 

Sediu:  Ramnicu Sarat, str. Industriei, nr. 4, judetul Buzau   

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J10/124/1991 

Codul de inregistrare fiscala:   RO1168275 

Obiectul principal de activitate :  fabricarea de suruburi, buloane si alte articole 

filetate, fabricarea de nituri si saibe . 

La ELARS SA structura actionariatului a fost următoarea: 

Denumire acţionar Valoare capital % 
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1. ELECTROARGES SA 2.055.527,60 88,1611 

2. Persoane juridice 11.826,40 0,5073 

3. Persoane fizice prin PPM 264.204 11,3316 

TOTAL 2.331.558 100,00 

 

3. AMPLO SA, filiala la care ELECTROARGES SA detine 2.668.396 actiuni, cu o valoare 

nominala de 6.670.990 lei, reprezentand 84,4119% din capitalul social. 

Sediu: Ploiesti, str. Petrolului, nr.  10, judetul Prahova   

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J29/13/1991 

Codul de inregistrare fiscala:   RO1359038 

Obiectul principal de activitate : fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, 

verificare, control, navigatie   
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La AMPLO SA structura actionariatului a fost urmatoarea: 

Denumire acţionar Valoare capital % 

1. ELECTROARGES SA 6.670.990 84,4119 

2. Persoane juridice 502.290 6.3558 

3. Persoane fizice  729.622 9,2323 

TOTAL 7.902.902 100,00 

 

4. CONCIFOR SA – filiala la care ELECTROARGES SA detine 3.206.788 actiuni, cu o valoare 

nominala de 320.679 lei, reprezentand 67,02172% din capitalul social. 

Sediul: Vernesti, Str. Principala, Nr. 120, judetul Buzau 

Telefon: 0338/401.381; Fax: 0338/401.381 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J10/392/1991 

Codul de inregistrare fiscala: RO1152635 

Obiectul principal de activitate: lucrări de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 

La CONCIFOR SA structura actionariatului a fost următoarea: 

Denumire acţionar Valoare capital % 

1. ELECTROARGES SA 320.678,80 67,02171 

2. Persoane juridice 4.776,49 0,99829 

3. Persoane fizice 153.014,71 31,980 

TOTAL 478.470 100,00 

 

5. BRAICONF SA, filială la care ELECTROARGES SA detine 11.802.363 actiuni, cu o valoare 

nominala de 1.180.236 lei, reprezentand 26,3415% din capitalul social. 

Sediu: Braila,  str. Scolilor, nr. 53, judetul Braila,   

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J09/5/1991 

Codul de inregistrare fiscala: RO 2266085 

La 31.12.2018 ELECTROARGES SA deţine 27.224.164 actiuni, cu o valoare nominală de 

2.722.416 ron, reprezentând 60,7472 % din capitalul social. 

La 31.12.2019 Societatea comercială BRAICONF  S.A. este consolidata prin metoda punerii in 

echivalenta, in cursul anului 2019 Electroarges a vandut o parte semnificativa din actiunile 

detinute la 31.12.2018 astfel pierzand controlul asupra acestei entitati.  



 

15 
 

Obiectul principal de activitate: fabricarea  articolelor de lenjerie de corp 

Denumire acţionar Valoare capital % 

1. ELECTROARGES SA 1.180.236 26,3415 

2. Persoane juridice 4.963.532 34,4055 

3. Persoane fizice  1.759.134 39,2530 

TOTAL 7.902.902 100,00 

6. Societatea comercială MERCUR SA – filială la care ELECTROARGES SA deţine 111.671 

acţiuni, cu o valoare nominală de 279.178 ron,  reprezentând 98,41196 % din capitalul social. 

Sediul: Făgăras, str. Nicolae Bălcescu, județul Brașov 

Telefon: 0268 215 669; Fax: 0268 213 983 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J08/519/1991 

Codul de înregistrare fiscală: RO1119370 

Obiectul principal de activitate: Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 

predominanta de produse nealimentare. 

In februarie 2019 actiunile la aceasta companie au fost vandute astfel la 31.12.2019 a fost 

exclusa din perimetrul de consolidare. 

Structurile de Guvernanta Corporativa la societatea mama 
 

Societatea a elaborarat un Regulament de Guvernanta Corporativa care descrie principalele 

aspecte de guvernanta corporativa si este postat pe website-ul societăţii www.electroarges.ro. 

In Regulamentul de guvernanta corporativa sunt detaliate structurile de guvernanta 

corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie si ale 

conducerii executive, transparenta, raportarea financiara, regimul informatiei corporative si 

responsabilitatea sociala a societatii pentru activitatile desfasurate 
 

Membrii Consiliului de Administratie al Electroarges SA au fost: 
 

Nr. 

crt. 
Nume Prenume 

Vârstă 

(ani) 
Calificare 

Experienţă 

profes. 

(ani) 

Funcţia 
Vechime 

(ani) 

1 Stefan Constantin 36 Economist 4 Presedinte CA 3 

2 Gavrilă Ion 66 Inginer 45 Membru 12 

3 Tudor Dumitru 72 Chimist 47 Membru 3 

4 Investments prin reprez.    Vicepresedinte 0 
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Constantin SRL permanent dl. 

Zisu Robert 

CA 

5 
Benjamins 

United SRL 

prin reprez. 

permanent dl. 

Charles 

Nakouzi 

   Membru  

 

La data de 31.12.2019, echipa de management a companiei era asigurata de urmatoarele 

persoane: 

Nr. 

crt. 

 

Nume 

 

Prenume 

 

Funcţia 

Termenul până când face parte din 

conducerea executivă 

1.  Sarghe Alexandru Director General Adjunct 01.06.19 – 29.02.2020 

2. Scarlat  Roxana Director Economic 28.03.14 - nedeterminată 

3. Veisa Alexe Director Operational 14.05.18 – 16.03.2020 

4. Barbu Marin Director Tehnic 01.11.06 - nedeterminată 

5. Golescu  Vasile Director Productie 01.09.06 - nedeterminată 

 
Membrii conducerii executive au competente si raspunderi conform fisei postului. 
 
Toate persoanele care fac parte din conducerea executiva a societatii sunt angajate cu contract 
individual de munca. 
 
Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre persoanele din conducerea executiva 
a companiei si o alta persoana datorita carora persoana din conducerea executiva a fost numita 
ca membru al conducerii executive. 
 
Persoanele care fac parte din conducerea executiva sau din Consiliul de Administratie al 
companiei nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in legatura cu activitatea 
acestora in cadrul emitentului. 
 

  Membrii consiliului de administraţie la celelalte entitati 
 

• Consiliul de administratie  Elars SA 

o  este administrat de Administrator unic: 

Numele si prenumele Funcţia 

Investement Constantin SRL prin reprezentant Stefan 
Constantin 

Administrator unic 

 

• Consiliul de administratie AMPLO SA este format din trei membrii in 

componenta urmatoare: 
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Numele si prenumele Funcţia 

 Stefan Constantin Presedinte 

Benjamin United SRL prin Silviu Bogdan Dumitrache Membru 

Cristian Alexandru  Constantin Membru 

 
• Consiliul de administratie la CONCIFOR SA este format din trei membrii in 

componenta urmatoare : 

Numele si prenumele Funcţia 

 Stefan Constantin Presedinte 

 Investement Constantin SRL prin reprezentant Robert Zisu Membru 

Benjamin United SRL prin reprezentant Dumitrache Silviu 

Bogdan 

Membru 

 
• Consiliul de administratie la BRAICONF SA este format din trei membrii in 

componenta urmatoare: 

Numele si prenumele Funcţia 

Robert Zisu Presedinte 

Benjamin United SRL prin reprezentant Octavian Avramoiu Membru 

Csoarpi Saints SRL prin reprezentant Charles Nakouzi Membru 

 
I.3 Structura personalului  

 

Numarul mediu de personal pe anul 2019 pe total grup consolidat a fost de 1.281 persoane, 

comparativ cu 1.454 persoane in anul 2018, in urmatoarea structura: 

Nr. 

crt. Societate participanta la consolidare 

Numar mediu de salariati in 

cursul anului 2018 -

persoane  

Numar mediu de salariati in 

cursul anului 2019 -

persoane  

1 ELECTROARGES SA 498 415 

2 ELARS SA 23 18 

3 AMPLO SA 100 65 

4 CONCIFOR SA 2 3 

5 BRAICONF SA 831 780 

6 Total 1.454 1.281 
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II. Necesitati de consolidare 

Perimetrul de consolidare si regulile de intocmire a situatiilor financiare anuale 

consolidate se stabilesc potrivit IFRS. (IFRS 10) 

IFRS 10 stabileste modul de aplicare a principiului controlului pentru a identifica daca un 

investitor controleaza o entitate in care s-a investit si, prin urmare, trebuie sa consolideze 

entitatea in care s-a investit si stabileste dispozitiile contabile pentru intocmirea situatiilor 

financiare consolidate. 

Societatea mama trebuie sa intocmeasca situatii financiare consolidate utilizand politici 

contabile uniforme pentru tranzactii si evenimente asemanatoare in circumstante similare. 

Consolidarea unei entitati in care s-a investit trebuie sa inceapa la data la care investitorul a 

obtinut controlul si trebuie sa inceteze cand investitorul pierde controlul entitatii in care s-a 

investit. 

Societatea mama trebuie sa prezinte interesele care nu controleaza în situatia pozitiei financiare 

consolidata, in cadrul capitalurilor proprii, separat de capitalurile proprii ale proprietarilor 

societatii mama. Modificarile participatiilor unei societati mama in capitalurile proprii ale unei 

filiale care nu au drept rezultat pierderea controlului de catre societatea mama asupra filialei 

reprezinta tranzactii de capitaluri proprii (adica, tranzactii cu proprietarii, in calitatea lor de 

proprietari). 

Entitatea a intocmit situatii financiare consolidate incepand cu exercitiul financiar al 

anului 2015. 

 

1. REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE 
 

2.1 Bazele intocmirii 

Acest set de situatii financiare este pregatit in conformitate cu Standardele 

Internationale de Raportare Financiara. Societatea mama a adoptat raportarea conform IFRS la 

31 decembrie 2012. Societatea a prezentat toate efectele trecerii la IFRS in exercitiul financiar 

2012, incheiat la 31 decembrie 2012. 

Toate celelalte entitati intocmesc situatii financiare individuale conforme cu OMFP 1802/2014, 

dar in vederea intocmirii situatiilor financiare consolidate au efectuat ajustarile necesare 

trecerii la IFRS, intocmind situatii financiare conforme cu IFRS incepand cu exercitiul financiar 

2016. Astfel Situatiile financiare consolidate ale S.C. ELECTROARGES S.A. au fost intocmite in 

conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea 

Europeana (IFRS). Societetea a pregatit informatii financiare care sunt conforme cu IFRS 

aplicabile pentru perioada incheiata la 31 decembrie 2019 impreuna cu datele aferente 

perioadei comparative si pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2018. 

Situatiile financiare consolidate  au fost aprobate de catre Consiliul de Administrate in sedinta 

din data de 16.03.2020. 
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Bazele consolidarii 

a) Filialele: sunt entitatile controlate de Grup cu un procentaj de peste 50%. 

Controlul exista atunci cand Grupul are puterea de a decide asupra politicilor financiare 

si operationale ale entitatii in vederea obtinerii de beneficii din aceste activitati. In 

estimarea gradului de control se tine seama si de potentialul drepturilor de vot 

exercitabile. Aceste entitati sunt incluse in consolidare prin metoda integrarii globale. 

(ELARS SA RAMNICU SARAT, AMPLO PLOIESTI, CONCIFOR BUZAU) 

b) Entitati asociate: sunt entitati neincluse in consolidare in care societatea – 

mama (investitorul) detine un interes de participare semnificativ (peste 20%). Aceste 

entitati sunt incluse in consolidare prin metoda punerii in echivalenta. Pentru anul 

anul 2019 BRAICONF BRAILA)  

c) Entitati controlate in comun (joint ventures): sunt acele entitati incluse in 

consolidare care sunt conduse de societatea-mama in comun cu alte entitati. Aceste 

entitati sunt incluse in consolidare prin metoda proportionala. 

d) Fondul comercial a fost determinat ca diferenta intre valoarea la pret de 

cumparare a titlurilor de participare si valoarea lor nominala. 

e) Interesele minoritare: au fost determinate ca diferenta intre procentajul de 

integrare si procentajul de interes al societatii – mama, pentru a reflecta suma din 

capitalul propriu atribuibila actiunilor (si partilor sociale) in filialele incluse in 

consolidare detinute de alte persoane decat entitatile incluse in consolidare. 

f) Tranzactiile eliminate la consolidare: sunt eliminate din situatiile financiare 

consolidate soldurile legate de tranzactii efectuate intre entitatile Grupului, veniturile si 

chletuielile reciproce, profiturile si pierderile nerealizate, dividendele platite intre 

entitatile din Grup. 

Principalele politici contabile aplicate la intocmirea acestor situatii financiare 

consolidate conforme cu IFRS-urile, sunt prezentate in cele ce urmeaza. Aceste politici 

au fost aplicate in mod consecvent exercitiilor financiare prezentate, cu exceptia 

cazurilor in care se specifica altfel.  
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 Toate entitatile din grup respecta urmatoarele: 

- Terenurile si cladirile detinute de entitate in proprietate au fost contabilizate in 

situatia pozitiei financiare intocmita conform principiilor contabile general acceptate la 

nivel local pe baza reevaluarilor efectuate la date corespunzatoare de catre fiecare 

entitate. 

- Societatile au ales sa considere aceste valori drept costul presupus la data 

reevaluarii deoarece sunt in general compatibile cu valoarea justa la data tranzitiei la 

IFRS. 

Pentru intocmirea situatiilor financiare consolidate toate entitatile au aplicat 

principiul contabilitatii de angajament si principiul continuitatii activitatii. 

Declaratie de conformitate 

Situatiile financiare ale Societatilor intrate in perimetrul de consolidare, au fost 

intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice 2844/2016 pentru 

aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de 

Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (,,IFRS") in vigoare la data de 

raportare anuala a Societatii, respectiv 31 decembrie 2019. 

Situatiile financiare contin situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, 

situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele 

explicative.  

Bazele evaluarii 

 

Situatiile financiare consolidate la 31 decembrie 2019 au fost intocmite pe baza 

costului istoric, exceptand valoarea reevaluata drept cost presupus pentru imobilizarile 

corporale si valoarea justa pentru investitiile imobiliare si instrumentele financiare.  

Situatiile financiare au fost intocmite utilizand principiile de continuitate a 

activitaţii. 

In conformitate cu IAS 29 si IAS 21, situatiile financiare ale unei entitati a carei 

moneda functional este moneda unei economii hiperinflationiste trebuie prezentate in 

unitatea de masura curenta la data incheierii bilantului. Astfel valorile exprimate in 

unitatea de masura curenta la 31 decembrie 2019 sunt tratate ca baza pentru valorile 
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contabile raportate in aceste situatii financiare separate si nu reprezinta valori evaluate, 

cost de inlocuire, sau oricare alta masurare a valorii curente a activelor sau a preturilor 

la care tranzactiile ar avea loc in acest moment.  

 

2.2 Moneda functionala si de prezentare 

 

Elementele incluse in situatiile financiare consolidate ale Societatii sunt evaluate 

folosind moneda mediului economic in care entitatea opereaza („moneda functionala"), 

adica leul. 

Conducerea Societatii considera ca moneda functionala, asa cum este definita aceasta de 

IAS 21 „Efectele variatiei cursului de schimb valutar", este leul (LEI).  

Tranzacţiile realizate de entitatile grupului,  într-o monedă alta decât moneda 

funcţională sunt înregistrate la ratele în vigoare la data la care au loc tranzacţiile. 

Activele şi datoriile monetare în valută sunt convertite la ratele în vigoare la data 

raportării.  
 

Moneda straina  

Operatiunile exprimate in moneda straina sunt inregistrate in lei la cursul oficial de 

schimb de la data decontarii tranzactiei. Activele si datoriile monetare inregistrate in 

devize la data intocmirii situatiei pozitiei financiare sunt exprimate in lei la cursul din 

ziua respectiva.  

Castigurile sau pierderile din decontarea acestora si din conversia activelor si datoriilor 

monetare denominate in moneda straina folosind cursul de schimb de la sfarsitul 

exercitiului financiar sunt recunoscute in rezultatul exercitiului. Activele si datoriile 

nemonetare care sunt evaluate la cost istoric in moneda straina sunt inregistrate in lei 

la cursul de schimb de la data tranzactiei. Activele si datoriile nemonetare exprimate in 

moneda straina care sunt evaluate la valoarea justa sunt inregistrate in lei la cursul din 

data la care a fost determinata valoarea justa.  

Diferentele de conversie sunt prezentate in contul de profit sau pierdere.  

Ratele de schimb ale principalelor valute au fost urmatoarele: 

  

MONEDA   Curs 

31 dec. 2019 

Curs 

31 dec. 2018 

EUR   4,7793 4,6639 

USD   4,2608 4,0736 
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2.3 Evaluari si estimari contabile cruciale  

Ca rezultat al incertitudinilor inerente activitatilor comerciale, multe elemente din 

situatiile financiare nu pot fi evaluate cu precizie, ci pot fi doar estimate. Estimarea 

implica rationamente bazate pe cele mai recente informatii fiabile disponibile.  

Utilizarea estimarilor rezonabile este o parte esentiala a intocmirii situatiilor financiare 

si nu le submineaza fiabilitatea.  

 

Utilizarea estimarilor si rationamentelor profesionale  

 

Pregatirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana 

presupune din partea conducerii utilizarea unor estimari si ipoteze care afecteaza 

aplicarea politicilor contabile, precum si valoarea raportata a activelor, datoriilor, 

veniturilor si cheltuielilor. Estimarile si judecatile asociate acestora se bazeaza pe date 

istorice si pe alti factori considerati a fi elocventi in circumstantele date, iar rezultatul 

acestor factori formeaza baza judecatilor folosite in determinarea valorii contabile a 

activelor si pasivelor pentru care nu exista alte surse de evaluare disponibile. 

Rezultatele efective pot fi diferite de valorile estimate.  

Estimarile si judecatile sunt revizuite in mod periodic. Revizuirile estimarilor contabile 

sunt recunoscute in perioada in care estimarea este revizuita, daca revizuirea afecteaza 

doar acea perioada sau in perioada curenta si in perioadele viitoare, daca revizuirea 

afecteaza atat perioada curenta, cat si perioadele viitoare. Efectul modificarii aferente 

perioadei curente este recunoscut ca venit sau cheltuiala in perioada curenta. Daca 

exista, efectul asupra perioadelor viitoare este recunoscut ca venit sau cheltuiala in acele 

perioade viitoare.  

Managementul companiilor intrate in consolidare precum si al companiei mama 

considera ca eventuale diferente fata de aceste estimari nu vor avea o influenţa 

semnificativa asupra situaţiilor financiare in viitorul apropiat.  

In conformitate cu IAS 36, atat imobilizarile necorporale cat şi imobilizarile corporale 

sunt analizate pentru a identifica daca prezinta indicii de depreciere la data bilanţului. 

Daca valoarea contabila neta a unui activ este mai mare decat valoarea lui recuperabila, 

o pierdere din depreciere este recunoscuta pentru a reduce valoarea neta contabila a 

activului respectiv la nivelul valorii recuperabile. Daca motivele recunoaşterii pierderii 

din depreciere dispar in perioadele urmatoare, valoarea contabila neta a activului este 

majorata pana la nivelul valorii contabile nete, care ar fi fost determinata daca nici o 

pierdere din depreciere nu ar fi fost recunoscuta. 

Evaluarea pentru deprecierea creantelor este efectuata individual si se bazeaza pe cea 

mai buna estimare a conducerilor privind valoarea prezenta a fluxurilor de numerar 

care se asteapta a fi primite. Societatile isi revizuiesc creantele comerciale si de alta 

natura la fiecare data a pozitiei financiare, pentru a evalua daca trebuie sa inregistreze 

in contul de profit si pierdere o depreciere de valoare. In special rationamentul 
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profesional al conducerilor este necesar pentru estimarea valorii si pentru coordonarea 

fluxurilor de trezorerie viitoare atunci cand se determina pierderea din depreciere. 

Aceste estimari se bazeaza pe ipoteze privind mai multi factori, iar rezultatele reale pot 

fi diferite, ducand la modificari viitoare ale ajustarilor.  

 

Activele privind impozitul amanat sunt recunoscute pentru pierderi fiscale, in masura 
in care e probabil ca va exista un profit impozabil din care sa poata fi acoperite 
pierderile.Este necesara exercitarea rationamentului profesional pentru a determina 
valoarea activelor privin impozitul amanat care pot fi recunoscute, pe baza probabilitatii 
in ceea ce priveste perioada si nivelului viitorului profit impozabil, cat si strategiile 
viitoare de planificare fiscala. 
 
O estimare poate necesita o revizuire dacă au loc schimbari privind circumstantele pe 
care s-a bazat aceasta estimare sau ca urmare a unor noi informatii sau experiente 
ulterioare. Prin natura ei, revizuirea unei estimari nu are legatura cu perioade 
anterioare si nu reprezinta corectarea unei erori in perioada curenta. Daca exista, efectul 
asupra perioadelor viitoare este recunoscut ca venit sau cheltuiala in acele perioade 
viitoare. 
 
Societatea efectueaza anumite estimari si ipoteze cu privire la viitor. Estimarile si 
judecatile sunt evaluate in mod continuu in baza experientei istorice si altor factori, 
inclusiv prognozarea de evenimente viitoare care sunt considerate a fi rezonabile in 
circumstantele existente. Pe viitor, experienta concreta poate diferi de prezentele 
estimari si ipoteze.  
 

In continuare sunt prezentate exemple de evaluare, estimare, prezumtii aplicate in 

cadrul tuturor societatilor din grup: 

a) Evaluarea terenurilor si cladirilor detinute in proprietate  

Grupul  obtine evaluari realizate de evaluatori externi pentru a determina valoarea 
justă a clădirilor detinute in proprietate. Prezentele evaluari se bazeaza pe ipoteze ce 
includ venituri viitoare din inchirieri, costuri de mentenantă anticipate, costuri viitoare 
de dezvoltare si rata de actualizare adecvata. Evaluatorii fac referire si la informatiile de 
pe piata legate de preturile tranzactiilor cu proprietati similare.  

b) Evaluarea activelor financiare 

Pentru scopurile evaluarii ulterioare activele financiare sunt clasificate in urmatoarele 
categorii: costul amortizat, valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (OCI) 
si valoarea justa prin profit sau pierdere (FVTPL). 

Activele financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere (FVTPL) cuprind activele 
financiare detinute pentru tranzactionare sau activele financiare desemnate la 
recunoasterea initiala la valoarea justa prin contul de profit si pierdere. Activele 
financiare sunt clasificate ca fiind detinute pentru tranzactionare daca sunt achizitionate 
in scopul vanzarii sau rascumpararii pe termen scurt.  
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Grupul foloseste tehnici de evaluare adecvate tinand cont de circumstantele pentru care 
sunt disponibile date suficiente care sa permita evaluarea la valoarea justa, maximizand 
folosirea input-urilor observabile relevante si minimizand utilizarea input-urilor 
neobservabile. Toate activele si datoriile pentru care valoarea justa este masurata sau 
prezentata in situatiile financiare sunt clasificate conform ierarhiei valorii juste, 
prezentate dupa cum urmeaza, evaluarea la valoarea justa fiind clasificata in intregime 
la acelasi nivel al ierarhiei valorii juste ca data de intrare cu cel mai scazut nivel care este 
semnificativa pentru intreaga evaluare:  

- Nivelul 1 – Preturi cotate de pe piete active pentru active sau datorii identice (fara 
ajustari);  

- Nivelul 2 – Tehnici de evaluare pentru care data de intrare cu cel mai scazut nivel care 
este semnificativa pentru evaluarea la valoarea justa este observabila fie direct, fie 
indirect;  

- Nivelul 3 – Tehnici de evaluare pentru care data de intrare cu cel mai scazut nivel care 
este semnificativa pentru evaluarea la valoarea justa este neidentificabila. 

Activele financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere sunt inregistrate in situatia 
pozitiei financiare la valoarea justa cu modificarile nete ale valorii juste recunoscute in 
contul de profit sau pierdere. 

 
b) Ajustari pentru deprecierea creantelor 
 

Pentru creanțele comerciale, Grupul aplică abordarea simplificată permisă de IFRS 9, 
care necesită recunoașterea pierderilor estimate pe durata de viață de la recunoașterea 
inițială a creanțelor. 

 
d) Estimari contabile de cheltuieli 

Exista situatii obiective in care pana la data inchiderii unor perioade fiscale sau pana la 
data inchiderii unui exercitiu financiar nu se cunosc valorile exacte ale unor cheltuieli 
angajate de catre companiile din grup (ex: campanii de marketing-vanzari de promovare 
produse si stimulare a vanzarilor). Pentru aceasta categorie de cheltuieli se vor face 
preliminari de cheltuieli, care vor fi corectate in perioadele urmatoare cand se va 
produce si iesirea de fluxuri de numerar. Estimarile de cheltuieli, pe fiecare categorie de 
cheltuiala, vor fi efectuate de catre persoane cu experienta in tipul de activitate care a 
generat acea cheltuiala. 

e) Impozitare 

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu 
legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legilatiei fiscale. In 
anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand 
la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si penalitatilor de intarziere aferente. 
Conducerea fiecarei Societati considera ca obligatiile fiscale incluse in situatiile 
financiare sunt adecvate. 
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2.4 Prezentarea situatiilor financiare separat 

Societatile din grup au adoptat o prezentare uniforma, bazata pe lichiditate in cadrul 
situatiei pozitiei financiare si o prezentare a veniturilor si cheltuielilor in functie de 
natura lor in cadrul situatiei rezultatului global, considerand ca aceste metode de 
prezentare ofera informatii care sunt credibile si mai relevante decat cele care ar fi fost 
prezentate in baza altor metode permise IAS 1 “Prezentarea situatiilor financiare”. 

2.5 Imobilizări necorporale achizitionate  

Evidenta imobilizarilor necorporale se realizaeza conform IAS 38 “Imobilizări 
necorporale“ si IAS 36 “Deprecierea activelor“. Imobilizările necorporale dobândite 
extern sunt recunoscute iniţial la cost şi ulterior amortizate liniar pe parcursul duratei 
economice utile a acestora.  
 
Cheltuielile aferente achiziţionării de brevete, drepturi de autor, licenţe, mărci de 
comerţ sau fabrică şi alte imobilizări necorporale recunoscute din punct de vedere 
contabil, cu excepţia cheltuielilor de constituire, a fondului comercial, a imobilizărilor 
necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată, încadrate astfel potrivit 
reglementărilor contabile, se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare 
liniară pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz. Cheltuielile aferente 
achiziţionării sau producerii programelor informatice se recuperează prin intermediul 
deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani.  
 
Imobilizări necorporale generate la nivel intern (costuri de dezvoltare)  

Nici o imobilizare necorporală provenită din cercetare (sau din faza de cercetare a unui 
proiect intern) nu este recunoscută. Cheltuielile cu cercetarea (sau cele din faza de 
cercetare a unui proiect intern) sunt recunoscute drept cheltuială atunci când sunt 
suportate.  
 
Pentru exercitiul financiar incheiat nu s-au inregistrat cheltuieli de dezvoltare, dar ele 
vor fi recunoscute în situaţia rezultatului global pe măsură ce vor fi angajate. In masura 
in care pot aparea proiecte cu costuri insemnate de dezvolatare, acestea vor fi 
capitalizate ca si imobilizari necorporale. 

2.6 Imobilizări corporale  
 
Imobilizările corporale sunt elemente corporale care:  
a) sunt deţinute în vederea utilizării pentru producerea sau prestarea de bunuri sau 

servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri 
administrative; şi 

b) se preconizează a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade. 
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Recunoastere:  

Costul unui element de imobilizări corporale trebuie recunoscut ca activ dacă şi numai 
dacă:  
a) este probabilă generarea pentru entitate de beneficii economice viitoare aferente 

activului; şi 
b) costul activului poate fi evaluat în mod fiabil.  

Evaluarea dupa recunoastere 

După recunoaşterea ca activ, un element de imobilizări corporale este contabilizat la 
costul său minus orice amortizare acumulată şi orice pierderi acumulate din depreciere.  

După recunoaşterea ca activ, un element de imobilizări corporale a cărui valoare justă 
poate fi evaluată în mod fiabil este contabilizat la o valoare reevaluată, aceasta fiind 
valoarea sa justă la data reevaluării minus orice amortizare acumulată ulterior şi orice 
pierderi acumulate din depreciere.  

Reevaluările sunt efectuate cu suficientă regularitate pentru a se asigura că valoarea 
contabilă nu se deosebeşte semnificativ de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea 
valorii juste la finalul perioadei de raportare. 

Valoarea justă a terenurilor şi clădirilor este determinată în general pe baza probelor de 
pe piaţă, printr-o evaluare efectuată în mod normal de evaluatori profesionişti calificaţi. 
Valoarea justă a elementelor de imobilizări corporale este în general valoarea lor pe 
piaţă determinată prin evaluare. 

Atunci când un element de imobilizări corporale este reevaluat, orice amortizare 
cumulată la data reevaluării este este eliminată din valoarea contabilă brută a activului, 
iar valoarea netă este recalculată la valoarea reevaluată a activului.  

Dacă un element de imobilizări corporale este reevaluat, atunci întreaga clasă de 
imobilizări corporale din care face parte acel element este reevaluată.  

Dacă valoarea contabilă a unei imobilizări necorporale este majorată ca rezultat al 
reevaluării, atunci creşterea este recunoscută în alte elemente ale rezultatului global şi 
acumulată în capitalurile proprii cu titlu de surplus din reevaluare. Cu toate acestea, 
majorarea trebuie recunoscută în profit sau pierdere în măsura în care aceasta 
compensează o descreştere din reevaluarea aceluiaşi activ recunoscut anterior în profit 
sau pierdere. 

Dacă valoarea contabilă a unui activ este diminuată ca urmare a unei reevaluări, această 
diminuare trebuie recunoscută în profit sau pierdere. Cu toate acestea, reducerea 
trebuie recunoscută în alte elemente ale rezultatului global în măsura în care surplusul 
din reevaluare prezintă un sold creditor pentru acel activ. Reducerea recunoscută în alte 
elemente ale rezultatului global micşorează suma acumulată în capitalurile proprii cu 
titlu de surplus din reevaluare. 

Surplusul din reevaluare inclus în capitalurile proprii aferent unui element de 
imobilizari corporale este transferat direct în rezultatul reportat atunci când activul este 
derecunoscut. Transferurile din surplusul din reevaluare în rezultatul reportat nu se 
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efectuează prin profit sau pierdere. 

Dacă există, efectele impozitelor asupra profitului rezultate din reevaluarea 
imobilizărilor corporale sunt recunoscute şi prezentate în conformitate cu IAS 12 
Impozitul pe profit.  

Amortizare 

Valoarea amortizabilă a unui activ este alocată în mod sistematic pe durata sa de viaţă 
utilă. Amortizarea unui activ începe când acesta este disponibil pentru utilizare, adică 
atunci când se află în amplasamentul şi starea necesare pentru a putea funcţiona în 
maniera dorită de conducere. 

Metoda de amortizare utilizată reflecta ritmul preconizat de consumare a beneficiilor 
economice viitoare ale activului de către entitate. 

Terenurile deţinute în proprietatea societatilor din grup, nu se amortizeaza şi sunt  
prezentate la cost.  

Valoarea justă a clădirilor a fost determinată prin metoda costului de inlocuire net (IFRS 
13 – Nivel 3). 

Pentru mijloacele fixe amortizabile societatile din grup, folosesc aceeasi metoda de 
amortizare, din punct de vedere contabil, metoda de amortizare liniara. Duratele de 
amortizare sunt determinate de catre o comisie interna de specialitate conform 
procedurilor interne entitatilor. Mai jos este o scurta prezentare a duratelor de viata a 
mijloacelor fixe pe categorii mai importante de bunuri: 

 
Categorie            Durata de viata 
Cladiri si constructii            30-50 ani 
Echipamente si instalatii 8-10 ani 
Mijloace de transport 4-6 ani 
Tehnica de calcul 4-10 ani 
Mobilier si echipament de birou 4-10 ani 

 

Deprecierea 
Pentru a determina dacă un element de imobilizări corporale este depreciat, o entitate 
aplică IAS 36 Deprecierea activelor. La sfârşitul fiecărei perioade de raportare, entitatea 
estimează dacă există indicii ale deprecierii activelor. În cazul în care sunt identificate 
astfel de indicii, entitatea estimeaza valoarea recuperabilă a activului. 

Dacã si numai dacã valoarea recuperabilã a unui activ este mai micã decât valoarea sa 
contabilã, valoarea contabilã a activului va fi redusã pentru a fi egalã cu valoarea 
recuperabilã. O astfel de reducere reprezintã o pierdere din depreciere. O pierdere din 
depreciere este recunoscutã imediat în profitul sau în pierderea perioadei, cu excepţia 
situaţiilor în care activul este raportat la valoarea reevaluatã, în conformitate cu 
prevederile unui alt Standard (de exemplu, în conformitate cu modelul de reevaluare 
din IAS 16 Imobilizãri corporale). Orice pierdere din depreciere în cazul unui activ 
reevaluat este consideratã ca fiind o descrestere generata de reevaluare. 
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2.7 Active financiare - IFRS 9 – Instrumente financiare (inlocuieste IAS  39 Instrumente 
financiare: recunoaştere şi evaluare) 
 

Evaluarea iniţială a activelor financiare şi a datoriilor financiare 

IFRS 9 înlocuiește IAS 39, Instrumente financiare - recunoaștere și evaluare. IASB a 
elaborat IFRS 9 în trei etape, care se ocupă separat de IFRS clasificarea și evaluarea 
activelor financiare, deprecierea și acoperirea riscurilor. Alte aspecte ale IAS 39, cum ar 
fi domeniul de aplicare, recunoașterea și derecunoașterea activele financiare au 
supraviețuit doar cu câteva modificări faţă de IAS 39.  

Clasificarea pe IFRS 9 este determinată de caracteristicile fluxurilor de numerar şi de 
modelul de business în cadrul căruia este deţinut un activ. 
 
Evaluarea ulterioară a activelor financiare 

IFRS 9 are un singur model cu mai puține excepții decât IAS 39 care avea un tipar 
complex. Noul standard se bazează pe conceptul ca activele financiare să fie clasificate 
și evaluate la valoarea justă, cu modificările valorii juste recunoscute în contul de profit 
și pierdere în momentul în care apar ("FVPL"), cu excepția cazului în care sunt 
îndeplinite criterii restrictive cand clasificarea și evaluarea activului se face la costul 
amortizat sau la valoarea justă prin alte venituri "FVOCI". 
 
Deprecierea activelor financiare 

IFRS 9 elimină evaluarea deprecierii pentru investițiile în instrumente de capitaluri 
propria deoarece acestea pot fi măsurate acum doar la FVPL sau FVOCI fără reluarea 
modificărilor valorii juste în contul de profit și pierdere profit și pierdere. 
Aditional, IFRS 9 stabilește o nouă abordare pentru împrumuturi și creanțe, inclusiv 
creanțele comerciale avand un model de "pierderi anticipate" care se concentrează in 
principal pe risc. 
 
Activele financiare disponibile în vederea vânzării sunt acele active financiare 
nederivate care sunt desemnate drept disponibile în vederea vânzării sau care nu sunt 
clasificate drept împrumuturi şi creanţe, investiţii păstrate până la scadenţă sau active 
financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere. 
 
Câştiguri şi pierderi  

Un câştig sau o pierdere dintr-un activ financiar disponibil în vederea vânzării este 
recunoscut la Alte elemente ale rezultatului global, cu excepţia pierderilor din 
depreciere. Dividendele pentru un instrument de capitaluri proprii disponibil pentru 
vânzare sunt recunoscute în profit sau pierdere atunci când dreptul entităţii de a primi 
plata este stabilit.  

Atunci când o scădere a valorii juste a unui activ financiar disponibil în vederea vânzării 
a fost recunoscută la alte elemente ale rezultatului global şi există dovezi obiective că 
activul este depreciat, pierderea cumulată care a fost recunoscută la alte elemente ale 
rezultatului global trebuie reclasificată din capitalurile proprii în profit sau pierdere ca 
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ajustare din reclasificare, chiar dacă activul financiar nu a fost derecunoscut.  

Valoarea pierderii cumulate care este înlăturată din capitalurile proprii şi recunoscută 
în profit sau pierdere trebuie să fie diferenţa dintre costul de achiziţie (net de orice plată 
a principalului şi de amortizare) şi valoarea justă actuală, minus orice pierdere din 
depreciere pentru acel activ financiar recunoscută anterior în profit sau pierdere.  

Dacă, într-o perioadă ulterioară, valoarea justă a unui instrument de datorie clasificat 
drept disponibil în vederea vânzării creşte şi acea creştere poate fi legată în mod obiectiv 
de un eveniment care apare după ce pierderea din depreciere a fost recunoscută în profit 
sau pierdere, pierderea din depreciere este reluată, iar suma reluării recunoscută în 
profit sau pierdere. 

Numerarul şi echivalentele de numerar 

Cea de-a treia schimbare majoră pe care IFRS 9 o introduce este legată de hedging; IFRS 
9 permite acoperirea mai multor expuneri și stabilirea unor noi criterii de acoperire 
împotriva riscurilor. 

Numerarul şi echivalentele de numerar includ casa, depozitele la vedere la bănci, alte 
investiţii foarte lichide pe termen scurt cu date originale de scadenţă de trei luni sau mai 
puţin de trei luni, şi – în scopul situaţiei fluxurilor de numerar - descoperiri de cont.  

2.8 Stocuri  

Conform prevederilor IAS 2, stocurile sunt active: 
a. deţinute pentru vânzare pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; 
b. în curs de producţie pentru o astfel de vânzare; fie 
c. sub formă de materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de 

producţie sau pentru prestarea de servicii. 

 

Evaluarea stocurilor: 

Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă.  

Costul stocurilor 
Costul stocurilor cuprinde toate costurile de achiziţie, costurile de conversie, precum şi 
alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în starea şi în locul în care se găsesc în 
prezent. 
Stocurile de materii prime si materiale sunt evidentiate la valoarea de achizitie. Iesirea 
din gestiune a stocurilor se face utilizand metoda FIFO. 
Stocurile de produse in curs de executie sunt evidentiate la valoarea materiilor prime si 
materialelor inglobate in acestea.  
Stocul de produse finite este inregistrat la cost de productie la momentul incheierii 
procesului de fabricatiei. 
 
Ajustari pentru deprecierea stocurilor 
Evaluarea pentru depreciere a stocurilor este efectuata la nivel individual si se bazeaza 
pe cea mai buna estimare a conducerii privind valoarea prezenta a fluxurilor de numerar 
care se asteapta a fi primite. Pentru estimarea acestor fluxuri, conducerea face anumite 
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estimari cu privire la valoarea de utilitate a stocului, tinand cont de data de expirare, 
posibilitatea de utilizare in activitatea curenta a societatii si de alti factori specifici 
fiecarei categorii de stoc. Fiecare activ depreciat este analizat individual. Acuratetea 
ajustarilor depinde de estimarea fluxurilor de numerar viitoare. 

2.9 Creanţe  

Creantele apar în principal prin furnizarea de bunuri şi servicii către clienţi (de ex. 
creanţe comerciale), dar încorporează şi alte tipuri de activ monetar contractual. 
Acestea sunt recunoscute iniţial la valoarea justă plus costurile de tranzacţionare care 
sunt atribuite în mod direct achiziţiei sau emisiei acestora, şi sunt ulterior înregistrate 
la cost amortizat utilizând metoda ratei dobânzii efective, minus ajustari pentru 
depreciere. 

Creantele sunt prezentate in bilant la valoarea istorica mai putin ajustarile constituite 
pentru depreciere in cazurile in care s-a constatat ca valoarea realizabilă este mai mica 
decat valoarea istorica. 

Creantele comerciale nu prezinta intarzieri la incasare prin urmare aplicarea IFRS 9 
pentru determinarea ajustarilor de valoare aferente creantelor comerciale a fost 
aplicata la nivel individual pe fiecare client. 

Avand in vedere specificul altor creante, la fel ca in cazul creantelor comerciale, 
ajustarile de valoare au fost determinate la nivel individual. 
 
2.10 Datorii financiare  
 
Datoriile financiare includ in principal datoriile comerciale şi alte datorii financiare pe 
termen scurt, care sunt recunoscute iniţial la valoarea justă şi ulterior înregistrate la cost 
amortizat utilizând metoda dobânzii efective.  

2.11 Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor 

2.11.1 Recunosterea veniturilor 

 
Veniturile reprezintă intrarea brută de beneficii economice pe parcursul perioadei, 
generate în cadrul desfăşurării activităţilor normale ale unei entităţi, atunci când aceste 
intrări au drept rezultat creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât creşterile legate de 
contribuţiile participanţilor la capitalurile proprii. 
Veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul 
perioadei contabile, sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori reduceri ale 
datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele 
rezultate din contribuţii ale acţionarilor. 
Valoarea justă este valoarea la care poate fi tranzacţionat un activ sau decontată o 
datorie, între părţi interesate şi în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii 
desfăşurate în condiţii obiective.  
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Incepand cu 1 ianuarie 2018, a intrat in vigoare standardul IFRS 15 privind contractele 
încheiate cu clienții. În unele cazuri, IFRS 15 ar putea necesita modificări ale sistemelor 
curente și ar putea afecta unele aspecte ale operațiunilor. 

IFRS 15 este un standard complex care introduce cerințe mult mai prescriptive decât au 
fost incluse anterior în IAS 18 Venituri, IAS 11 Contracte de construcții și, prin urmare, 
poate duce la modificări ale politicilor de recunoaștere a veniturilor. 

In conformitate cu IFRS 15, veniturile sunt recunoscute atunci cand un client obtine 
controlul asupra bunurilor. Societatea livreaza bunuri in conditii contractuale bazate pe 
conditii de livrare acceptate la nivel international (INCOTERMS). Momentul in care 
clientul obtine controlul asupra bunurilor este considerat a fi in mod substantial acelasi 
pentru majoritatea contractelor Societatii conform IFRS 15, la fel ca si conform IAS 18. 

Evaluarea veniturilor 
 
Conform IAS 18, veniturile erau evaluate la valoarea justă a contraprestaţiei primită sau 
de primit, dupa reducerea rabaturilor sau remizelor. Veniturile din vânzarea bunurilor 
erau recunoscute în momentul în care au fost îndeplinite toate condiţiile următoare:  

a. entitatea a transferat cumpărătorului riscurile şi beneficiile semnificative 
aferente dreptului de proprietate asupra bunurilor; 

b. entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o în 
mod normal în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nici nu mai deţine 
controlul efectiv asupra lor; 

c. valoarea veniturilor poate fi evaluată în mod fiabil; 
d. este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate pentru 

entitate;  
e. costurile suportate sau care urmează să fie suportate în legătură cu tranzacţia 

respectivă pot fi evaluate în mod fiabil. 
 
Noul standard se concentrează în schimb pe identificarea obligațiilor și face o distinctie 
clara între obligațiile care sunt satisfăcute "la un moment dat în timp "și cele care sunt 
satisfăcute "de-a lungul unei perioade de timp ", acest lucru fiind determinat de maniera 
prin care controlul bunurilor sau al serviciilor este transferata către client. Noul model 
de venit conform IFRS 15 înseamnă că putem avea venituri recunoscute de-a lungul unei 
perioade pentru unele rezultate care au fost contabilizate ca si bunuri în conformitate 
cu IAS 18.  
IFRS 15 stabilește un cadru general care se va aplica pentru recunoașterea veniturilor 
provenind dintr-un contract încheiat cu un client (cu excepții limitate), indiferent de 
tipul tranzacției sau de industrie; Standardul stabilește cinci pași de urmat pentru 
recunoașterea veniturilor:  

➢ identificarea contractului (contractelor) cu un client; 
➢ identificarea contractelor de executare dintr-un contract;  
➢ determinarea prețului tranzacției; 
➢ alocarea prețului tranzacției pentru obligațiile de executare; 
➢ recunoașterea veniturilor atunci când (sau pe măsură ce) entitatea îndeplinește 

o obligație de executare; 
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Clasificarea veniturilor se face in trei mari grupe: 
 

➢ Venituri din exploatare, care cuprind: venituri din productia vanduta, din 
vanzarea marfurilor, din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, 
din variatia stocurilor, din productia imobilizata, alte venitruri din exploatare, 
din ajustari de valoare privind activele imobilizate, din ajustari de valoare privind 
activele circulante, din ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli. 

➢ Venituri financiare, care cuprind: venituri din interese de participare, din alte 
investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate, din dobanzi, 
alte venituri financiare, din ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a 
investitiilor financiare detinute ca active circulante; 

➢ Venituri extraordinare. 
 
Cazuri speciale: In situatia in care se constata ca veniturile asociate unei perioade a 
anului curent sunt grevate de erori fundamentale, se va proceda la corectarea acestora, 
in perioada in care erorea este descoperita. Daca eroarea este descoperita in anii 
urmatori, corectia acesteia nu va mai afecta conturile de venituri, ci contul de rezultat 
reportat din corectii de erori fundamentale, daca valoarea erorii va fi considerata 
semnificativa. 
 
Va fi prevăzută prezentarea extinsă de informații, inclusiv dezagregarea venitului total, 
informații despre obligațiile de execuție, modificări ale soldurilor contractuale ale unor 
conturi de active și datorii între perioade, raționamente și estimări-cheie; 

2.11.2 Recunosterea cheltuielilor 

Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul 
perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale 
datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele 
rezultate din distribuirea acestora către acţionari. 

2.12 Deprecierea activelor nefinanciare (excluzând stocurile, investiţiile imobiliare 
şi activele privind impozitul amânat) – IAS 36 ”Deprecierea activelor” 

Activele detinute de societatile din grup, asa cum este precizat in IAS 36 ”Deprecierea 
activelor”, fac obiectul testelor de depreciere ori de câte ori evenimente sau modificări 
ale circumstanţelor indică faptul că este posibil ca valoarea lor contabilă să nu poată fi 
recuperată integral. Atunci când valoarea contabilă a unui activ depăşeşte suma 
recuperabilă (adică suma cea mai mare dintre valoarea de utilizare şi valoarea justă 
minus costurile de vânzare), activul este ajustat corespunzator.  

Atunci când nu este posibil să se estimeze suma recuperabilă a unui activ individual, 
testul de depreciere este realizat pe cel mai mic grup de active căruia îi aparţine pentru 
care există separat fluxuri de numerar identificabile; unităţile sale generatoare de 
numerar (‘UGN-uri’).  

Cheltuielile cu deprecierea sunt incluse în contul de profit sau pierdere, cu excepţia 
cazului în care reduce câştiguri recunoscute anterior în alte elemente ale rezultatului 
global.  
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2.13 Provizioane –IAS 37 “Provizioane, datorii contingente şi active contingente” 

Provizionul este evaluat la cea mai bună estimare a cheltuielilor necesare pentru 
decontarea obligaţiei la data raportării, actualizat la o rată pre-impozitare ce reflectă 
evaluările curente de piaţă ale valorii banilor în timp şi riscurile specifice datoriei.  

Conform IAS 37 “Provizioane, datorii contingente şi active contingente”, un provizion 
trebuie recunoscut în cazul în care:  

a. Societatile  au o obligaţie actuală (legală sau implicită) generată de un eveniment 
trecut; 

b. este probabil ca pentru decontarea obligaţiei să fie necesară o ieşire de resurse 
încorporând beneficii economice; şi 

c. poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.  

Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii, nu trebuie recunoscut un provizion. 

Provizioanele se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 15 
"Provizioane" şi se constituie pe seama cheltuielilor, cu excepţia celor aferente 
dezafectării imobilizărilor corporale şi altor acţiuni similare legate de acestea, pentru 
care se vor avea în vedere prevederile IFRIC 1. 

Recunoaşterea, evaluarea şi actualizarea provizioanelor se efectuează cu respectarea 
prevederilor IAS 37 “Provizioane, datorii contingente şi active contingente”. 

Provizioanele sunt grupate în contabilitate pe categorii şi se constituie pentru: 

a. litigii; 

b. garanţii acordate clienţilor; 

c. dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea; 

d. restructurare; 

e. beneficiile angajaţilor; 

f. alte provizioane. 

Provizioanele constituite anterior se analizează periodic şi se actualizeaza. 

2.14 Beneficiile angajatilor –IAS 19 Beneficiile Angajaţilor 

Beneficii curente acordate salariatilor 

Beneficiile pe termen scurt acordate salariatilor includ indemnizatii, salarii si 
contributiile la asigurarile sociale. Aceste beneficii sunt recunoscute drept cheltuieli 
odata cu prestarea serviciilor. 

 
Beneficii dupa incheierea contractului de munca 

Atat Societatile, cat si salariatii sai au obligatia legala sa contribuie la asigurarile sociale 
constituite la Fondul National de Pensii administrat de Casa Nationala de Pensii (plan de 
contributii fondat pe baza principiului “platesti pe parcurs”).  

De aceea Societatile nu au nici o alta obligatie legala sau implicita de a plati contributii 
viitoare. Obligatia lor este numai de a plati contributiile atunci cand ele devin scadente. 
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Daca Societatile inceteaza sa angajeze persoane care sunt contribuabili la planul de 
finantare al Casei Nationale de Pensii, nu vor  avea nici o obligatie pentru plata 
beneficiilor castigate de proprii angajati in anii anteriori. Contributiile Societatilor la 
planul de contributii sunt prezentate ca si cheltuieli in anul la care se refera. 
 
Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii 

In cadrul grupului exista societati care au Contract Colectiv de Munca si societati care nu 
au Contract Colectiv de Munca. Daca societatea  a avut prevazut in Contractul colectiv de 
munca la nivel de societate un beneficiu salarial pentru salariatii care se pensioneaza 
(limita de varsta, pensie anticipata, pensie de invaliditate). Acestia primesc o 
indemnizatie egala cu doua salarii de baza avute in luna pensionarii. Societatea trebuie 
sa atribuie o parte din costul beneficiilor in favoarea salariatului, pe parcursul duratei 
de munca a salariatului in intreprindere. Acest beneficiu se va acorda in continuare, 
chiar daca la finalul anului Societatea nu incheiase un acord formal cu reprezentatii 
salariatilor.  

Societatea utilizeaza un calcul actuarial-statistic care este realizat cu suficienta 
regularitate si are ca scop recunoasterea cheltuielilor cu beneficiile in perioada in care 
s-au realizat veniturile pentru munca salariatului.  

2.15 Impozit amânat-IAS 12 

In calculul impozitului amant, societatea va tine cont de prevederile IAS 12. 

Activele şi datoriile privind impozitul amânat sunt recunoscute atunci când valoarea 
contabilă a unui activ sau datorie din situaţia poziţiei financiare diferă de baza fiscală, 
cu excepţia diferenţelor care apar la:  

➢ recunoaşterea iniţială a fondului comercial;  
➢ recunoaşterea iniţială a unui activ sau pasiv în cadrul unei tranzacţii care nu este 

o combinare de întreprinderi şi la data tranzacţiei nu afectează nici profitul 
contabil şi nici pe cel impozabil; şi  

➢ investiţiile în filiale şi entităţile controlate în comun atunci când Societatea poate 
controla momentul inversării diferenţei şi este posibil ca diferenţa să nu fie 
inversată în viitorul previzibil.  

Recunoaşterea activelor privind impozitul amânat este limitată la acele momente în care 
este posibil ca profitul impozabil al perioadei urmatoare să fie disponibil. Impozitul 
amânat activ aferent deprecierii la valoarea justă a titlurilor cotate nu fost recunoscut. 

Suma activului sau pasivului este determinată utilizând rate de impozitare care au fost 
adoptate sau adoptate în mare măsură până la data raportării şi se preconizează a se 
aplica atunci când datoriile /(activele) privind impozitul amânat sunt decontate 
/(recuperate).  

Societatea compenseaza creanţele şi datoriile privind impozitul amânat dacă şi numai 
dacă:  

a. are dreptul legal de a compensa creanţele privind impozitul curent cu datoriile 
privind impozitul curent; şi 
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b. creanţele şi datoriile privind impozitul amânat sunt aferente impozitelor pe 
profit percepute de aceeaşi autoritate fiscala. 

2.16 Dividende  

Cota-parte din profit ce se plăteste, potrivit legii, fiecărui acţionar constituie dividend. 
Dividendele repartizate deţinătorilor de acţiuni, propuse sau declarate după perioada 
de raportare, precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profitul determinat 
în baza IFRS şi cuprins în situaţiile financiare anuale, nu sunt recunoscute ca datorie la 
finalul perioadei de raportare.  

La contabilizarea dividendelor sunt avute în vedere prevederile IAS 10. 

2.17 Capital si rezerve 

Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul acţionarilor asupra 
activelor unei entităţi, după deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: 
aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul 
exerciţiului financiar. 
 
Entitatile membre ale grupului, s-au infiintat conform Legii nr. 31/1990 privind 
societatile comerciale.  

In primul set de situatii financiare intocmite conform IFRS, societatea mama a aplicat 
IAS 29 – “Raportarea financiara in economii hiperinflationiste” pentru aporturile 
actionarilor obtinute inainte de 01 ianuarie 2004, si anume, acestea au fost ajustate cu 
indicele de inflatie corespunzator.  

Celelalte entitati nu aplica OMFP 2844/2016, acestea intocmesc raportari financiare 
conform OMFP 1802/2014, si deci este necesara ajustarea situatiilor financiare  pentru 
a le transpune la aceeasi categorie de raportari financiare 

 

2.18 Costurile de finantare  

O entitate trebuie să capitalizeze costurile îndatorării care sunt atribuibile direct 
achiziţiei, construcţiei sau producţiei unui activ cu ciclu lung de producţie ca parte a 
costului respectivului activ. O entitate trebuie să recunoască alte costuri ale îndatorării 
drept cheltuieli în perioada în care aceasta le suportă. 

Societatile nu au finantat constructia activelor pe termen lung din imprumuturi 

2.19 Rezultatul pe actiune 

Societatile prezinta rezultatul pe actiune de baza si diluat pentru actiunile ordinare. 
Rezultatul pe actiune de baza se determina prin divizarea profitului sau pierderii 
atribuibile actionarilor ordinari ai Societatii la numarul mediu ponderat de actiuni 
ordinare aferente perioadei de raportare. Rezultatul pe actiune diluat se determina prin 
ajustarea profitului sau pierderii atribuibile actionarilor ordinari si a numarului mediu 
ponderat de actiuni orinare cu efectele de diluare generate de actiunile ordinare 
potentiale. 
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2.20 Raportarea pe segmente  

Un segment este o componenta distincta a Societatii care furnizeaza anumite produse 
sau servicii (segment de activitate) sau furnizeaza produse si servicii intr-un anumit 
mediu geografic (segment geografic) si care este supus la riscuri si beneficii diferite de 
cele ale celorlalte segmente. Din punct de vedere al segmentelor de activitate, nici o 
Societate membra a grupului  nu identifica componente distincte. 
 

2.21 Parti afiliate 

O persoanã sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este considerata 
afiliata unei Societatii dacã acea persoana: 

a. detine controlul sau controlul comun asupra Societatii; 
b. are o influenta semnificativa asupra Societatii; sau 
c.  este un membru al personalului-cheie din conduce 

Personalul-cheie din conducere reprezintã acele persoane care au autoritatea si 
responsabilitatea de a planifica, conduce si controla activitatile Societatii în mod direct 
sau indirect, incluzând orice director (executiv sau nu) al entitatii. Tranzactiile cu 
personalul cheie includ exclusiv beneficiile salariale acordate acestora asa cum sunt 
prezentate in Nota 6. Cheltuieli cu personalul. 
 
O entitate este afiliata Societatii dacã întruneste oricare dintre urmãtoarele conditii: 

a. Entitatea si Societatea sunt membre ale aceluiasi grup (ceea ce înseamnã cã 
fiecare societate-mamã, filialã si filialã din acelasi grup este legatã de celelalte). 

b. O entitate este entitate asociatã sau asociere în participatie a celeilalte entitati 
(sau entitate asociatã sau asociere în participatie a unui membru al grupului din 
care face parte cealaltã entitate). 

c. Ambele entitãþi sunt asocieri în participatie ale aceluiasi tert.  
d. O entitate este asociere în participatie a unei terte entitãti, iar cealaltã este o 

entitate asociatã a tertei entitati. 
e. Entitatea este un plan de beneficii postangajare în beneficiul angajatilor entitatii 

raportoare sau ai unei entitati afiliate entitatii raportoare. În cazul în care chiar 
entitatea raportoare reprezintã ea însasi un astfel de plan, angajatorii sponsori 
sunt, de asemenea, afiliati entitatii raportoare. 

f.  Entitatea este controlatã sau controlatã în comun de o persoana afiliata 
g. O persoana afiliata care detine controlul influenteazã semnificativ entitatea sau 

este un membru al personalului-cheie din conducerea entitãtii (sau a societatii-
mama a entitatii). 
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  In baza Hotararii AGOA Nr. 103 din 20.09.2017 componenta Consiliului de 

Administratie al Electroarges SA este urmatoarea: 

 

 

Orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă 

persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator - Nu este cazul.   

 

 Participarea administratorilor la capitalul social. 

Nr. 

crt. 

Nume Prenume Funcţie Număr acţiuni 

1. Stefan Constantin Presedinte CA 0 

2. Gavrilă Ion Membru CA 6.016.191 

3. Tudor Dumitru Membru CA 8.963.266 

4. Investments Constantin SRL prin reprez. permanent dl. Zisu 
Robert 

Vicepreședinte CA 25.699.543 

5. Benjamins United SRL prin reprez. permanent dl. Charles 
Nakouzi 

Membru CA 621.000 

 

 Lista persoanelor afiliate societăţii comerciale  

Nr. 
crt. 

Nume si prenume 
 

Procent participare in 
capitalul social 

1. Constantin Relative Investments SRL 36,8375 

2. Stefan Constantin – detinere indirecta prin Investments Constantin 
SRL si Benjamin United SRL 

37,7276 

7 Metalica SA – afiliere indirecta prin management comun - 

 

  

Nr. 
crt. 

Nume Prenume Vârstă 
(ani) 

Calificare Experienţă 
profes. 

(ani) 

Funcţia Vechime  
(ani) 

1 Stefan Constantin 36 Economist 4 Presedinte CA 3 
2 Gavrilă Ion 66 Inginer 45 Membru 12 
3 Tudor Dumitru 72 Chimist 47 Membru 3 
4 Investments 

Constantin 
SRL 

prin reprez. 
permanent dl. 
Zisu Robert 

   Vicepresedinte CA 0 

5 Benjamins 
United SRL 

prin reprez. 
permanent dl. 
Charles Nakouzi 

   Membru 0 
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Lista membrilor conducerii executive la societatea mama: 

Nr. 
crt. 

 
Nume 

 
Prenume 

 
Funcţia 

Termenul până când face 
parte din conducerea 

executivă 
1. Sarghe Alexandru Director General Adjunct 01.06.19 – 29.02.2020 
2. Scarlat  Roxana Director Economic 28.03.14 - nedeterminată 

3. Veisa Alexe Director Operational 14.05.18 – 16.03.2020 

4. Barbu Marin Director Tehnic 01.11.06 - nedeterminată 

5. Golescu  Vasile Director Productie 01.09.06 - nedeterminată 

 

2.24 Modificări aduse politicilor contabile la societatea mama si celelalte entitati 
din grup 

 

Societatea mama a aplicat pentru prima data IFRS 15 si IFRS 9 in perioada de raportare 
financiară anuală încheiată la 31 decembrie 2018. Standardele care vor intra in vigoare 
in perioada 2019-2021 nu au fost aplicate la întocmirea acestor situații financiare: [IAS 
8.30 (a)]. 
 
Următoarele standarde noi și amendamente ale standardelor existente emise de 
Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) și adoptate de 
Uniunea Europeană (UE) nu au intrat încă în vigoare pentru perioada de raportare 
financiară anuală încheiată la 31 decembrie 2019 și nu au fost aplicate la întocmirea 
acestor situații financiare: [IAS 8.30 (a)]: 

 Standardul IFRS 16 Leasing (IFRS 16) si 
 Interpretarea IFRIC 23 Incertitudinile cu privire la tratamentele fiscale aferente 

impozitului pe profit (IFRIC 23) 
 

➢ IFRS 16 Leasing 
 
IFRS 16 înlocuiește IAS 17 Leasing și interpretările aferente. Standardul elimină modelul 
actual de contabilitate pentru locatari și în schimb cere companiilor să aducă cele mai 
multe contracte de leasing în bilanț în cadrul unui singur model, eliminând distincția 
dintre leasing-ul operațional și cel financiar. 
IFRS 16 este aplicabil pentru perioadele anuale care încep cu sau după 1 ianuarie 2019, 
adoptarea timpurie fiind permisă entităților care aplică IFRS 15 la data sau înainte de 
data aplicării inițiale a IFRS 16. 
În conformitate cu IFRS 16, un contract este sau conține leasing dacă transmite dreptul 
de a controla utilizarea unui activ identificat pentru o perioadă de timp, în schimbul unei 
plăți obligatorii. În cazul acestui tip de contracte, noul model impune ca un locatar să 
recunoască un activ cu drept de utilizare și o datorie de leasing. Activul cu drept de 
utilizare este depreciat, iar datoria acumulează dobândă. Acest lucru va avea ca rezultat 
un model cu plăți mai ridicate la începutul perioadei de leasing al cheltuielilor pentru 
cele mai multe leasing-uri, chiar și atunci când locatarul plătește chirii anuale constante. 
Noul standard introduce o serie de excepții de la domeniul de aplicare pentru utilizatori 
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care includ: 
 contracte de leasing cu o durată de închiriere de 12 luni sau mai puțin și care nu 

conțin opțiuni de achiziție, și 
 contracte de leasing unde activul suport are o valoare mică (tranzacții de leasing 

"cu valori reduse"). 
 
Societatea mama a analizat toate contractele de închiriere. Contractele sunt considerate 
ca având o durată de închiriere mai mare de 12 luni, deși acestea includ de regulă clauze 
care permit rezilierea acestora în termen de mai puțin de 12 luni, de oricare dintre părți. 
Societatea consideră că o eventuală reziliere a contractului de închiriere este 
improbabilă.  
 
Metoda de tranziție și Exceptiile Practice utilizate 
 
Societatea mama a adoptat IFRS 16 folosind abordarea retrospectivă modificată, cu 
recunoașterea ajustărilor tranzitorii la data aplicării inițiale (1 ianuarie 2019), fără 
retratarea cifrelor comparative. Societatea mama a ales să aplice exceptia practica 
pentru a nu reevalua dacă este un contract sau conține un contract de închiriere la data 
aplicării inițiale. Contractele încheiate înainte de data de tranziție care nu au fost 
identificate drept închirieri conform IAS 17 și IFRIC 4 nu au fost retratate. Definiția unui 
contract de închiriere în conformitate cu IFRS 16 s-a aplicat numai contractelor 
încheiate sau modificate la 1 ianuarie 2019 sau ulterior. 
IFRS 16 prevede anumite exceptii opționale practice, inclusiv cele legate de adoptarea 
inițială a standardului. Societatea mama a aplicat următoarele exceptii practice când a 
aplicat IFRS 16 la închirieri clasificate anterior ca leasing operațional în conformitate cu 
IAS 17: 
(a) a aplicat o rată unică de actualizare la un portofoliu de închirieri cu caracteristici 
rezonabil similare; 
(b) a exclus costurile directe inițiale de la evaluarea activelor din drept de utilizare la 
data aplicării inițiale, atunci când dreptul de utilizare a activului a fost determinat ca și 
cum IFRS 16 ar fi fost aplicat de la data începerii; 
(c) s-a bazat pe evaluările anterioare cu privire la dacă contractele de închiriere sunt 
oneroase, în comparație cu pregătirea unei revizuiri a deprecierii în conformitate cu IAS 
36 la data cererii inițiale; și 
(d) A aplicat scutirea de a nu recunoaște drepturile de utilizare a activelor și datoriilor 
pentru contractele de leasing cu mai puțin de 12 luni de închiriere rămase la data 
aplicării inițiale. 
Ca utilizator, Societatea mama a clasificat anterior leasingul ca leasing operațional sau 
financiar pe baza evaluării sale dacă contractul de leasing a transferat în mod substanțial 
toate riscurile și beneficiile dreptului de proprietate. În conformitate cu IFRS 16, 
Societatea mama recunoaște activele și datoriile de închiriere de drept pentru 
majoritatea leasingului.  
Cu toate acestea, Societatea mama a ales să nu recunoască activele și datoriile de leasing 
pentru unele leasing de active cu valoare scăzută bazate pe valoarea de nou a activului 
de bază pentru închirieri pe termen scurt, cu un termen de închiriere de 12 luni sau mai 
puțin. 
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La adoptarea IFRS 16, Societatea mama a recunoscut drepturile de utilizare a activelor 
și datoriilor de închiriere după cum urmează: 

Clasificate conform IAS 
17 

Drepturi de utilizare Datorii leasing 

Leasing operațional Activele din drepturi de 
utilizare sunt măsurate 
la o sumă egală cu 
datoria aferenta 
leasing-ului, ajustat cu 
valoarea oricăror sume 
plătite in avans sau 
preliminate. 

Măsurată la valoarea actuală a plăților 
ramase de leasing, actualizată folosind 
rata de împrumut incrementală a 
Companiei la 1 ianuarie 2019. 

Rata de împrumut incrementală a 
companiei este rata la care un împrumut 
ar putea fi obținută de la un finanțator 
independent, în termeni și condiții 
comparabili.  

Rata medie aplicată a fost de 4.5%  p.a. 

Leasing financiar Măsurată pe baza valorilor contabile pentru activele și datoriile 
aferente leasing imediat înainte de data aplicării inițiale (valorile 
contabile reportate, neajustate). 

 
In urma aplicarii prevedrilor IFRS 16 în cadrul anului financiar curent, Societatea mama 
a recunoscut in activ drepturi de utilizare intrate in cursul anului in valoare de 806.480 
lei (din care la 1 ianuarie 2019: 0 lei), concomitent cu cresterea datoriilor totale cu 
aceeași valoare. Nu s-au facut determinari pentru perioadele anterioare exercitiului 
financiar incheiat la 31 decembrie 2019. Mai multe detalii sunt prezentate in sectiunea 
“Datorii Leasing”. 
 

➢ IFRIC 23 
 

IFRIC 23 oferă îndrumări privind contabilitatea datoriilor și a impozitelor curente și 
amânate și a activelor în circumstanțele în care există o incertitudine cu privire la 
tratamentele fiscale referitoare la impozitul pe profit. Interpretarea prevede 
urmatoarele: 
• Trebuie de terminat dacă tratamente fiscale incerte ar trebui să fie luate în 
considerare separat, sau împreună ca un grup, in functie de abordarea care oferă 
previziuni mai bune despre rezoluție; 
• Să se stabilească dacă este probabil ca autoritățile fiscale să accepte tratamentul 
fiscal incert; și 
• Dacă nu este probabil ca tratamentul fiscal incert să fie acceptat, sa fie masurata 
incertitudinea fiscală în funcție de suma cea mai probabilă sau valoarea preconizată, în 
funcție de orice metodă prezice mai bine soluționarea incertitudinii. Măsurarea trebuie 
să se bazeze pe presupunerea că fiecare dintre autoritățile fiscale va examina sumele pe 
care au dreptul să le examineze și au cunoștințe complete cu privire la toate informațiile 
conexe la efectuarea acestor examene. 
In urma aplicari prevederilor IFRIC 23 nu a fost identificat un impactul asupra datoriilor 
privind impozitul pe profit. 
(y) Noi standarde și interpretări, care nu sunt aplicabile la 31 decembrie 2019 
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Există o serie de standarde, modificări la standarde și interpretări emise de IASB care 
sunt eficiente în perioadele contabile viitoare pe care Societatea mama a decis să nu le 
adopte anticipat. Cele mai importante dintre acestea sunt următoarele, care sunt toate 
aplicabile pentru perioada care începe la 1 ianuarie 2020: 
• Cadrul conceptual revizuit pentru raportarea financiară 
• IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare și IAS 8 Politicile contabile, modificările 
estimărilor și erorilor contabile (modificarea - Definiția materialitatii) 
• IFRS 3 Combinări de afaceri (amendament - Definiția afacerii) 
 
 Societatea mama evaluează în prezent impactul acestor noi standarde și modificări 
contabile. 
 Pentru celelelte entitati din grup, acestea aplica OMFP 1802/2014, iar in vederea 
consolidarii acolo unde a fost cazul, s-au efectuat retratari pentru a le armoniza cu 
principiile si regulile de consolidare   
 

2.22 Retratari aferente perioadelor  anterioare 

Societatea mama a intocmit si depus situatii financiare consolidate  pentru exercitiul 
financiar incheiat la 31 decembrie 2019. Cifrele comparative din situatiile financiare 
intocmite de societatea mama  pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 
difera de cele din situatiile financiare depuse anterior dupa cum urmeaza: 
 
- corectarea unor inregistrari efectuate la consolidarea entitatilor in care Grupul detine 
controlul 
- inregistrarea efectului impozitului amanat in conformitate cu prevederile IAS 12. 
- reclasarea sau netuirea unor pozitii din situatia rezultatului global si al situatiei pozitiei 
financiare fara efect asupra rezultatului curent sau a activului net raportat dintre care le 
amintim pe cele mai importante 
 

Situatia pozitiei financiare 31.12.2018  Retratare 31.12.2018 retratat 
Fond comercial pozitiv 1.420.953 22.081.835 23.502.788 
Creante comerciale si similare 43.790.135 (5.370.577) 38.419.558 
Impozit amanat creanta - 279.912 279.912 
Alte pozitii activ 68.578.113 1.305.154 69.883.267 
Total activ 166.439.063 17.134.667 183.573.730 
    
Provizioane 6.487.037 (6.483.652) 3.385 
Alte pozitii pasiv 74.323.209 1.014.596 75.337.805 
Total datorii 80.810.246 (5.469.056) 75.341.190 
    
Capital social 22.724.212 (15.747.747) 6.976.465 
Alte rezerve 41.158.170 17.031.353 58.189.523 
Rezultat reportat 8.265.995 21.188.763 29.454.758 
Interesele care nu controleaza 13.480.440 131.354 13.611.794 
Total capitaluri 85.628.817 22.603.723 108.232.540 
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Situatia rezultatului glorbal 31.12.2018 Retratare 31.12.2018 retratat 
Alte venituri din exploatare 9.348.766 21.520 9.370.285 
Variatia stocurilor 44.478.505 (42.076.359) 2.402.146 
Chletuieli cu materii prime si 
materiale 

(203.275.086) 42.053.501 (161.221.585) 

Cheltuieli de personal (53.100.818) 31.454 (53.069.364) 
Alte cheltuieli de exploatare (34.370.555) (6.318.964) (40.689.519) 
Cheltuieli financiare (9.956.692) 7.626.439 (2.330.253) 
Cheltuiala impozit (2.358.697) 217.433 (2.141.264) 
    
Rezultatul exercitiului 7.312.104 1.487.278 8.799.382 
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3 INSTRUMENTE FINANCIARE SI GESTIONAREA RISCURILOR 
 
Societatea este expusa prin operaţiunile sale la următoarele riscuri financiare:  
 

➢ Riscul de credit  
➢ Riscul de schimb valutar  
➢ Riscul de lichiditate  

Asemenea tuturor celorlalte activităţi, Societatile sunt expuse la riscuri care apar din 
utilizarea instrumentelor financiare. Prezenta notă descrie obiectivele, politicile şi 
procesele entitatilor pentru gestionarea acestor riscuri şi metodele utilizate pentru a le 
evalua. Informaţii cantitative suplimentare în legătură cu prezentele riscuri sunt 
prezentate în aceste situaţii financiare.  

Nu au existat modificări majore în expunerea Grupului la riscuri privind instrumentele 
financiare, obiectivele, politicile şi procesele sale pentru gestionarea acestor riscuri sau 
metodele utilizate pentru a le evalua în comparaţie cu perioadele anterioare exceptând 
cazul în care se menţionează altfel în prezenta notă.  
 
Detalii suplimentare privind aceste politici sunt stabilite mai jos:  

 
Riscul de credit  

Riscul de credit este riscul de pierdere financiară pentru Societate, care apare dacă un 
client sau o contrapartidă la un instrument financiar nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
contractuale. Societatea este expusa în principal la riscul de credit apărut din vânzări 
catre clienti.  

La nivelul societatilor din grup exista o Politica Comerciala, aprobata de Consiliul de 
Administratie. In aceasta sunt prezentate clar conditiile comerciale de vanzare si exista 
conditii impuse in selectia clientilor. 

Societatea mama, Electroarges lucreaza doar cu un singur client – peste 95% din cifra 
de afaceri reprezinta colaborarea in productie cu firma Kaercher. Orice sincopa in 
derularea contractului cu aceasta firma poate fi imediat si grav resimtita. Alternativa la 
aceasta dependent este dezvlotarea productiei pentru piata interna si alti clienti, astfel 
incat sa se ajunga la 50% din cifra de afaceri. 

Politica comerciala urmareste reducerea numarului de zile stabilit prin contract de plata 
a creantelor de catre clientii societatii precum si atragerea de noi clienti. 

Datorita incidentei crescute in economie a cazurilor de insolventa, exista riscul concret 
privind recuperarea contravalorii produselor si/sau serviciilor prestate anterior 
declararii starii de insolventa, compania acorda atentie sporita bonitatii si disciplinei 
financiare a clientilor. 

Perioada de incasare a creantelor este in medie 14 zile. Electroarges SA a reusit sa-si 
asigure in permanenta necesarul de lichiditati si solvabilitatea la cote ridicate si va 
incerca sa mentina in continuare trendul pozitiv al perioadelor de incasare a creantelor. 
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Celelalte societati au o paleta mai diversificata a clientilor, dar acest risc este valabil 
pentru oricare dintre societati, avand in vedere piata existenta si problemele de la 
nivelul tuturor economiilor actuale. 

 

Riscul de schimb valutar  

Societatea mama este în principal expusa la riscul valutar la achiziţiile efectuate de la 
furnizori de materii prime, ambalaje si alte materiale din afara Romaniei. Furnizorii de 
la care societatea achizitioneaza aceste articole necesare productiei trebuie sa detina 
documente de calitate. Societatea nu poate limita astfel foarte mult achizitiile din terte 
tari. Urmarirea termenelor de plata si asigurarea disponibilitatilor banesti pentru 
achitare, astfel incat efectul riscului de schimb valutar sa fie minimizat, sunt in sarcina 
Departamentului financiar-contabilitate. 
 
Avand in vedere expunerea relativ redusa la fluctuatiile de curs valutar, nu este de 
asteptat ca fluctuatii rezonabile ale cursurilor de schimb sa produca efecte semnificative 
in situatiile financiare viitoare. 
 
Expunerea la riscul valutar a Societatii mama, rezulta din:  
- tranzactii (vanzari/cumparari) foarte probabile, denominate in valute straine;  
- angajamente ferme denominate in valute straine; si  
- active si datorii monetare (in special creante si datorii comerciale si imprumuturi) 
denominate in valute straine 
 
La 31 decembrie 2019 expunerea neta la riscul de schimb valutar a companiei mama, se 
prezinta astfel: 
 31.12.2019 31.12.2018 
Active/(datorii) financiare nete exprimate in valuta     
LEI (37.977.169) (19.672.685) 
EUR 539.105 (705.465) 
USD 8.508 (642.601) 

 
Efectul slabirii cu 10% a monedei Euro in favoarea monedei functionale (LEI) la data 
raportarii, asupra instrumentelor financiare detinute in Euro, in conditiile in care 
celelalte variabile raman constante, ar rezulta in cresterea profitului inainte de 
impozitare si scaderea activelor nete cu 0.2 mil Lei. 
 
Avand in vedere expunerea neta pentru USD, efectul modificarii cursului de schimb este 
nesemnificativ. 
 
Expunerea la riscul valutar al celorlalte entitati din grup este unul redus, acestea 
neavand tranzactii in valuta semnificative. 
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Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate apare din gestionarea de către Societati a mijloacelor circulante şi a 
cheltuielilor de finanţare şi rambursărilor sumei de principal pentru instrumentele sale 
de debitare.  
Functia de trezorerie a societatii intocmeste prognoze privind rezerva de lichiditati si 
mentine un nivel adecvat al facilitatilor de credit astfel incat sa poata gestiona prudent 
riscurile de lichiditate si de cash-flow. In acest scop a fost prelungit contractul de 
garantie cu ipoteca in favoarea bancii cu care avem deschisa linia de credit. Plafonul 
acestei linii de credit a fost pastrat la un nivel cat se poate de ridicat chiar daca acestea 
au fost accesate arareori si intr-o cota redusa. Totodata investitiile s-au limitat la cele 
care au o contributie directa la cifra de afaceri. Daca nu au fost indeplinite conditiile 
optime din punct de vedere al lichiditatilor si cash-flow-lui, investitiile au fost amanate 
sau limitate la sursele proprii de finantare. 
Urmatorul tabel prezinta scadentele contractuale (reprezentand fluxurile de numerar 
contractuale fara reduceri) ale datoriilor financiare. 
 
 Sub un an Intre 1 si 2 ani Mai mult de 2 

ani  
La 31 decembrie 2019    
Furnizori si alte datorii 57.674.526 -  
Credite si imprumuturi 13.746.800 2.107.741 5.516.321 

    
Total 71.421.326 2.107.741 5.516.321 

 

 
 Sub un an Peste 1 an Mai mult de 2 

ani 
La 31 decembrie 2018    
Furnizori si alte datorii 60.685.691 -  
Credite si imprumuturi 10.294.250 211.238  

    
Total 70.979.941 211.238  

    

 
Riscul de dobanda 

Venitul societatilor si fluxurile de numerar din activitatile de finantare sunt influentate 
de modificarile ratelor de dobanda deoarece majoritatea ratelor de dobanda la 
imprumuturi sunt variabile asa cum este prezentat in Nota 17. Companiile nu au active 
financiare purtatoare de dobanda semnificative. 

Categorii de instrumente financiare 

Instrumentele financiare principale utilizate de entitatile din grup, din care apare riscul 
privind instrumentele financiare, sunt după cum urmează:  

➢ Instrumente financiare evaluate la valoare justa  
➢ Creanţe comerciale si alte creante 
➢ Numerar şi echivalente de numerar 
➢ Datorii comerciale şi alte datorii  
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Un sumar al instrumentelor financiare deţinute pe categorii este furnizat mai jos:  
 
Un sumar al instrumentelor financiare deţinute pe categorii este furnizat mai jos:  

Active financiare  31-Dec-19 31-Dec-18 

Creante comerciale si asimilate 23.681.083 25.476.367 

Numerar şi echivalente de numerar 3.368.483 13.409.119 

La valoare justa prin contul de profit sau 

pierdere 
21.154.877 20.811.399 

La valoare justa prin OCI 6.251.691 1.363.897 

Alte active financiare 117.378 208.457 

Total 54.573.512 61.269.239 
   
Datorii financiare la cost amortizat 31-Dec-19 31-Dec-18 

   

Datorii comerciale si similare 32.566.008 37.135.722 

Alte imprumuturi 21.370.862 10.505.489 

Total 53.936.870 47.641.211 

Obiectivul general al managementului este de a stabili politici care încearcă să reducă 

riscul pe cât posibil fără a afecta în mod nejustificat competitivitatea şi flexibilitatea 

Societatii.  

Valoarea justa a instrumentelor financiare  

Valoarea justa a activelor si datoriilor financiare este determinata dupa cum urmeaza:  

• Valoarea justa a activelor si datoriilor cu termeni si conditii standard si tranzactionate 

pe piete active lichide este determinata prin referinta la preturi cotate in piata 

(incluzand titluri rascumparabile, efecte de comert, obligatiuni si titluri de valoare 

perpetue).  

• Valorea justa a altor active si datorii financiare (exclusiv instrumentele financiare 

derivate) este determinata in conformitate cu modele de evaluare acceptate in mod 

general, care se bazeaza pe fluxuri de numerar viitoare actualizate folosind preturi ale 

unor tranzactii observabile in pietele curente si cotatii obtinute de la dealeri pentru 

instrumente similare.  

Tabelul urmator prezinta o analiza a metodelor de evaluare a instrumentelor financiare 

la o data ulterioara celei de recunoastere initiala, grupate in nivelurile 1 - 3 pe baza 

gradului de disponibilitate in piata a informatiilor necesare evaluarii.  

• Nivelul 1: include instrumente financiare masurate la valoarea justa prin aplicarea 

preturilor cotate, neajustate, obtinute din piete active pe care sunt tranzactionate active 

sau datorii identice.  
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• Nivelul 2: include instrumente financiare masurate la valoarea justa prin folosirea unor 

tehnici de evaluare ce contin variabile altele decat preturile cotate indicate la Nivelul 1 

al ierarhiei, variabile ce sunt disponibile si identificabile in piata pentru activele si 

datoriile respective, fie direct (cum ar fi preturile) sau indirect (respectiv derivate din 

preturi).  

• Nivelul 3: include instrumente financiare masurate la valoarea justa folosind tehnici 

de evaluare ce contin variabile pentru activele sau datoriile respective, care nu se 

bazeaza pe date identificabile, disponibile in piata. 

- 2019 - 

 Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Total 

Active financiare la valoare 
justa prin OCI 

6.227.795 - 23.896 6.251.691 

Active financiare la valoare 

justa prin contul de profit sau 

pierdere 

1.458.915  19.695.962 21.154.877 

- 2018 - 

 Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Total 

Active financiare la valoare 
justa prin OCI 

1.171.174 - 192.723 1.363.897 

Active financiare la valoare 

justa prin contul de profit sau 

pierdere 

20.811.399 - - 20.811.399 

Nu au existat transferuri intre nivelurile ierarhiei de masurare a valorii juste folosite la 
evaluarea instrumentelor financiare.  

Conducerea Societatii considera ca valoarea justa a activelor si datoriilor recunoscute la 

cost amortizat in situatiile financiare aproximeaza valoarea neta contabila a acestora in 

mare parte datorita maturitatilor pe termen scurt, costurilor mici aferente tranzactiilor 

la data pozitiei financiare, iar pentru imprumuturile pe termen lung datorita faptului ca 

acestea au fost recent contractate.  

Valoarea justa a urmatoarelor active si datorii financiare aproximeaza valoarea lor 

contabila:  

- Creante comerciale si alte creante;  

- Alte active financiare pe termen scurt;  
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- Numerar si echivalente de numerar;  

- Datorii comerciale si alte datorii; 

- Imprumuturi. 
 
Riscul operational 

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind 
dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei si 
infrastructurii Societatilor, precum si din factori externi, altii decat riscul de credit, de 
piata si de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerinte legale si de reglementare si 
din standardele general acceptate privind comportamentul organizational. Riscurile 
operationale provin din toate operatiunile Societatilor 

Responsabilitatea principala a dezvoltarii controaleler legate de riscul operational 
revine conducerii unitatii. Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea standardelor 
generale ale Societatilor de gestionare a riscului operational pe urmatoarele arii: 

➢ Cerinte de separare a responsabilitatilor, inclusiv autorizarea independenta a 
tranzactiilor; 

➢ Cerinte de reconciliere si monitorizare a tranzactiilor; 
➢ Alinierea la cerintele de reglementare si legale; 
➢ Documentarea controalelor si procedurilor; 
➢ Cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expusa Societatea 

si adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate; 
➢ Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a 

cauzelor care le-au generat; 
➢ Elaborarea unor planuri de continuitate operationala; 
➢ Dezvoltare si instruire profesionala; 
➢ Stabilirea unor standarde de etica; 
➢ Prevenirea riscului de litigii, inclusiv asigurare, acolo unde se aplica; 
➢ Diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor, unde este cazul; 

In prezent societatea mama deruleaza un contract foarte mare care reprezinta 95,7% 
din cifra de afaceri cu firma Kaercher Germania. Rezilierea acestui contract ar avea un 
impact negativ asupra evolutiei in timp a societatii cu implicatii sociale negative. În mod 
evident, ELECTROARGES SA se regaseste în aceasta situatie. Faptul ca aproape 96% din 
cifra de afaceri se bazeaza pe export, iar în cadrul acestuia peste 99% este doar catre 
grupul de firme KÄRCHER, denota o dependenta uriasa de colaborarea cu aceasta firma. 

 Concluzia este una singura si anume că societatea mama trebuie sa depuna un 
efort sustinut in intensificarea si identificarea de metode pentru dezvoltarea gamei de 
produse proprii si colaborari pentru realizarea unui echilibru de cel putin 75% pondere 
în cifra totala de afaceri. 

Adecvarea capitalurilor 

Politica conducerii in ceea ce priveste adecvarea capitalului se concentreaza in 
mentinerea unei baze solide de capital, in scopul sustinerii dezvoltarii continue a 
Societatii si atingerii obiectivelor investitionale. 
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4 VENITURI DIN CONTRACTE SI ALTE VENITURI 

 

Veniturile din vanzari includ urmatoarele elemente: 

Venituri din vanzari  

31-dec-
2019 

31-dec-
2018 

 Vanzari de produse finite    196.265.480   198.332.269  
 Vanzari de marfuri         5.588.518     11.385.332  
 Vanzari de serivicii       15.510.021      31.862.185  

 Venituri din chirii             694.858            447.806  
 Reduceri comerciale            (24.491)          (51.425) 

    
 Total   218.034.386  241.976.167  

 

Alte venituri din exploatare  

31-dec-
2019 

31-dec-
2018 

 Venituri din servicii diverse           225.559  
        

1.150.132  
 Profit din vanzarea de active        2.410.071       5.642.522  
 Anulare ajustari pentru deprecierea 
creantelor incerte        1.366.178                   956  
 Anulare ajustari pentru deprecierea 
stocurilor           292.162                    -    
 Diferente de curs valutar        1.376.639       1.140.039  
 Diverse   2.247.366       1.436.636  

    
Total  7.917.975     9.370.285  
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5 MATERII PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE 
 

Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile au urmatoarea componenta: 

 

Materii prime si consumabile  

31-dec-
2019 

31-dec-
2018 

 Materii prime    144.059.579   146.864.185  
 Materiale auxiliare         5.726.503       5.804.619  
 Marfuri         3.050.512       6.397.597  

 Obiecte de inventar             702.009           893.963  
 Alte consumabile             179.275            408.004  
 Diverse             497.578            853.217  

    
Total  154.215.457  161.221.585  

6 CHELTUIELI CU PERSONALUL 
 

Cheltuielile cu personalul au urmatoarea componenta: 

 

Cheltuieli de personal  

31-dec-
2019 

31-dec-
2018 

 Salarii     35.614.595    46.129.645  
 Contracte civile        2.720.734      1.737.072  
 Taxe si contributii sociale        1.148.663       1.757.072  
 Alte beneficii        2.876.891       3.477.028  
 Provizioane pentru beneficii post angajare          720.801         (31.454) 

    
Total   43.081.684   53.069.364  

 
Societatile sunt conduse in sistem unitar, in intelesul Legii 31/1990 privind Societatile 
Comerciale, conducerea societatilor fiind asigurata de Consiliul de Administratie al 
fiecareia dintre ele, asa cum a fost prezentat  in Nota 1 Informatii generale. 

Remuneratia acordata Consiliului de Administratie si Conducerii executive s-a efectuat  
conform IAS 24 -personal cheie.  
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Remuneratia acordata Consiliului de Administratie si Conducerii executive (conform 
IAS 24 -personal cheie) este prezentata in tabelul urmator: 
 

      Pentru anul incheiat la 

Descriere 31-Dec-19 31-Dec-18 

   

Salarii/contracte (*) 2.008.996 3.618.616 

Taxe si contributii sociale  14.941 17.435 

    

TOTAL 2.023.937 3.636.051 

 
Remuneratia Consiliului de Administratie in baza contractului de mandat a fost 
raportata in zona de Alte cheltuieli din exploatare. 
 
 

7 ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 
 

Alte cheltuielile din exploatare includ urmatoarele: 

Alte cheltuieli din exploatare  

31-dec-
2019 

31-dec-
2018 

 Utilitati        3.897.555       3.917.064  
 Reparatii           432.276          926.025  
 Chirie        1.679.449       2.755.814  
 Asigurari           209.221         235.352  
 Comisioane        1.460.739       1.208.909  
 Publicitate           265.487          875.422  
 Deplasari si transport        2.637.289       2.790.806  
 Posta si telecomunicatii           181.132          269.182  
 Alte servicii prestate de terti   5.984.270   12.745.932  
 Taxe bugetul de stat        1.978.097       2.086.588  
 Protectia mediului           485.675         415.954  
 Pierderi din cedarea activelor        2.610.447        894.364  
 Pierderi si ajustari creante incerte                      -         4.577.414  
 Ajustari stocuri                      -            869.225  
 Alte provizioane        261.980         132.770  
 Diverse        4.483.185       3.869.006  
 Diferente de curs valutar        1.577.000       2.119.692      
Total   28.143.803   40.689.519  
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8 VENITURI FINANCIARE NETE 

 

Veniturile financiare nete au urmatoarea componenta: 

  

31-dec-
2019 

31-dec-
2018 

Venituri financiare    
Venituri din dobanzi              5.221          181.518  
Venituri din participatii       4.668.981    18.569.684  
Alte venituri financiare          368.178               2.577  
Costuri financiare  

  

Costuri cu dobanzile       (516.510)     (714.299)     
Rezultatul vanzarilor titlurilor disponibile 
pentru vanzare  (6.462.450)     (349.848) 

Rezultat net ajustari de valoare 
 

     (745.120) 
                   

(354.803)    
Alte cheltuieli financiare       (685)  (911.303)     
Venituri / (costuri) nete  (2.682.385)  16.423.527  

 
9 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 

 
 

Cheltuieli cu impozite  

31-dec-
2019 

31-dec-
2018 

 Impozitul curent   

           
779.629  

        
2.358.697  

 Impozit amanat cheltuiala / (venit)   

           
(1.365.985)  

      
(217,433) 

Cheltuieli / (venituri) nete  586.356     2.141.264 

 
 

Reconciliere  

31-dec-
2019 

31-dec-
2018 

Profitul exercitiului financiar   (7.756.851)      8.799.382  
Impozit pe profit  (711.728)     2.141.264 
Profit inainte de impozitare  (8.468.580)  10.940.646      

Impozit prin aplicarea ratei curente de 16% 
 

      
(1.354.973) 

        
1.750.503  

    
Total tax expense  (711.728)     2.141.264 
    
Rata reala de impozit  8.4% 19.57% 
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Impozitul pe profit de plata a fost calculat tinand cont de influentele cheltuielilor 
nedeductibile, respectiv veniturilor impozabile, a facilitatilor fiscale precum si a 
efectelor provizioanelor asupra impozitului pe profit, pentru societatile platitoare de 
impozit pe profit, si prin aplicarea cotei de 1 % asupra veniturilor impozabile , pentru 
societatile platitoare de impozit pe venit. O reconciliere intre profitul contabil si cel fiscal 
ce a stat la baza calculului impozitului pe profit este prezentata in tabelul de mai sus: 
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10 IMOBILIZARI CORPORALE 

COST Terenuri Cladiri 
Instalatii tehnice 

si masini 

Alte instalatii, 

utilaje si mobilier 

Imobilizari 

corporale in curs 
Total 

31 Decembrie 2017 6.164.598 22.001.135 36.942.762 1.140.714 860.337 67.109.546 

Achizitii 850.620 8.026.464 20.132.819 1.072.801 8.133.438 38.216.142 

Iesiri / Transferuri (419.977) (366.993) (1.759.337) (40.783) (3.828.737) (6.415.827) 

31 Decembrie 2018 6.595.241 29.660.607 55.316.244 2.172.732 5.165.039 98.909.863 

Achizitii (1.905.381) (6.408.263) (17.627.033) (841.163) (10.305.120) (37.086.960) 

Iesiri / Transferuri - - (515.979) (4.103) (10.249.336) (4.993.395) 

Anulare amortizare cumulata 

in urma reevaluarii 
- (7.859.071) - - - (7.859.071) 

Crestere de valoare - 13.518.543 - - - 13.518.543 

31 Decembrie 2019 4.689.860 31.104.337 51.000.026 1.402.032 9.414.648 97.610.903 

AMORTIZARE SI AJUSTARI      

31 Decembrie 2017 628 7.727.257 22.068.087 911.057 - 30.707.029 

Costul perioadei - 2.758.683 17.871.920 497.795 - 21.128.398 

Iesiri - (236.509) (1.332.951) (10.163) - (1.579.623) 

31 Decembrie 2018 628 10.249.431 38.607.056 1.398.689 - 50.255.804 

Costul perioadei - 1.707.531 3.286.859 44.646 - 5.039.036 

Iesiri (628) (2.098.629) (15.272.234) (472.765) - (17.844.256) 

Reevaluari - (7.815.194) - - - (7.815.194) 

31 Decembrie 2019 - 2.043.139 26.621.681 1.035.433 - 29.700.253 

VALORI NETE       

31 Decembrie 2017 6.163.970 14.273.878 14.874.675 229.657 860.337 36.402.517 

31 Decembrie 2018 6.594.613 19.411.176 16.709.188 774.043 5.165.039 48.654.059 

31 Decembrie 2019 4.689.860 29.061.198 24.378.345 366.599 9.414.648 67.910.651 
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Reevaluare active imobilizate 

La data de 31.12.2019, cladirile aflate in patrimoniul societatii mama au fost reevaluate de 
catre Pernes Ioan, membru asociat al Asociatiei Natioanale a Evaluatorilor din Romania 
(ANEVAR), avand certificatul nr. 61/2019. 
 
Raportul de reevaluare al cladirilor a fost valorificat in contabilitate la data de 31.12.2019 
astfel: 
 

Explicatii 
Valoare 
(lei) 

Valoare neta contabila inainte de reevaluare la data de 
31.12.2019 6.733.647 

Valoare reevaluata la data de 31.12.2019 20.197.853 

Apreciere/depreciere totala 31.12.2019 13.518.543 

 

Metoda de referinţă este costul de înlocuire net (IFRS 13 – Nivel 3). 

Cu exceptia Elars SA, celelalte entitati au efectuat reevaluari in perioade anterioare, dar nu 
la anul 2019. 

 
Amortizare mijloace fixe 

Amortizarea contabila se calculeaza folosind metoda liniara. Pentru mijloacele fixe noi, 
intrate in 2019, de natura instalatiilor, masinilor si aparatelor de masura si control, duratele 
de viata utile au fost stabilite luand in considerare: 

- nivelul estimat de utilizare pe baza folosirii capacitatii activului; 
- programul de reparatii si intretinere practicat de societate asupra instalatiilor si 

utilajelor; 
- uzura morala determinata de posibilele schimbari ale procesului de productie 

functie de structura portofoliului de produse furnizate de companie. 
 

Casari mijloace fixe si ajustari depreciere constituite 

In anul 2019 societatea mama a casat mijloace fixe in valoare de 435.185 lei, din care 
valoare ramasa neamortizata, 285 lei. 

O alta societate care a casat mijloace fixe a fost Concifor SA, acestea avand valoarea de 
469.852 lei, a caror valoare amortizata a fost 321.772 lei. 

Celelalte entitati nu au casat mijloace fixe. 

Litigii si drepturi de proprietate mijloace fixe 
 
Leasing financiar 

In anul 2019 societatea mama, a achizitionat mijloace fixe prin contracte clasificate de 
leasing financiar astfel: 
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Banca Contract nr/data 
Suma 

contract 
Scop/Utilizare 

Raiffeisen 
Bank 

63721/18.11.2019 1.073.903 Achizitie echipament 
technologic – masina injectie 

Raiffeisen 
Bank 

63715/18.11.2019 625.250 Achizitie echipament 
technologic – masina injectie 

Raiffeisen 
Bank 

63716/18.11.2019 720.708 Achizitie echipament 
technologic – masina injectie 

Raiffeisen 
Bank 

63717/18.11.2019 859.122 Achizitie echipament 
technologic – masina injectie 

Raiffeisen 
Bank 

63718/18.11.2019 1.002.309 Achizitie echipament 
technologic – masina injectie 

Raiffeisen 
Bank 

63719/18.11.2019 1.097.767 Achizitie echipament 
technologic – masina injectie 

Raiffeisen 
Bank 

63720/18.11.2019 1.073.903 Achizitie echipament 
technologic – masina injectie 

Raiffeisen 
Bank 

63722/18.11.2019 1.088.221 Achizitie echipament 
technologic – masina injectie 

Raiffeisen 
Bank 

63723/18.11.2019 1.384.141 Achizitie echipament 
technologic – masina injectie 

Raiffeisen 
Bank 

63724/18.11.2019 1.575.057 Achizitie echipament 
technologic – masina injectie 

 
Celelalte entitati nu au contractat leasinguri in cursul anului 2019. 

  



 

57 
 

11 IMOBILIZARI NECORPORALE 
       

 

 Imobilizari 

necorporale  
 Goodwill   Total  

Cost    

31 Decembrie 2017 730.484 9.027.808 5.290.340 

Achizitii  1.745.320   14.474.980   16.220.300  

Iesiri / Transferuri  (441.704)  -     (441.704) 

31 Decembrie 2018  2.034.100   23.502.788   21.068.936  

Achizitii  280.063   -     280.063  

Iesiri / Transferuri - - - 

31 Decembrie 2019  1.044.563   4.560.969   5.605.532  

    

Amortizare/ajustari de depreciere    

31 Decembrie 2017  312.632   -     311.846  

Achizitii  798.658   -     798.658  

Iesiri / Transferuri  (40.598)  -     (40.598) 

31 Decembrie 2018  1.070.692   -     1.069.906  

Achizitii  118.098   -     118.098  

Iesiri / Transferuri  (804.900)  -     (804.114) 

31 Decembrie 2019  383.891   -     383.891  
    

Valoare neta    

31 Decembrie 2017  417.852   9.027.808   4.978.494  

31 Decembrie 2018  963.408   23.502.788   19.999.030  

31 Decembrie 2019  660.672   4.560.969   5.221.641  

  
 

12  IMOBILIZARI FINANCIARE  
 
 La data de 31 decembrie 2019 Electroarges - societatea mama a clasificat activele 

financiare astfel: 

 

1. Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere: 

 Nr de actiuni 

detinute 

Procent 

detinut 

Valoare justa la 31 

decembrie 2019 

CEPROCIM SA BUCURESTI 
(19353) 

                          
4,000  sub 10%              9.120  

IPROLAM SA BUCURESTI 
(17930) 

                        
59,341  sub 10%          445.058  

LACTATE NATURA SRL 
TIRGOVISTE (17353) 

                      
394,000  15.95%          858.920  

MOBILA SA RADAUTI (19521)        2,317,172  43.11%    19.695.962  

UZTEL PLOIESTI (218)           137,424  sub 10%          206.136  

TOTAL   21.215.208 
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 Nr de actiuni 

detinute 

Procent 

detinut 

Valoare justa la 31 

decembrie 2018 

CEPROCIM SA BUCURESTI (19353) 
               4,000  sub 

10% 
6.800 

IPROLAM SA BUCURESTI (17930) 
             59,341  sub 

10% 
403.518 

LACTATE NATURA SRL 
TIRGOVISTE (17353) 

           394,000  15.95% 472.800 

MOBILA SA RADAUTI (19521)         2,317,172  43.11% 19.695.962 

UZTEL PLOIESTI (218) 
           137,424  sub 

10% 
185.522 

Conted Botosani 2,108 sub10% 46.797 
TOTAL   20.811.399 

 

Evaluarea la valoarea justa a “investitiilor pe termen scurt” s-a realizat prin 

inmultirea numarului de actiuni detinute la data raportarii cu pretul de inchidere din ultima 

zi de tranzactionare din perioada de raportare. Pentru actiunile detinute la Mobila SA 

Radauti nu s-a facut evaluare deoarece nu am identificat suficiente informatii pentru o 

evaluare a actiunilor la valoarea justa, valoarea de inregistrare a acestora fiind cea de la 31 

decembrie 2018. Volumul tranzactiilor actiunilor Mobila SA pe BVB a fost nesemnificativ. 

Mai mult in luna decembrie 2019 conducerea acestei entitati a luat decizia de a deschide 

procedura de insolventa. 

Rezultatele pozitive au fost evidentiate in conturile de venituri financiare, iar 

diferentele negative in conturile de cheltuieli financiare. 

  

2. Active financiare desemnate la valoarea justa prin alte elemente ale 
rezultatului global: 

 Nr de actiuni 

detinute 

Procent 

detinut 

Valoare justa la 31 

decembrie 2019 

MECANOENERGETICA SA 
DROBETA TURNU SEVERI 
(11085) 

4,640,888 
 

28.85% 60.332 

ROMANOFIR TALMACIU (2657) 74,847 14.67% 935.588 
SIGSTRAT SA SIGHETUL 
MARMATIEI (19222) 

891,839 5.69% 221.176 

SIGSTRAT SA (1) SIGHETUL 
MARMATIEI (19519) 

891,839 5.69% 442.352 

TARNAVA SA SIGHISOARA 
(18956) 214,163 

5.69% 
44.974 

BRAICONF SA BRAILA (17932) 11,802,363 26.34% 4.744.550 
TOTAL   6.227.795 

 Nr de actiuni Procent Valoare justa la 31 
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detinute detinut decembrie 2018 

MECANOENERGETICA SA 
DROBETA TURNU SEVERI 
(11085) 

4,640,888 
 

28.85% 

69.613 
ROMANOFIR TALMACIU (2657) 74,847 14.67% 785.894 
SIGSTRAT SA SIGHETUL 
MARMATIEI (19222) 

891,839 5.69% 
187.286 

SIGSTRAT SA (1) SIGHETUL 
MARMATIEI (19519) 

891,839 5.69% 
187.286 

TARNAVA SA SIGHISOARA 
(18956) 214,163 

5.69% 
10.708 

TOTAL   1.240.787 

 
Evaluarea actiunilor detinute la entitati listate si aflate intr-o piata activa s-a realizat prin 

inmultirea numarului de actiuni detinute la data raportarii cu pretul de inchidere din ultima 

zi de tranzactionare din perioada de raportare.  

Diferentele au fost inregistrate in contul “1035 – Diferente din modificarea valorii juste a 

activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global”. 

13 STOCURI 
 

Stocuri      31-dec-2019      31-dec-2018 
 Materii prime si consumabile          15.440.330          18.324.028  
 Productia in curs              935.039           1.757.049  
 Semifabricate si Produse finite           2.431.068           6.875.582  
 Marfuri              628.904           8.545.501  
 Active biologice               92.194              231.971  

   
Total       19.527.534        35.734.129  
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14 CREANTE COMERCIALE SI DE ALTA NATURA 
 

Creante comerciale si similare 31-dec-2019 31-dec-2018 
 Creante comerciale        19.296.239        19.569.173  
 Ajustari pentru creante comerciale         (4.315.115)      (4.435.638) 
 Creante fata de asociati/actionari                     -                       -    
 Debitori diversi si alte creante (*)        14.502.419  17.339.415  
 Ajustari pentru alte creante         (5.802.459)   (6.996.583) 
Total active financiare altele decat 
numerarul, clasificate ca imprumuturi si 
creante 

 23.681.083   25.476.367  

   
 Avansuri           5.447.716           6.807.744  
 Alte creante fata de Bugetul de Stat           8.637.657           6.135.447     
Total creante       37.766.457       38.419.558     

 
(*) La societatea mama, in cadrul pozitiei  debitori diversi si alte creante este raportata si 
suma de  2.6 mil Lei reprezentand sume poprite si executate de catre Administratia Fondului 
de Mediu ca urmare a controlului efectuat  pentru perioada anterioara 2017. In prezent 
Societatea a contestat acest raport de control si a solicitat returnarea sumelor executate.  
Conducerea Societatatii a estimat in legatura cu aceasta creanta o ajustare de valoare de 1.3 
mil Lei. Procesul se afla intr-o faza preliminara iar pe masura ce acesta va avansa conducerea 
va actualiza aceasta estimare. 
  

Analiza vechimii 31-Dec-19 31-Dec-18 

   

Creante nescadente 10.931.737 13.367.588 

Creante restante neajustate:   

pana la 6 luni 11.208 253.030 

intre 6 si 12 luni 1.043.866 637.561 

peste 12 luni 11.694.272 11.445.915 

TOTAL  23.681.083   25.476.367  

 
 31-Dec-19 31-Dec-18 

   

La inceputul perioadei 11.432.221 6.854.806 

Constituite in timpul anului 110.475 4.667.763 

Anulare ajustari neutilizate (1.425.121) (90.349) 

   

La sfarsitul perioadei 10.117.575 11.432.220 
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15 NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR 
 

Numerar si echivalente numerar 31-dec-2019 31-dec-2018 
Disponibil in banca          3.340.269        13.339.150  
Numerar si echivalente numerar              28.214               70.042     
Total         3.368.483      13.409.191  

 
La 31 decembrie 2019 si 2018, o mare parte a numerarului era detinut in conturi curente 
deschise la banci cu capital privat cu o buna reputatie prezente in Romania sau la banci cu 
capital majoritar de stat. 
 
Nu au existat in anul 2019 tranzacţiile non-cash semnificative cu terte persoane fizice sau 
juridice. 

16     DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA 
 

Datorii comerciale si similare 31-dec-2019 31-dec-2018 
 Datorii comerciale         26.181.351        31.595.107  
 Furnizori de imobilizari           1.862.930               48.880  
 Datorii intragrup                     -               833.328  
 Alte datorii           4.521.727          4.658.407  
Total datorii mai putin imprumuturi, 
clasificate ca masurate la cost amortizat 32.566.008 37.135.722 
      
 Datorii salariale          1.114.087          1.770.187  
 Impozite si contributii sociale           5.279.760          3.403.368  
 Alte datorii fiscale              501.514          2.104.958  
 Dividende         18.193.678        15.614.970  
 Avansuri               19.479             644.662  
 Venituri in avans                     -                 11.825     
Total       57.674.526      60.685.691  

 
17 IMPRUMUTURI 

 

Imprumuturi 31-dec-2019          31-dec-2018 
Curente   
 Imprumuturi pe termen scurt si overdraft         11.427.821          9.344.566  
 Partea curenta a imprumuturilor pe termen lung              211.238      911.427  

 11.639.059     10.294.250  
Partea pe termen lung   

 Imprumuturi pe termen lung                     -    
      

       211.238  

 -            211.238  
Total 11.639.059      10.505.489  
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Sumele datorate la institutiile de credit sunt pe termen scurt si constau in linii de credit/ overdraft 

deschise la banci dupa cum urmeaza: 

Denumire 31 decembrie 2019 31 decembrie 2018 

 (lei) (lei) 

Linie credit RON 9.778.917 9.344.566 

Linie credit USD 1.648.904 0 

Credit pe termen lung 211.238 528.095 

Total 11.639.059        10.505.489  
 

18 Datorii leasing 

In anul 2019  doar societatea mama a achizitionat mijloace fixe prin contracte clasificate de 
leasing financiar de la Raiffeisen Bank asa cum a fost prezentat anterior. Unele dintre 
celelalte entitati detineau leasinguri financiare din anii anteriori. 
 
Reconcilierea dintre platile minime aferente leasing-ului si valoarea actuala  
 

 31 Decembrie 
2019 

31 Decembrie 
2018 

   

Maxim 1 an 1.646.863 - 
Mai mult de un an dar mai putin de 5 ani 7.636.138 - 
Mai putin costurile financiare viitoare (357.679) - 

   
Valoarea actuala a datoriilor – leasing 
financiar 

8.925.322 - 

 

 31 Decembrie 
2019 

31 Decembrie 
2018    

Maxim 1 an 1.517.123 - 
Mai mult de un an dar mai putin de 5 ani 7.408.199 - 
Peste 5 ani - - 

   
Valoarea actuala a datoriilor – leasing 
financiar 

8.925.322 - 

 

 

 31 decembrie 
2019 

  31 decembrie 
2018 

Datorii leasing pe termen scurt 590.618 - 

Datorii leasing pe termen lung 215.863 - 

Total datorii leasing 806.480 - 
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Reconcilierea datoriilor leasing si a drepturilor de utilizare recunoscute ca urmare a 
aplicarii IFRS 16 la societatea mama, este prezentata in tabelele urmatoare: 

 

Datorii leasing 

Clădiri și 
construcţii 

speciale 

Echipamente 
şi alte mijloace 

fixe  
Total 

   
 

La 1 ianuarie 2019    

Intrari 724.805 669.111 1.393.916 

Dobanda si diferente de curs 38.618 (28.488) 10.130 

Plati leasing (270.767) (316.669) 587.438 

La 31 decembrie 2019, din care: 454.038 352.442 806.478 

    
 

Reconcilierea drepturilor de utilizare recunoscute ca urmare a aplicarii IFRS 16 este 

prezentata in tabelele urmatoare: 

Drepturi de utilizare 

Clădiri și 
construcţii 

speciale 

Echipamente 
şi alte mijloace 

fixe  
Total 

    
La 1 ianuarie 2019 - - - 

Intrari 724.805 669.111 1.393.916 

Amortizare (270.767) (316.669) 587.438 

Valori nete la 31 decembrie 2019 454.038 352.442 806.478 
 

19 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 
 
Variatia datoriilor privind impozitul pe profit amanat calculat la societatea mama  este 
prezentata in tabelul urmator: 
 

Descriere 31-Dec-19 31-Dec-18 
   
Sold initial creanta 279.912 - 

   

Alte elemente ale rezultatului global (2.488.938) 62.478 

Costuri / (venituri) impozit amanat 1.491.357 217.433 

   

Sold final (datorie)/creanta (717.670) 279.912 
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 31.12.2019 

Miscari in perioada 

31.12.2018 
Prin alte elemente 

rezultat global 

Prin cont de 
profit si 
pierdere 

     
Impozit amanat de plata     
     

Imobilizari corporale si necorporale (3.556.691)  (2.454.809)  1.092.162   (2.194.044) 

     
Impozit amanat de recuperat     
     
Provizion pentru beneficiile angajatilor     130.036                          4.664        125.372                -    

Evaluare actiuni  23.685                       (38.793)                     -           62.478  

Creante si alte active 1.738.326  - (284.207)   2.022.532  

Pierdere fiscala      946.975           558.030      388.945  

Total 2.839.021                       (34.129)         399.195    2.473.955  

     
Total  (717.670)               (2.488.938)  1.491.357       279.912  

 
20 OBLIGAȚII PRIVIND BENEFICIILE POSTANGAJARE ALE ANGAJAȚILOR 

 
Conform contractului colectiv de muncă, la entitatile care detin contract colectiv de munca, 
Societatea trebuie să plătească angajaţilor la momentul pensionării o sumă compensatorie 
egală cu un anumit număr de salarii calculate ca media salariilor lunare realizate în ultimele 
12 luni, în funcţie de perioada lucrată în industria gazieră, condiţiile de lucru, etc. Valoarea 
actualizată a provizionului a fost determinată pe baza Metodei Factorului de Credit 
Proiectat. Beneficiile la pensionare primite de un angajat au fost mai întâi majorate cu 
valoarea contribuţiilor angajatorului şi apoi, fiecare beneficiu a fost actualizat ţinându-se 
cont de rotaţia angajaţilor, de concedieri şi de probabilitatea de supravieţuire până la 
pensionare. Numărul anilor până la pensionare a fost calculat ca diferenţa dintre vârsta de 
pensionare şi vârsta la data raportării. Media previzionată a perioadei de muncă rămasă a 
fost calculată pe baza numărului de ani până la pensionare, ţinând cont deasemenea de rata 
concedierilor, rata rotaţiei angajaţilor şi probabilitatea de supravieţuire. 
 
Valoarea provizionului a fost calculată individual pentru fiecare angajat/beneficiar distinct 
al companiei utilizând metoda de calcul actuarial și având in vedere Standardele 
Internaționale de Contabilitate, in special standardul IAS 19. Provizionul este calculat 
ținând cont de obligațiile pe termen lung asumate de către companie prin contractul 
colectiv de muncă. Ipotezele de calcul și specificațiile pentru realizarea modelului de calcul 
au fost stabilite având la baza experiența anterioară a societății si un set de ipoteze privind 
experiența viitoare a societatii. Cele mai importante ipoteze utilizate sunt prezentate in 
continuare: 
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Mortalitatea angajatilor  
 
Mortalitatea angajatilor la societatea mama este prezentata mai jos conform statistica.gov: 
 

Denumire 2017 2018 2019 
Decedați, nr. persoane 38.454 36.820 37.285 
Rata de mortalitate (decedați la 1000 locuitori), ‰ 13,7 13,4 13,9 
 Masculin 15,1 14,6 15,5 
 Feminin 12,4 12,2 12,4 

 
Rata fluctuaţiei angajaţilor 
 
În 2019, rata de rotație a angajaților a fost de 5.8%. Pentru acest exercițiu am considerat 
media ultimilor cinci ani care a fost de 5.0% pa. Pe baza structurii pe vârste a personalului 
angajat, modelul ţine cont de numărul de ani rămaşi până la pensionare şi estimează 
numărul total de angajaţi care ar fi probabil să plece din companie la 5.0% din numărul total 
al angajaţilor. Astfel, rata de fluctuaţie a angajaţilor este:  
− 12.77% pa pentru angajaţii care mai au până la pensionare 35 de ani sau mai mult;  
− liniar descrescătoare la 0% pentru angajaţii cu numărul de ani până la pensionare cuprins 
între 35 de ani şi 5 ani.  
Pentru ultimii 5 ani până la pensionare s-a considerat că angajaţii nu mai caută să-şi 
schimbe locul de muncă şi că au câştigat suficientă experienţă pentru a fi disciplinaţi şi 
eficienţi la locul de muncă. 
 
Rata concedierilor 
 
Pentru perioada de după decembrie 2019 nu a fost comunicat un plan de reducere a 
personalului aprobat în Consiliul de Administrație al companiei. 
 
Rata de actualizare 
 
Pentru rata de actualizare am considerat randamentele obligaţiunilor de pe piaţa activă la 
sfârşitul lunii decembrie 2017, 2018 și respectiv 2019. La decembrie 2019, duratele 
reziduale până la maturitate disponibile au fost de 1-9 ani şi 12 ani. Pentru celelalte durate 
am estimat rata de actualizare folosind metoda de extrapolare SmithWilson. Asumpţiile pe 
termen lung au fost: 
– Rata estimată a inflaţiei pe termen lung 2% pa 
– Randamentul real pe termen lung estimat al obligaţiunilor guvernamentale 2.05% pa 
– Prima de ilichiditate pentru România 0%.  
Astfel, am considerat o rata forward de echilibru de 4.05% pa.  
Metoda asigură compatibilitatea dintre rata de actualizare şi rata inflaţiei.  
Rata de actualizare medie ponderată la decembrie 2019 a fost de 4.51% pa. 
 
Rata inflaţiei 
 
Pe baza statisticilor emise de INSSE şi a prognozei BNR din luna noiembrie 2019 am 
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estimate rata inflaţiei după cum urmează: 
– 3.1% în 2020  
– Liniar descrescătoare până la 2.5% în perioada 2021-2025 
– 2.5% în 2025-2030 şi urmând o tendinţă descrescătoare în anii următori.  
Media ponderată a inflației a fost de 2.65% 
 
Rata de creştere a salariilor 
 
Pentru anul 2020 și anii următori am considerat o creștere salarială medie de 1.5% pa. 
peste rata anuală a inflației. 
 
Sumele recunoscute in situatia pozitiei financiare si miscarile obligatiei nete in perioada 
se prezinta astfel: 

Modificarea valorii prezente a obligatiei 
Beneficii post-angajare 

2019 2018 
Valoarea prezenta a obligatiei - 1 
ianuarie 

478.952 429.991 

Costul dobanzii 22.798 17.657 
Costul serviciului curent 40.004 99.842 
Platile din provizioane în cursul anului -29.284 -26.749 
(Castigul)/pierderea actuariala aferenta 
perioadei 

29.150 -41.7902 

Costul serviciului trecut 0 0 
Valoarea prezenta a obligatiei - 31 
Decembrie 

541.619 478.952 

 
Pierderile sau castigurile actuariale, recunoscute in alte elemente ale rezultatului global, 
reprezinta modificari ale valorii actualizate a obligatiei generate de efectele diferentelor 
dintre ipotezele actuariale anterioare si ceea ce s-a intamplat de fapt.  
 
Ipotezele folosite în calculul actuarial sunt: ipoteze demografice (mortalitatea, ratele de 
fluctuație a personalului) și ipoteze financiare (rata de actualizare, nivelul beneficiilor etc.).  
 
Analiza de senzitivitate: 
 
Riscurile aferente senzitivității ipotezelor actuariale sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
 

Ipoteze Beneficii post-angajare 
PVDBO la 31.12.2019 541.619 
Rata de actualizare + 1% 493.883 
Rata de actualizare - 1% 595.996 
Rata de crestere a salariilor + 1% 596.044 
Rata de crestere a salariilor – 1% 492.993 

Cresterea logevitatii cu 1 an 545.594 
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Analiza maturitatii 
 
Analiza maturitatii estimate pentru obligatia de plata stabilita la data raportarii este 
urmatoarea: 
 

Obligatia de plata privind beneficiile angajatilor la pensionare 
 

Stabilita la data de: 
sub 1 an intre 1-2 ani intre 2-5 ani peste 5 ani TOTAL 

31 decembrie 2019 4.449 11.390 169.153 354.266 539.528 
      

 
21 CAPITAL SOCIAL 

 
Capitalul social subscris al societatii mama la 31 decembrie 2019 este 6.976.465 lei, 

valoarea nominala a unei actiuni fiind de 0,10 lei/actiune. In urma consolidarii, capitalul 

social al grupului consolidat, in urma ajustarilor efectuate , ramane cel al societatii mama, 

respectiv 6.976.465 lei. 

Capitalul social subscris al societatii la 31 decembrie 2019 este 6.976.465 lei, valoarea nominala 

a unei actiuni fiind de 0,10 lei/actiune. 

Structura actionariatului la 31.12.2019 era urmatoarea : 

Actionar Actiuni Procent 

Investments Constantin SRL 25.699.543 36,8375 

Tudor Dumitru 8.963.266 12,8479 

Persoane Fizice 26.106.616 37,4210 

Persoane Juridice 8.995.225 12,8937 

TOTAL 69.764.650 100 

 

Structura participarii administratorilor la capitalul social este urmatoarea: 

Nr. 
crt. 

Nume Prenume Funcţie Număr 
acţiuni 

1. Stefan Constantin Presedinte CA 0 
2. Gavrilă Ion Membru CA 6.016.191 
3. Tudor Dumitru Membru CA 8.963.266 
4. Investments Constantin SRL prin reprez. permanent 

dl. Zisu Robert 
Vicepreședinte CA 25.699.543 

5. Benjamins United SRL prin reprez. permanent 
dl. Charles Nakouzi 

Membru CA 621.000 
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22 REZULTATUL REPORTAT SI ALTE REZERVE 
 

                 
        31.12.2019 31.12.2018 
Rezerva legala 2.577.844 3.157.757 
Rezerve din reevaluare 12.706.355 4.744.308 
Alte rezerve 43.537.907 50.624.991 
Rezultat reportat 10.224.482 29.126.743 
TOTAL      68.922.251         87.653.799 

 
 În cele ce urmează se descrie natura şi scopul fiecărei rezerve din cadrul capitalului 
propriu:  

Rezerva  Descriere şi scop  
    
Rezerve reevaluare mijloace fixe Daca valoarea contabila a unei imobilizari 

corporale este majorata ca rezultat al reevaluarii, 
atunci cresterea trebuie recunoscuta în alte 
elemente ale rezultatului global si cumulata în 
capitalurile proprii, cu titlu de surplus din 
reevaluare.  
Rezervele din reevaluare nu pot fi distribuite si nu 
pot fi utilizate la majorarea capitalului social. 

  
Rezerve legale Conform Legii 31/1990 în fiecare an se preia cel 

puţin 5% din profit pentru formarea fondului de 
rezervă, până ce acesta atinge minimum a cincea 
parte din capitalul social.  

  

Alte rezerve 
Alte rezerve includ la 31 decembrie 2019 rezerve 
constituite din profituri anterioare precum si 
rezervele aferente facilitatilor fiscale obtinute  

 
 
În anul 2019, societatea mama a aprobat şi distribuit un dividend în valoare bruta de 0,12 
lei/acţiune, din sumele existente în soldul contului „ Rezultat reportat” la 31 decembrie 
2018. Valoarea dividendelor declarate este de 8.371.758 lei. 
 
La data de 31 Decembrie 2019 societatea mama a realizat un profit net in suma de 
2.036.989 lei. Repartizarea profitului net va fi aprobata de catre Adunarea Generala a 
Actionarilor din anul 2020. 
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Profitul/ pierdere inregistrat de fiecare entitate este: 
 

Denumire societate Rezultat 

ELECTROARGES SA 2.036.989 

ELARS SA -252.560 
AMPLO SA -3.866.116 

CONCIFOR SA 1.128.539 
BRAICONF SA -3.343.016 

 

23 SOLDURI SI TRANZACTII CU ENTITATI AFILIATE 
 

Entitatile afiliate Societatii mama sunt:  

Nr. 

crt. 

Nume si prenume 

 

Tip de afiliere Procent 

participare in 

capitalul social 

1. Constantin Relative Investments 

SRL (actuala Investments 

Constantin SRL) 

Actionar si membru CA 36,8375% 

2. Benjamin United SRL Actionar si membru CA 0.8901% 

3. Stefan Constantin  Actionar si membru CA 37,7276% 

8. Metalica SA  afiliere indirecta prin 

management comun 

- 

 

Lista membrilor conducerii executive la societatea mama: 

Nr.crt. Nume Prenume Funcţia 

1. Sarghe Alexandru Director General Adjunct 

2. Scarlat  Roxana Director Economic 

3. Veisa Alexe Director Operational 

4. Barbu Marin Director Tehnic 

5. Golescu  Vasile Director Productie 
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Soldurile si tranzactiile cu entitatile afiliate prezentate mai sus sunt: 
 

   
Datorii catre partile afiliate 31.12.2019 31.12.2018 

Benjamins United SRL 141.709 11.900 

Invesments Constantin SRL - 11.900 

TOTAL 141.709 23.800 

 

   
Cumparari de bunuri si servicii 2019 2018 

Metalica SA 468.491 - 

TOTAL 468.491 - 

   
Remuneratii suplimentare 2019 2018 

Benjamins Unites SRL 680.000 1.386.019 

Investments Constantin SRL 785.000 1.423.806 

TOTAL 1.465.000 2.809.825 

   
 

24 DATORII CONTINGENTE 
 

Nu exista datorii contingente semnificative la data bilantului. 
 

25 ANGAJAMENTE 
  
 
La 31 Decembrie 2019 societatea mama, avea urmatoarele angajamente acordate pentru 
credite: 

- Creditele la o singura banca – Raiffeisen Bank Sucursala Pitesti 
- Garantii: contract de cesiune creante si contract de ipoteca mobiliara asupra 

bunurilor gajate. 
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ANGAJAMENTE SI CONTINGETE GRUP 

Actiuni in instanta  

Grupul este obiectul unui numar de actiuni in instanta rezultate in cursul normal al 

desfasurarii activitatii. Conducerea Grupului considera, ca in afara sumelor deja 

inregistrate in prezentele situatii financiare ca provizioane sau ajustari pentru deprecierea 

activelor si descrise in notele la aceste situatii financiare, alte actiuni in instanta nu vor avea 

efecte adverse semnificative asupra rezultatelor economice si asupra pozitiei financiare a 

acestuia.  

26 INFORMATII REFERITOARE LA AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE 
 

Auditul financiar pentru exercitiul financiar 2019 a fost efectuat de BDO Audit SRL. 
Auditorul a prestat exclusiv servicii de audit financiar. Onorariile platibile catre acesta 
pentru situatiile financiare statutare intocmite la 31.12.2019 sunt in suma de 10.000 EUR. 
Tariful altor servicii prestate de catre acesta (auditarea situatiilor financiare consolidate ale 
Grupului) este de 7.000 EUR.  
 

27 EVENIMENTE ULTERIOARE  
 

In baza informatiilor pe care le detinem pana in prezent, structura actionariatului nu s-a 
modificat semnificativ pana la data emiterii prezentelor situatii financiare. 

Evenimente semnificative ulterioare inchiderii exercitiului financiar: 

Impactul epidemiei de COVID-19 asupra activitatii societatii ELECTROARGES SA 

Avand in vedere riscul de raspandire a Coronavirus COVID-19 real si crescut, OMS 

declarand ca epidemia de coronavirus este pandemie, conducerea societatii Electroarges 

SA a stabilit si implementat masuri preventive pentru protectia atat a angajatilor proprii 

cat si a colaboratorilor. Masurile sunt reevaluate si adaptate constant in functie de evolutia 

situatiei si de masurile oficiale dispuse de autoritatile publice. 

 

Masurile preventive de baza sunt: 

1.  În cadrul conducerii se constituie un Grup de coordonare și monitorizare a situației 
privind COVID-19, din care să facă parte: Directorul Economic, Directorul de 
Producție, Șef Resurse Umane, Șef Administrativ și Șef SPSU. Aceștia vor acționa 
coordonat, astfel încat să asigure luarea celor mai bune măsuri pentru prevenție și 
controlul situației în cadrul companiei; 

2. Avand în vedere contextul epidemiologic actual, pentru evitarea deplasărilor 
angajaților și a clienților cu documente, pentru situații care nu prezintă urgențe 
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la/de la sediul companiei, în perioada următoare se restrânge activitatea cu publicul, 
documentele urmând a fi transmise exclusiv electronic, prin e-mail la adresa oficială 
a companiei, sau direct pe adresele de e-mail ale direcțiilor destinatare; 

3. De asemenea, se vor anunța toți cei interesați (clienți, furnizori, colaboratori) că 
pentru o perioadă de cel puțin 28 zile, cu posibilitatea de prelungire, începând din 
data de 12.03.2020 se suspendă întâlnirile de orice natură la sediul companiei, 
comunicările urmând a fi efectuate exclusiv prin mijloace electronice, respectiv pe 
adresa oficială de e-mail a companiei sau direct pe adresele direcțiilor destinatare; 

4. Implementarea procedurii de masurare a temperaturii angajatilor si vizitatorilor 
inainte de intrarea in societate, precum si a procedurii de urmat in caz de depasire a 
temperaturii normale si/sau de identificare/prezentarea altor simptome; 

5. Șoferii care livrează/preiau marfă sunt obligați să nu se deplaseze prin incinta 
companiei, exceptie fiind doar utilizarea grupurilor sanitare, iar pentru aceasta sa 
fie alocată o toaleta specială; 

6. Salariații care desfașoară activități de încărcare/descărcare marfă, au obligația de a 
purta mănuși de unică folosință; 

7. Achiziționarea de dezinfectant pentru curățarea continuă a zonelor cu grad ridicat 
de risc; 

8. Afișarea în secții de reguli de igienă și dezinfectare, reguli ce sunt publicate oficial pe 
site-ul Institutului de Sănătate Publică; 

9. Amplasarea de dozatoare de săpun, servețele și uscatoare de mâini în fiecare toaletă, 
achiziționarea de măști de protecție și mănuși de unică folosință, cu utilizare 
limitată, la nivel de pază și de către cei care descarcă/încarcă marfă; 

10. Suplimentarea personalului administrativ pentru efectuarea procedurilor de 
dezinfecție a zonelor cu grad ridicat de risc. 

Impreuna cu furnizorii si clientii nostri, urmarim permanent situatia si colaboram in 
vederea adaptarii la evolutia zilnica. Lucram/depunem diligentele necesare pentru 
asigurarea materiilor prime necesare productiei, pentru aigurarea fluxului normal al 
productiei si livrarilor. 

 

 Presedinte Consiliu de Administratie,  Director Economic, 

 Constantin Stefan     Roxana Scarlat 
 

 

 


