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JUDET: CLUJ FORMA DE PROPRIETATE: 34 – Societati comerciale pe 
actiuni 

PERSOANA JURIDICA: SC ARMATURA SA ACTIVITATE PREPONDERENTA  
ADRESA: GARII nr.19 (denumire grupa CAEN): 2814-Fabricarea de articole de 
 robinetarie 
TELEFON: 0264-435367 COD GRUPA CAEN:  2814 
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J12/13/1991 COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 199001 
 

Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiile financiare.  
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BILANT 

la data de 31 decembrie 2011 
 

Denumirea elementului 
Nr. 
rd. 

Sold an curent la: 
1 ianuarie 31 decembrie 

A B 1 2 
A. ACTIVE IMOBILIZATE    
 I. IMOBILIZARI NECORPORALE    
 1. Cheltuieli de constituire 01   
 2. Cheltuieli de dezvoltare 02   
 3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi 

si active similare si alte imobilizari necorporale 03 202.862 138.770 
 4. Fond comercial 04   
 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie 05 63.840 63.840 
 TOTAL (rd. 01 la 05)  06 266.702 202.610 
     
 II. IMOBILIZARI CORPORALE    
 1. Terenuri si constructii 07 11.672.129 11.270.635 
 2. Instalatii tehnice si masini 08 3.668.806 3.004.021 
 3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 26.749 18.495 
 4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie 10 25.177 151.087 
 TOTAL (rd. 07 la 10)  11 15.392.861 14.444.238 
     
 III. IMOBILIZARI FINANCIARE    
 1. Actiuni detinute la entitatile afiliate 12 - - 
 2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate 13 - - 
 3. Interese de participare 14 - - 
 4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este 

legata in virtutea intereselor de participare 15 - - 
 5. Investitii detinute ca imobilizari 16 - - 
 6. Alte imprumuturi 17 - - 
 TOTAL (rd. 12 la 17)  18 - - 
     
 ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd 06+11+18) 19 15.659.563 14.646.848 
     
B. ACTIVE CIRCULANTE    
 l. STOCURI    
 1. Materii prime si materiale consumabile 20 564.123 1.616.545 
 2. Productia in curs deexecutie 21 2.048.344 2.006.620 
 3. Produse finite si marfuri 22 5.385.042 4.428.645 
 4. Avansuri pentru cumparari de stocuri 23 1.297 3.765 
 TOTAL (rd. 20 la 23)  24 7.998.806 8.055.575 
     
 II. CREANTE    
 1. Creante comerciale 25 1.770.033 1.308.720 
 2. Sume de incasat de la entitatile afiliate 26 2.670.536 2.648.322 
 3. Sume de incasat de la entitati de care compania este 

legata in virtutea intereselor de participare 27   
 4. Alte creante 28 108.355 123.823 
 5. Capital subscris si nevarsat 29   
 TOTAL (rd. 25 la 29)  30 4.548.924 4.080.865 
  

 
    

     



SC ARMATURA SA 
BILANTUL CONTABIL 
la data de 31 decembrie 2011  
(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)  

Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiile financiare.  
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Denumirea elementului 
Nr. 
rd. 

Sold an curent la: 
1 ianuarie 31 decembrie 

A B 1 2 
BV III. INVESTITII PE TERMEN SCURT    
 1. Actiuni detinute la entitatile afiliate 31   
 2. Alte investitii pe termen scurt 32 509.936 1.221.728 
 TOTAL (rd. 31 la 32)  33 509.936 1.221.728 
     
 IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 34 259.825 228.389 
     
 ACTIVE CIRCULANTE (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 13.317.491 13.586.557 
     
C. CHELTUIELI IN AVANS 36 22.745 47.418 
     
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O 

PERIOADA DE PANA LA UN AN    
 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-

se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni 
convertibile 37   

 2. Sume datorate institutiilor de credit 38 2.678  
 3. Avansuri incasate in contul comenzilor 39   
 4. Datorii comerciale - furnizori 40 2.386.102 2.875.764 
 5. Efecte de comert de platit 41   
 6. Sume datorate entitatilor afiliate 42 1.488.552 2.637.315 
 7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata 

in virtutea intereselor de participare 43   
 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind 

asigurarile sociale 44 602.247 478.707 
 TOTAL (rd. 37 la 44)  45 4.479.579 5.991.786 
     
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE 

NETE 
(rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 8.847.994 7.629.017 

     
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE  

(rd. 19 + 46)  47 24.507.557 22.275.866 
     
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O 

PERIOADA MAI MARE DE UN AN    
 1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-

se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni 
convertibile 48   

 2. Sume datorate institutiilor de credit 49   
 3. Avansuri incasate in contul comenzilor 50   
 4. Datorii comerciale - furnizori 51   
 5. Efecte de comert de platit 52   
 6. Sume datorate entitatilor afiliate 53 21.424.000 21.598.500 
 7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata 

in virtutea intereselor de participare 54   
 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind 

asigurarile sociale 55   
 TOTAL (rd. 48 la 55)  56 21.424.000 21.598.500 
     
     
     
     
     



SC ARMATURA SA 
BILANTUL CONTABIL 
la data de 31 decembrie 2011  
(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)  

Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiile financiare.  
5 

Denumirea elementului 
Nr. 
rd. 

Sold an curent la: 
1 ianuarie 31 decembrie 

A B 1 2 
H. PROVIZIOANE    
 1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare 57   
 2. Provizioane pentru impozite 58   
 3. Alte provizioane 59 544.161 261.401 
 TOTAL (rd. 57 la 59)  60 544.161 261.401 
     
I. VENITURI IN AVANS    
 1. Subventii pentru investitii 61 301.862 241.055 
 2. Venituri inregistrate in avans-total  

(rd. 63 + 64), din care: 62 12.663 13.172 
 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 63 12.663 13.172 
 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 64   
 Fond comercial negativ 65   
 TOTAL (rd. 61 + 62+65)  66 314.525 254.227 
     
J. CAPITAL SI REZERVE    
 I. CAPITAL    
 1. Capital subscris varsat 67 20.000.000 4.000.000 
 2. Capital subscris nevarsat 68   
 3. Patrimoniul regiei 69   
 TOTAL (rd. 67 la 69)  70 20.000.000 4.000.000 
     
 II. PRIME DE CAPITAL  71   
     
 III. REZERVE DIN REEVALUARE  72 5.801.981 5.801.981 
     
 IV. REZERVE    
 1. Rezerve legale 73 446.872 446.872 
 2. Rezerve statutare sau contractuale 74   
 3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din 

reevaluare 75   
 4. Alte rezerve 76 504.075 504.075 
 TOTAL (rd. 73 la 76)  77 950.947 950.947 
 Actiuni proprii 78   
 Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 79   
 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 80   
     
 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)  Sold C 81 - - 
  Sold D 82 18.101.553 8.478.086 
      
 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA  Sold C 83   
 SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE Sold D 84 6.413.841 2.099.932 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



SC ARMATURA SA 
BILANTUL CONTABIL 
la data de 31 decembrie 2011  
(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)  

Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiile financiare.  
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Denumirea elementului 
Nr. 
rd. 

Sold an curent la: 
1 ianuarie 31 decembrie 

A B 1 2 
 Repartizarea profitului  85 - - 
     
 CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 70+71+72+77-

78+79-80+81-82+83-84-85) 86 2.237.534 174.910 
     
 Patrimoniul public 87   
     
 CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) 88 2.237.534 174.910 

 
 
 
 
Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 47 au fost semnate la data de 26 aprilie   2011 de catre: 
 
 
 
Administrator, Intocmit, 
Numele si prenumele  Numele si prenumele 
Todor Gaziuc Olimpia Aurelia Curutiu 
  
  
Semnatura  Semnatura  
Stampila unitatii   



SC ARMATURA SA 
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 
la data de 31 decembrie 2011  
(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)  
 

Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiile financiare.  
7 

Denumirea indicatorilor 
Nr. 
rd. 

Perioada de raportare 
An precedent An curent 

A B 1 2 
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 +03-04+ 05+06) 01 17.571.582 20.075.759 
 Productia vanduta 02 15.557.900 17.862.021 
 Venituri din vanzarea marfurilor 03 2.013.682 2.213.738 
 Reduceri comerciale acordate 04   
 Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din 

Registrul general si care mai au in derulare contracte de 
leasing 

05 

  
 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de 

afaceri nete 
06 

  
2. Venituri aferente costului productiei in curs de 

exectutieexecutie  
Sold C       07    

 Sold D 08 1.712.980 17.449 
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale 

proprii si capitalizata 
09 

 1.855 
4. Alte venituri din exploatare 10 465.511 139.631 
 - din care, venituri din fondul comercial negativ   11   
 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL  

(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) 
12 

16.324.113 20.199.796 
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele 

consumabile 
13 

5.693.383 7.455.849 
 Alte cheltuieli materiale 14 198.605 264.683 
 b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) 15 2.889.798 3.441.473 
 c) Cheltuieli privind marfurile 16 1.871.385 1.969.210 
 Reduceri comerciale primite 17   
     
6 Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: 18 6.115.023 6.232.324 
 a) Salarii si indemnizatii 19 4.630.975 4.710.421 
 b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 20 1.484.048 1.521.903 
     
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si 

necorporale (rd. 22 - 23) 
21 

1.420.192 1.151.139 
 a.1) Cheltuieli 22 1.548.501 1.151.139 
 a.2) Venituri 23 128.309  
 b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 

26) 
24 

357.987 -220.587 
 b.1) Cheltuieli 25 1.244.399 205.533 
 b.2) Venituri 26 886.412 426.120 
     
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 2.670.219 1.421.007 
 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe 28 1.406.983 1.137.150 
 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 

asimilate 
29 

277.232 165.068 
 8.3 Alte cheltuieli 30 986.004 118.789 
 Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de 

entitatile radiate din Registrul general si care mai au in 
derulare contracte de leasing 

31 

  
 Ajustari privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 -150.076 -282.760 
 - Cheltuieli 33 542.800 261.401 
 - Venituri 34 692.876 544.161 
     
 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 

(rd. 13 la 16 -17 + 18 + 21 + 24 + 27+32) 
35 

21.066.516 21.432.337 
     
     
     



SC ARMATURA SA 
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 
la data de 31 decembrie 2011  
(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)  
 

Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiile financiare.  
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Denumirea indicatorilor 
Nr. 
rd. 

Perioada de raportare 
An precedent An curent 

A B 1 2 
8. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE    
 - Profit (rd. 12 - 35) 36   
 - Pierdere (rd. 35 - 12) 37 4.742.403 1.232.542 
     
9. Venituri din interese de participare 38   
 - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 39   
     
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte 

din activele imobilizate 
40 

  
 - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 41   
     
11. Venituri din dobanzi 42 26.185 29.991 
 - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 43   
 Alte venituri financiare 44 1.194.537 1.856.366 
     
 VENITURI FINANCIARE - TOTAL  

(rd. 38 + 40 + 42 + 44) 
45 

1.220.722 1.886.357 
     
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si 

investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 47 
- 48) 

46 

  
 - Cheltuieli 47   
 - Venituri 48   
     
13. Cheltuieli privind dobanzile 49 880.945 721.501 
 - din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 50 438.263 721.501 
 Alte cheltuieli financiare 51 2.002.965 2.032.246 
     
 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 2.883.910 2.753.747 
     
 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):    
 - Profit (rd. 45 - 52) 53   
 - Pierdere (rd. 52 - 45) 54 1.663.188 867.390 
     
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):    
 - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55   
 - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 6.405.591 2.099.932 
     
15. Venituri extraordinare  57   
     
16. Cheltuieli extraordinare  58   
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA 

EXTRAORDINARA: 
 

0 0 
 - Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0 
 - Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0 
     
 VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 17.544.835 22.086.153 
 CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 23.950.426 24.186.083 
     
 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:    
 - Profit (rd. 61 - 62) 63   
 - Pierdere (rd. 62 - 61) 64 6.405.591 2.099.932 
     
     



SC ARMATURA SA 
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 
la data de 31 decembrie 2011  
(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)  
 

Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiile financiare.  
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Denumirea indicatorilor 
Nr. 
rd. 

Perioada de raportare 
An precedent An curent 

A B 1 2 
18. Impozitul pe profit  65 8.250 - 
     
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus  66 - - 
     
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI 

DE RAPORTARE: 
 

  
 - Profit (rd.  63 – 64-65 - 66) 67 - - 
 - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63 68 6.413.841 2.099.932 

 
 
 
Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 47 au fost semnate la data de 26 aprilie 2012de catre: 
 
 
 
Administrator, Intocmit, 
Numele si prenumele  Numele si prenumele 
Todor Gaziuc Olimpia Aurelia Curutiu 
  
  
Semnatura  Semnatura  
Stampila unitatii   

 
 
 
 
 



SC ARMATURA SA 
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII  
pentru perioada de raportare incheiata la 31 decembrie 2011  
(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)  

Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiile financiare.  
10 

2011 

Denumirea elementului  

Sold la 
1 ianuarie 

2011 

Cresteri Reduceri Sold la 
31 decembrie 

2011 
Total, 

din care: 
Prin 

transfer 
Total, 

din care: 
Prin 

transfer 
Capital subscris  20.000.000   16.000.000 16.000.000 4.000.000 
Patrimoniul regiei        
Prime de capital        
Rezerve din reevaluare  5.801.981     5.801.981 
Rezerve legale  446.872     446.872 
Rezerve statutare sau contractuale        
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare        
Alte rezerve  504.075     504.075 
Actiuni proprii        
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii        
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii        
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita Sold C       

Sold D 16.191.119 6.413.841 6.413.841 16.000.000 16.000.000 6.604.959 
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 Sold C       

Sold D 109.841     109.841 
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile Sold C       

Sold D 1.800.594 103.180  140.488  1.763.286 
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu 
Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene 

Sold C       
Sold D       

Profitul sau pierderea perioadei de raportare Sold C       
Sold D 6.413.841 2.099.932  6.413.841  2.099.932 

Repartizarea profitului        
        
Total capitaluri proprii  2.237.534 -8.616.953 6.413.841 6.554.329 - 174.910 

 
 
 
Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 47 au fost semnate la data de 27 aprile  2012 de catre: 
 

Administrator, Intocmit, 
Numele si prenumele  Numele si prenumele 
Todor Gaziuc Olimpia Aurelia Curutiu 
  
  
Semnatura  Semnatura  
Stampila unitatii   



SC ARMATURA SA 
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII  
pentru perioada de raportare incheiata la 31 decembrie 2011  
(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)  

Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiile financiare.  
11 

2010 
 

Denumirea elementului  

Sold la 
1 ianuarie 

2010 

Cresteri Reduceri Sold la 
31 decembrie 

2010 
Total, 

din care: 
Prin 

transfer 
Total, 

din care: 
Prin 

transfer 
Capital subscris  20.000.000     20.000.000 
Patrimoniul regiei        
Prime de capital        
Rezerve din reevaluare  7.573.128 645.329  2.416.476  5.801.981 
Rezerve legale  446.872     446.872 
Rezerve statutare sau contractuale        
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare        
Alte rezerve  504.075     504.075 
Actiuni proprii        
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii        
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii        
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita Sold C       

Sold D 11.829.065 4.362.054 4.362.054   16.191.119 
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 Sold C       

Sold D 109.841     109.841 
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile Sold C       

Sold D 518.869 1.281.725    1.800.594 
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu 
Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene 

Sold C       
Sold D       

Profitul sau pierderea perioadei de raportare Sold C       
Sold D 4.362.054 6.413.841  4.362.054 4.362.054 6.413.841 

Repartizarea profitului        
        
Total capitaluri proprii  11.704.243 -11.412.291 -4.362.054 1.945.581 4.362.054 2.237.534 

 
 
Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 47 au fost semnate la data de 26 aprilie 2012de catre: 
 

Administrator, Intocmit, 
Numele si prenumele  Numele si prenumele 
Todor Gaziuc Olimpia Aurelia Curutiu  
  
  
Semnatura  Semnatura  
Stampila unitatii   
  

 



SC ARMATURA SA 
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII  
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011  
(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)  

Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiile financiare.  
12 

 
Societatea a constituit rezerva legala conform prevederilor Legii Societatilor Comerciale. 
 
Rezerva legala este creata in conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale, conform careia 
5% din profitul contabil anual inainte de impozitare este transferat la rezerve legale pana cand soldul 
acestora atinge 20% din capitalul social al Societatii.  
 
In cursul anului 2011 au fost efectuate o serie de corectii aferente perioadelor precedente, iar ponderea 
principala avand-o corectia aplicata urmare anularii penalitatilor calculate si facturate in anii anteriori, 
pentru neplata in termen a facturilor emise  de EON Energie Romania in suma de 148 mii lei, respectiv 
plata primelor de asigurare contractate in anii anteriori la nivel de grup, si neinregistrate de ca tre 
Societate in perioadele respective in suma de 119 mii lei. 
In cursul anului 2011, Societatea a efectuat diminuarea valorii nominale a actiunilor de la 0.5 lei/actiune la 
0.1 lei/actiune in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 28 aprilie 2011. Aceasta 
modificare a determinat reducerea capitalului social si acoperirea partiala a pierderilor reportate cu suma 
de 16.000 mii lei. 
 



SC ARMATURA SA 
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
pentru perioada de raportare incheiata la 31 decembrie 2011  
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel) 
 

Notele de la 1 la 10 fac parte integranta din situatiile financiare.  
13 

Metoda indirecta  
 

Denumirea elementului 

Perioada de raportare 
incheiata la 

31 decembrie 
2010 

incheiata la 
31 decembrie 

2011 
A 1 2 

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:   
Profit net / (Pierderea neta) (6.413.841) (2.099.932) 
Ajustari pentru:   
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale si 
necorporale 1.420.192 1.151.139 
Ajustari de valoare pentru activele circulante 336.849 (220.587) 
Miscari in alte provizioane, net (150.076) (282.760) 
Ajustari privind subventiile pentru investitii - - 
Efectul variatiei cursului de schimb asupra creditelor si datoriilor 796.000 (167.993) 
Cheltuieli cu dobanzile 880.945 721.501 
Venituri din dobanzi (26.185) (29.991) 
Impozit pe profit 8.250 - 
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale  (124.758) (25.625) 
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant (3.272.624)    (954.248) 
   
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura (1.111.925) 404.222 
Descrestere / (Crestere) a stocurilor 2.950.547 203.165 
(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura (8.269.789) 1.124.378 
Impozit pe profit platit (22.917) - 
Dobanzi platite (1.039.599) - 
Numerar net din activitati de exploatare (10.766.307) 777.517 
   
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:    
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale (266.051) (138.424) 
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale  176.800 25.625 
Dobanzi incasate 26.185 29.991 
Numerar net din activitati de investitie  (63.066) (82.808) 
   
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:    
Imprumuturi primite 20.742.000 - 
Rambursari de imprumuturi (8.985.740) - 
Plata datoriilor aferente leasingului financiar  (416.657) (14.353) 
   
Flux de numerar net din activitati de finantare  11.339.603    (14.353) 
Descresterea / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar 510.230    680.356 
   
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei de raportare  259.531    769.761 
   
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei de raportare  769.761    1.450.117 

 
Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 47 au fost semnate la data de 26 aprilie 2012 de catre: 
 
Administrator, Intocmit, 
Numele si prenumele  Numele si prenumele 
Todor Gaziuc Olimpia Aurelia Curutiu 
  
Semnatura  Semnatura  
Stampila unitatii   

 
[
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NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE  
 

 
Denumirea activului imobilizat  

Valoare bruta  
Ajustari de valoare 

 (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)  Valoare contabila neta  

Sold la 
1 ianuarie 

2011  Cresteri  

Cedari, 
transferuri si 
alte reduceri  

Sold la 
31 decembrie 

2011  

Sold la 
1 ianuarie 

2011  

Ajustari 
inregistrate in 

cursul perioadei 
de raportare  

Reduceri 
sau reluari  

Sold la 
31 decembrie 

2011  

Sold la 
1 ianuarie 

2011  

Sold la 
31 decembrie 

2011  
0 1 2  4 = 1 + 2 -3 5 6 7 8 = 5 + 6 -7 9=1-5 10=4-8 

a) Imobilizari necorporale            
Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete, 
concesiuni, fond comercial            
Alte imobilizari necorporale  332.506   332.506 120.644 64.091  184.735 202.862 138.770 
Avansuri si imobilizari necorporale in curs  63.840   63.840     63.840 63.840 
Total imobilizari necorporale  387.346   387.346 120.644 64.091  184.735 266.702 202.610 

           
b) Imobilizari corporale            
Terenuri si amenajari teren  1.287.316   1.287.316 20.414 6.804  27.218 1.266.902 1.260.098 
Constructii  10.405.227   10.405.227 0 394.690  394.690 10.405.227 10.010.537 
Echipamente tehnologice si masini  8.241.544 17.862 141.356 8.118.050 4.572.886 682.500 141.356 5.114.030 3.674.006 3.004.020 
Alte imobilizari corporale  66.400  5.349 61.051 39.503 3.053  42.556 26.749 18.495 
Imobilizari in curs  25.177 125.910  151.087 -    25.177 151.087 
Total imobilizari corporale  20.025.664 143.772 146.705 20.022.731 4.632.803 1.087.047 141.356 5.578.494 15.392.861 14.444.238 
           
c) Imobilizari financiare            
           
Total  20.413.010 143.772 146.705 20.410.077 4.753.447 1.151.138 141.356 5.763.229 15.659.563 14.646.848 
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NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)  
 
1.a. Imobilizari necorporale  
 
La 31 decembrie 2011, activele necorporale sunt reprezentate in principal de „Soft UGNX” – program 
informatic pentru productie cu valoare neta de 158.253 lei.  
 
1.b. Imobilizari corporale  
 
Deprecierea activelor 
 
La 31 decembrie 2011, ca urmare a efectuării inventarierii anuale, nu au fost  constatate diferente intre 
valoarea de inventar si valoarea contabilă a acestora.  În consecinţă, în aceste situaţii financiare nu au 
fost recunoscute pierderi din deprecierea activelor. 
 
Imobilizări corporale gajate şi restricţionate 
Imobilizări corporale terenuri si constructii cu o valoare contabilă netă de 11.672.129 lei constituie 
garanţie pentru creditele angajate de societate la 31.12.2011. 
 
Nu au fost emise scrisori de garanţie pentru împrumuturi contractate destinate finanţarii activităţilor.   
 
Reevaluarea imobilizarilor corporale 
 
La data de 31 decembrie 2010, a avut loc ultima reevaluare a cladirilor apartinand Societatii de catre un 
expert reevaluator, in conformitate cu OMF 3055/2009 si standardele nationale de evaluare emise de 
ANEVAR. Reevaluarea a vizat ajustarea valorilor nete contabile ale elementelor incluse in aceste 
categorii la valoarea lor justa luand in considerare starea lor fizica si valoarea de piata. In cursul anului 
2011 nu au fost miscari in soldul contului de rezerve din reevaluare. 
 
1.c. Active detinute in leasing financiar sau achizitionate in rate  
 
Nu exista active detinute in leasing financiar sau achizitionate in rate. 
 
1.d. Imobilizari corporale vandute si inchiriate  
 
Pe parcursul anului Societatea a vandut active amortizate integral cu un cost de 141.356 lei. 
 
 
1.e. Altele  
 
Valoarea bruta contabila a imobilizarilor corporale complet amortizate la 31 decembrie 2011 este 
de1.416.421 lei (2010: 889.240 lei). 
 
In timpul anului 2011, Societatea a intreprins lucrari de finalizare interna a unor elemente de imobilizari 
corporale. Acestea sunt incluse in coloana „Cresteri” din tabelul cu miscarile activelor imobilizate de la 
pagina 14 si au o valoare contabila de 143.772 lei (2010: 317.088 lei ). 
 
1.f. Imobilizari financiare  
 
In anul 2011 societatea nu a detinut titluri de participare la societati din cadrul grupului, titluri sub forma 
de interese de participare sau titluri ca imobilizari financiare. 
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NOTA 2: PROVIZIOANE  
 

Denumirea provizionului  

Sold la  
31 decembrie 

2011  
Transfer in 

cont  
Transfer 
din cont  

Sold la  
31 decembrie 

 2011  
     
Provizioane pentru garantii acordate 
clientilor  203.172 83.371 203.172 83.371 
Alte provizioane pentru riscuri si 
cheltuieli  340.988 178.030 340.988 178.030 
Total 544.160 261.401 544.160 261.401 

 
In categoria “Alte provizioane”, in cursul anului 2011 societatea a constituit provizioane pentru zilele de 
concediu neefectuate de catre salariatii societatii in cursul anului 2011 in suma de 178.030 lei. 
S-a inregistrat trecerea la venituri a sumei de 161.623 lei din anularea provizioanelor constituite pentru 
zilele de concediu neefectuate de catre salariatii societatii in cursul anului 2010, precum si suma de 
179.365 lei reprezentand provizioane pentru potentiale penalitati aferente datoriilor restante catre 
furnizori.  
 
 
NOTA 3: REPARTIZAREA PROFITULUI  
 
Societatea nu a inregistrat profit. 
 
Dividende propuse/declarate 
Societatea nu a inregistrat profit 
La Adunarea Generală a Acţionarilor (“AGA”) stabilită pentru data de 26 aprilie 2012 nu sunt propuse 
spre aprobare dividende. 
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NOTA 4: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE  
 

 

Perioada de 
raportare  

incheiata la 
31 decembrie 2010  

Perioada de 
raportare 

incheiata la 
31 decembrie 2011  

   
1. Cifra de afaceri neta  17.571.582 20.075.758 
   
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, 
din care (3 + 4 + 5) 18.325.122 17.757.213 
3. Cheltuielile activitatii de baza  9.902.009 9.458.833 
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare  1.827.756 1.824.074 
5. Cheltuieli indirecte de productie  6.595.357 6.474.306 
   
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) (753.540) 2.318.545 
   
7. Cheltuieli de desfacere  329.885 41.483 
8. Cheltuieli generale si de administratie 4.124.489 3.659.996 
9. Alte venituri din exploatere  465.511 150.392 
   
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) (4.742.403) (1.232.542) 

 
 
NOTA 5: SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR  
 
Creante  
 

 

Creante  

Sold la 
31 decembrie 

2010 

Sold la 
31 decembrie 

2011 

Termen de lichiditate 
pentru soldul de la  
31 decembrie 2011  

Sub 1 an  Peste 1 an  
      
 Creante comerciale      
1 Creante comerciale - cu entitatile afiliate  2.670.536 2.648.322 2.648.322  
2 Creante comerciale –terti  3.519.257 3.097.290 3.097.290  
      
3 Total creante comerciale 6.189.793 5.745.612 5.745.612  
4 Ajustari de valoare pentru creante comerciale  1.749.224 1.788.570 1.788.570  
5=3-4 Creante comerciale, net 4.440.569 3.957.042 3.957.042  
      
6 Alte creante  108.355 123.823 123.823  
7 Ajustari de valoare pentru alte creante - - -  
8= 6-7 Alte creante, net  108.355 123.823 123.823  
      
9 Total creante comerciale si alte creante  4.548.924 4.080.865 4.080.865  

 
Pentru conditii si termene privind creantele de la partile afiliate, a se vedea Nota 10 b. 
 
Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobanda si au in general, un termen de plata intre 30-90 de 
zile. 
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NOTA 5: SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR (continuare) 
 
La 31 decembrie 2011, creantele comerciale indoielnice avand o valoare de 1.788.570 (2010:1.749.224) 
au fost ajustate pentru depreciere. Miscarile in ajustarile pentru depreciereA a creantelor au fost 
urmatoarele: 
 

 

Sold la 
31 decembrie 

2010 

Sold la 
31 decembrie 

2011 
   
La 1 ianuarie  1.639.077 1.749.224 
Cresteri in timpul anului  115.932 64.586 
Sume trecute pe cheltuiala    
Reversari in timpul anului  5.785 25.240 
La 31 decembrie  1.749.224 1.788.570 

 
 
Datorii  
 

 

Datorii  

Sold la  
31 

decembrie 
 2010 

Sold la  
31 

decembrie 
 2011 

Termen de exigibilitate 
 pentru soldul de la  
31 decembrie 2011  

Sub 1 an  1 - 5 ani  Peste 5 ani  
       
1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni  - - - - - 
2 Sume datorate institutiilor de credit   - - - - 
3 Avansuri incasate in contul comenzilor      
4 Datorii comerciale - furnizori entitati afiliate 

si alte parti legate  
1.488.552 2.637.315 2.637.315 - - 

5 Datorii comerciale - furnizori terti 2.386.102 2.875.764 2.875.764 - - 
6=3+4+5 Total datorii comerciale  3.874.654 5.513.079 5.513.079 - - 
       
7 Efecte de comert de platit  -  - - - 
8 Sume datorate entitatilor afiliate  21.424.000 21.598.500 - 21.598.500  
9 Sume datorate entitatilor cu interese de 

participare si alte parti legate 
-  - - - 

10 Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii 
privind asigurari sociale  

604.925 478.707 478.707 - - 

       
11 Total 25.903.579 27.590.286 5.991.786 21.598.500  

 
 
Pentru conditii si termene privind datoriile catre partile afiliate si alte parti legate, a se vedea Nota 10 b.  
 
Linia de alte sume de plata este detaliata in tabelul urmator: 
 

Datorii  

Sold la  
31 decembrie 

2010  

Sold la  
31 decembrie 

2011  

Termen de exigibilitate  

Sub 1 an  1 - 5 ani  Peste 5 ani  
      
Salarii si datorii asimilate  560.995 395.361 395.361 - - 
Alte taxe TVA 77.407 - - - - 
Alte datorii  135.801 83.346 83.346 - - 
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NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE  
 
A. Bazele intocmirii situatiilor financiare 
 
A.1. Informatii generale  
 
Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii SC ARMATURA SA intocmite in conformitate 
cu:  
 Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2009)  
 Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 („OMF 3055/2009”) cu modificarile 
ulterioare, respectiv: 

- OMF 2869/2010 
- OMF 2870/2010  

 
Ordinul 3055/2009 a intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2010 si a inlocuit Ordinul 1752/2005. 
 
Situatiile financiare se refera doar la SC Armatura SA. 
 
Societatea nu are filiale care sa faca necesara consolidarea. 
 
Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei la 
cost istoric, cu exceptia situatiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor contabile ale 
Societatii si conform OMF 3055/2009.  
 
Aceste situatii financiare sunt prezentate in lei cu exceptia cazurilor in care nu este mentionata specific o 
alta moneda utilizata. 
 
 
A.2. Utilizarea estimarilor contabile  
 
Intocmirea situatiilor financiare ale Societatii in conformitate cu prevederile OMF 3055/2009, cu 
modificarile ulterioare, solicita conducerii Societatii realizarea de estimari si ipoteze care afecteaza 
valorile raportate pentru venituri, cheltuieli, active si pasive, ca si prezentarea datoriilor si activelor 
contingente la sfarsitul perioadei. Totusi, inerenta incertitudine existenta in legatura cu aceste estimari si 
ipoteze ar putea rezulta intr-o ajustare viitoare semnificativa asupra valorii contabile a activelor si 
pasivelor inregistrate.  
 
 
A.3. Continuitatea activitatii  
 
Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune 
faptul ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. 
 
Natura activitatii Societatii poate aduce variatii imprevizibile in ceea ce priveste intrarile de numerar in 
viitor. Conducerea a analizat problema oportunitatii intocmirii situatiilor financiare avand la baza principiul 
continuitatii activitatii. 
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NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 
 
La 31 decembrie 2011, Societatea a inregistrat pierderi totale in valoare de 2.099.932 lei (31 decembrie 
2010: 6.413.841 lei) , avand un activ curent net de 7.629.017 lei (31 decembrie 2010 un activ curenta net 
de 8.847.994 lei). 
 
In urma pierderilor inregistrate, activul net al Societatii s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea 
capitalului social subscris, adunarea generala extraordinara a decis reducerea capitalul social cu un 
cuantum egal cu pierderile care nu au putut fi acoperite din rezerve, respectiv cu 16.000.000 lei si astfel 
au fost acoperite pierderile din anii 2006-2008 integral si partial din anul 2009. 
 
Proiectiile realizate de conducerea Societatii au in vedere ca activitatea sa devina profitabila pe termen 
mediu. In aceasta perioada, Societatea este dependenta, in primul rand, de sprijinul continuu acordat de 
actionarul principal Herz Armaturen Gmbh, Austria.  
 
Conducerea considera ca sprijinul oferit de Herz Armaturen Gmbh, Austria va fi suficient pentru a permite 
continuarea activitatii si achitarea datoriilor in cursul normal al activitatii de exploatare, fara a fi nevoie de 
vanzari substantiale de active, intrerupere fortata determinata de factori externi a operatiunilor sale sau 
alte actiuni similare. 
 
B. Conversii valutare  
 
Situatiile financiare sunt prezentate in lei (RON), moneda nationala a Romaniei. Societatea tine 
evidenta contabila in lei, isi intocmeste si prezinta situatiile financiare in acord cu legislatia specifica in 
materie si cu Reglementarile privind contabilitatea si raportarile financiar-contabile emise de Ministerul 
Finantelor Publice. 
 
Situatiile financiare sunt intocmite pe baza datelor si informatiilor ce au fost inregistrate in contabilitate  
conform reglementarilor legale in vigoare si in concordanta cu principiul continuitatii activitatii si 
consecventei costului istoric. 
 
Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 3055/2009 mai cere conducerii Societatii sa faca 
estimari si sa emita ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, respectiv prezinta 
activele si datoriile contingente la data intocmirii situatiilor financiare si respectiv veniturile / cheltuielile 
aferente perioadei (anului) de raportare. 
 
Tranzactiile Societatii in moneda straina sunt inregistrate in contabilitate la cursurile de schimb din data 
efectuarii lor, castigurile si pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzactii precum si din 
conversia unor active si pasive monetare exprimate in moneda straina, fiind recunoscute in contul de profit si 
pierdere. 
 
Soldurile disponibilitatilor in moneda straina sunt convertite in lei la cursul de schimb publicat de Banca 
Nationala a Romaniei pentru 31 decembrie 2011. 
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NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 
 
La 31.12.2011 cursurile de schimb utilizate pentru conversia disponibilitatilor banesti si a obligatiilor si 
creantelor in moneda straina au fost urmatoarele:  
 
2010: 1Eur = 4,2848 Ron  
2011: 1Eur = 4,3197 Ron 
 
Tranzacţiile Societăţii în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca 
Naţională a României („BNR”) pentru data tranzacţiilor.  Soldurile în monedă străină sunt convertite în lei la 
cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanţului.  Câştigurile şi pierderile rezultate din 
decontarea tranzacţiilor într-o monedă străină şi din conversia activelor şi datoriilor monetare exprimate în 
monedă străină sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere, în cadrul rezultatului financiar. 
 
 
C. Situatii comparative  
 
Valorile aferente perioadei precedente au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1752/2005 cu 
modificarile si completarile ulterioare, in timp ce valorile aferente perioadei curente sunt intocmite in 
conformiatate cu prevederile OMFP 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.  
 
 
D. Active imobilizate  
 
Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai 
mare de un an. Aceste active sunt inregistrate initial la costul de achizitie / costul de productie. 
 
 
D.1. Imobilizari necorporale  
 
Imobilizarile necorporale sunt prezentate in situatiile financiare la costurile de achizitie minus amortizarea 
cumulata si sunt amortizabile intr-o perioada de 1-3 ani, valorile de referinta ale acestora fiind prezentate 
in Nota 1. 
 
 
D.2. Imobilizari corporale 
 
Costul / Evaluarea  
 
Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele 
de achizitie nerecuperabile,cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, 
cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii 
corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare. 
Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile, intretinerea si 
costurile administrative, sunt in mod normal inregistrate in situatia veniturilor si cheltuielilor in perioada in 
care au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o crestere 
in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste 
standardele de performanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost aditional in valoarea 
activului. 
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NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 
 
Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. 
Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si puse in 
functiune. 
 
Cheltuielile cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe sunt incluse in situatia veniturilor si cheltuielilor pe 
masura ce au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului investitiile efectuate la 
imobilizarile corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Pentru a fi capitalizate trebuie sa aiba ca efect 
imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si sa conduca la obtinerea de beneficii economice 
viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial. 
 
In costul initial al unei imobilizari corporale pot fi incluse si costurile estimate initial cu demontarea si 
mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este 
pozitionata imobilizarea, atunci cand aceste sume pot fi estimate credibil si Societatea are o obligatie 
legata de demontare, mutare a imobilizarii corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate 
cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se 
recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane. 
 
Cheltuielile cu modernizarea unor active pe termen lung luate in chirie sunt capitalizate in contabilitatea 
locatarului si sunt amortizate pe durata contractului de chirie sau sunt recunoscute drept cheltuieli in 
perioada in care au fost efectuate, in functie de beneficiile economice care ar putea rezulta din 
modernizare. La expirarea contractului de chirie, daca aceste active au fost capitalizate ele sunt 
transferate locatorului (vanzare sau alt mod de cedare).  
 
In cazul inlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Societatea recunoaste costul inlocuirii 
partiale, valoarea contabila a partii inlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca 
informatiile necesare sunt disponibile. 
 
Cand Societatea stabileste ca o imobilizare corporala este destinata vanzarii sau se efectueaza 
imbunatatri ale acesteia in perspectiva vanzarii, la momentul luarii deciziei privind modificarea destinatiei, 
activul este transferat din categoria imobilizarilor corporale in cea de stocuri.Valoarea de transfer este 
valoarea neamortizata la data transferului. Totusi, transferul poate fi efectuat daca si numai daca exista o 
modificare a utilizarii imobilizarii, evidentiata de inceperea modernizarii, in vederea vanzarii. Ca urmare, 
daca o entitate decide sa cedeze o imobilizare corporala fara a fi modernizata, ea continua sa o trateze 
ca o imobilizare corporala pana la scoaterea sa din evidenta, si nu ca element de stoc.  Daca imobilizarea 
corporala a fost reevlauta, concomitent cu reclasificarea activului se procedeaza la inchiderea contului de 
rezerve din reevaluare aferente acestuia. 
 
La 31 decembrie 2011 in baza OMF 3055/2009 si a deciziei conducerii, s-a procedat la reevaluarea 
mijloacelor fixe -cladiri aflate in proprietatea Societatii. Scopul evaluarii a fost aducerea valorilor de 
inventar existente in evidentele contabile la valoarea justa a acestora, care, conform OMF 30552/2009, 
se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de profesionisti calificati. Diferenta de 
reevaluare este reflectata in rezerva de reevaluare.  
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NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 
 
Reevaluarea cladirilor se face la 31 decembrie pentru aducerea acestora la valoarea justa. Valorile astfel 
determinate sunt amortizate incepand din 1 ianuarie al anului urmator anului in care a avut loc 
reevaluarea.  
 
Daca un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face 
parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nicio piata activa pentru acel activ. Daca 
valoarea justa a unei imobilizari corporale nu mai poate fi determinata prin referinta la o piata activa, 
valoarea activului prezentata in situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii trebuie sa fie valoarea sa 
reevaluata la data ultimei reevaluari, din care se scad ajustarile cumulate de valoare. 
 
Reevaluarile de imobilizari corporale sunt facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila 
sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data situatiilor 
financiare. 
 
Societatea a actualizat valoarea contabila a caldirilor la data situatiilor financiare in conformitate cu 
prevederile OMF 3055/2009, pe baza unui raport de evaluare, fiind utilizata metoda costul de inlocuire. 
 
Amortizarea  
 
Valoarea amortizabila reprezinta diferenta dintre valoarea de intrare (bruta) si amortismentul cumulat, 
nefiind stabilite si evidentiate in contabilitate valori reziduale ale imobilizarilor corporale. Amortizarea s-a 
calculat la intreaga valoare de achizitie (brută) prin metoda liniară, de-a lungul duratei de viaţă normale 
stabilite , astfel: 
 
Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare 
de catre o entitate.  
 
Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor. 
Terenul nu se amortizeaza.  
 
Duratele de viata pentru pricipalele categorii de imobilizari corporale sunt prezentate in tabelul de mai jos. 
 

Tip  Ani  
  
Cladiri  7-45 
Masini de productie  2-12 
Vehicule de transport  3-15 

 
Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic.  
 
D.3. Imobilizari financiare  
 
Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor 
afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care compania este legata in 
virtutea intereselor de participare, precum si alte investitii detinute ca imobilizari si alte imprumuturi. 
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NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 
 
Imobilizarile financiare se inregistreaza initial la costul de achizitie sau valoarea determinata prin 
contractul de dobandire a acestora. Imobilizarile financiare se inregistreaza ulterior la valoarea de intrare 
mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare. 
 
 
D.4. Vanzarea si inchirierea unui activ pe termen lung  
Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanţ împreună cu amortizarea 
cumulată corespunzătoare.  Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o asemenea operaţiune este 
inclus(ă) în contul de profit şi pierdere curent. 
 
Vanzarile unui activ pe termen lung, cu inchirierea ulterioara a acestuia de la locator este contabilizata 
diferit in functie de tipul contractului de leasing incheiat intre parti: 

 in cazul unui contract de leasing financiar, nu se inregistreaza vanzarea mijlocului fix deoarece 
respectiva tranzactie nu este o vanzare, ci o tranzactie de finantare. Ca urmare, se evidentiaza 
in contabilitate finantarea locatarului de catre locator (ex: intrarea de numerar si datoria pe 
temen lung) 

 in cazul unui contract de leasing operational, locatarul isi inregistreaza atat vanzarea mijlocului 
fix catre locator, cat si cheltuiala cu ratele de leasing lunare conform contractului. 

 
 
E. Deprecierea activelor imobilizate  
 
Pentru elementele de activ, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea 
contabila neta a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama unei amortizari 
suplimentare, in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila. 
 
Valoarea contabila a activelor imobilizate este reprezentata de costul de achizitie / costul de productie 
diminuat cu amortizarea cumulata pana la acea data, precum si cu pierderile cumulate de valoare. 
 
In contextul economic actual afectat de criza financiara internationala Societatea a analizat sursele 
interne si externe de informatii si a concluzionat ca exista indicii de depreciere a activelor. Prin urmare 
Societatea a decis estimarea valorii recuperabile a imobilizarilor corporale. Ca urmare a exercitiului 
efectuat a rezultat ca nu este necesara inregistrarea unui provizion de depreciere a activelor. 
 
 
F. Stocuri  
 
In contabilitate, evidenta este tinuta la costul de achizitie sau de producţie. Descarcarea de gestiune a 
stocurilor se face folosind metoda costului mediu ponderat. 
Produsele finite sunt înregistrate iniţial la un preţ standard ajustarea acestuia până la nivelul costului de 
producţie efectiv realizându-se prin intemediul conturilor de diferenţe de preţ (“348”).  
În cazul produselor în curs de execuţie aceastea sunt înregistrate la nivelul costului efectiv de producţie 
pe baza inventarierii efective realizate la sfârşitul perioadei de raportare.  

 
Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri cu mişcare lentă, uzate fizic sau moral.  
Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza preţului de vânzare diminuat cu costurile de finalizare şi 
cheltuielile de vânzare. 
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NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 
 
Costul stocurilor se determina in raport cu situatia data pe baza costului standard, al metodei identificarii 
specifice sau in cazul in care sunt produse cu amanuntul pe baza preturilor cu amanuntul. 
 
La data situatiilor financiare, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea 
realizabila neta. Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat a fi obtinut pe parcursul 
desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cand este 
cazul, si costurile estimate necesare vanzarii. 
Acolo unde este cazul se constituie ajustari de valoare pentru stocuri invechite, cu miscare lenta sau cu 
defecte.  
 
 
G. Creante comerciale  
 
 
Creanţele sunt înregistrate la valoarea nominală minus ajustările pentru deprecierea acestora. 
Creanţele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puţin provizionul pentru deprecierea acestor 
creanţe. Provizionul pentru deprecierea creanţelor comerciale este constituit în cazul în care există evidenţe 
obiective asupra faptului că Societatea nu va fi în măsură sa colecteze toate sumele la termenele iniţiale.  
 
 
H. Investitii financiare pe termen scurt  
 
Nu este cazul. 
 
I. Numerar si echivalente numerar  
 
Numerarul si echivalentele de numerar includ disponibilitatile banesti in banca si casierie, avansurile de 
trezorerie acordate salariatilor. 
 
Numerarul şi echivalentele de numerar sunt evidenţiate în bilanţ la cost.  Pentru situaţia fluxului de 
numerar, numerarul şi echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, conturi la bănci, investiţii 
financiare pe termen scurt, avansuri de trezorerie, net de descoperitul de cont.  În bilanţ, descoperitul de 
cont este prezentat în datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an – sume datorate instituţiilor de 
credit. 

 
J. Imprumuturi  
 
Împrumuturile pe termen scurt şi lung sunt înregistrate iniţial la suma primită, net de costurile aferente 
obţinerii împrumuturilor.  În perioadele următoare, împrumuturile sunt înregistrate la cost amortizat 
folosind metoda randamentului efectiv, diferenţele dintre sumele primite (nete de costurile de obţinere) şi 
valoarea normală de răscumpărare fiind recunoscute în contul de profit şi pierderi pe durata contractului 
de împrumut. 
 
Porţiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificată în “Datorii: Sumele care trebuie 
plătite într-o perioadă de până la un an” şi inclusă împreună cu dobânda acumulată la data bilanţului contabil 
în “Sume datorate instituţiilor de credit” din cadrul datoriilor curente.   
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NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 
 
K. Datorii  
Datoriile comerciale sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru bunurile sau 
serviciile primite.  
 
L. Contracte de leasing  
 
Leasing financiar  
 
Contractele de leasing financiar, care transfera Societatii toate riscurile si beneficiile aferente mijloacelor 
fixe detinute in leasing, sunt capitalizate la data inceperii leasingului la valoarea de achizitie a mijloacelor 
fixe finantate prin leasing. Platile de leasing sunt separate intre cheltuiala cu dobanda si reducerea 
datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobanda este inregistrata direct in situatia veniturilor si cheltuielilor. 
Activele capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe o baza consecventa cu 
politica normala de amortizare pentru bunuri similare. 
 
Leasing operational  
 
Platile aferente unui contract de leasing operational sunt recunoscute ca si cheltuieli in situatia veniturilor 
si cheltuielilor, liniar pe perioada contractului de leasing. 
 
 
M. Provizioane  
 
Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) 
generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora 
obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil. 
 
Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele de plata datorate bugetului de stat, in conditiile 
in care sumele respective nu apar reflectate ca datorie in relatia cu statul. 
 
Provizioanele sunt revizuite la data situatiilor financiare si ajustate pentru a reflecta cea mai buna 
estimare curenta a Conducerii in aceasta privinta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai 
este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri. 
 
 
N. Pensii si beneficii ulterioare angajarii  
 
Pe parcursul exercitiului financiar Societatea face plati catre bugetul Asigurarilor Sociale in contul angajatilor 
sai, deoarece toti acestia sunt inclusi in sistemul public de pensii. 

 
Societatea nu contribuie la nici un alt plan de pensii sau beneficii dupa pensionare si nu are nici un fel de alte 
obligatii de genul celor mentionate , pentru angajatii sai. 

 
In contractul colectiv de munca al societatii este prevazut ca salariatii societatii primesc cu ocazia pensionarii 
un premiu echivalent cu un salariu de bază avut în luna anterioră pensionarii. Societatea nu a contractat un 
actuar independent pentru a face o estimare a valorii actualizate a acestui beneficiu promis, pentru a face 
provizionul necesar, deoarece se considera a nu avea un impact semnificativ asupra situatiilor financiare. 
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NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 
 
O. Subventii  
 
Subvenţii aferente cheltuielilor 
Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadei corespunzătoare cheltuielilor 
aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze (cheltuiala cu amortizarea).   
 
Subvenţiile aferente cheltuielilor curente sunt prezentate ca un venit în contul de profit şi pierdere pe 
perioada corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează a le compensa. 
 
 
P. Capital social  
 
Capitalul social compus din actiuni comune este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de 
constituire si a actelor aditionale, dupa caz, ca si a documentelor justificative privind varsamintele de 
capital. 
 
Actiunile proprii rascumparate, potrivit legii, sunt prezentate in situatia activelor, datoriilor si capitalurilor 
proprii ca o corectie a capitalului propriu.  
 
Castigurile sau pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau 
anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii sunt recunoscute direct in capitalurile proprii in 
liniile de „Castiguri / sau Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii”. 
 
 
Q. Rezultat reportat  
 
 
Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza in anul urmator dupa adunarea 
generala a actionarilor care a aprobat repartizarea profitului, prin inregistrarea sumelor reprezentand 
dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii. Asupra inregistrarilor 
efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni. 
 
 
R. Instrumente financiare  
 
Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, 
creante, datorii si sumele datorate institutiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in 
conformitate cu politicile contabile specifice prezentate in cadrul Notei 6 „Principii, politici si metode 
contabile„. 
 
In conformitate cu OMF 3055/2009, instrumentele financiare pot fi inregistrate la valoarea justa numai in 
situatiile financiare consolidate. 
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NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 
 
S. Venituri  
 
Veniturile sunt inregistrate in momentul in care riscurile semnificative si avantajele detinerii proprietatii 
asupra bunurilor sunt transferate clientului. Sumele reprezentand veniturile nu includ taxele de vanzare 
(TVA), dar includ discounturile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate clientilor (sconturile) 
sunt inregistrate drept cheltuieli financiare ale perioadei fara a altera valoarea veniturilor Societatii. 
 
Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in 
corespondenta cu stadiul de executie. 
 
Veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, 
pe baza contabilitatii de angajamente. 
 
Veniturile din incasarea de chirii si/sau drepturi de utilizare a activelor se recunosc pe baza contabilitatii 
de angajamente, conform contractului. 
 
Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data situatiilor financiare,  
sunt recunoscute ca venituri din dividende atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa. 
 
 
T. Impozite si taxe  
 
Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data 
situatiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera. 
 
 
U. Costurile indatorarii  
 
Dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea achizitiei, constructiei sau productiei de active cu ciclu 
lung de fabricatie este capitalizata in costurile de productie.  
 
Celelalte cheltuieli cu dobanzile sunt recunoscute in situatia veniturilor si cheltuielilor in perioada la care 
se refera. 
 
 
V. Erori contabile  
 
Corectarea erorilor semnificative aferente perioadelor de raportare precedente nu determina modificarea 
situatiilor financiare ale acelor perioade. In cazul erorilor aferente perioadelor de raportare precedente, 
corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. 
Orice impact asupra informatiilor comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, 
respectiv modificarea pozitiei financiare, este prezentat in notele explicative si ajustat in rezultatul reportat 
in timpul anului. 
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NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 
 
X. Parti afiliate si alte parti legate  
 
In conformitate cu OMF 3055/2009, o entitate este afiliata unei societati daca se afla sub controlul acelei 
societati. 
Controlul exista atunci cand societatea - mama indeplineste unul din urmatoarele criterii: 
a) detine majoritatea drepturilor de vot asupra unei societati; 

b) este actionar sau asociat al unei societati iar majoritatea membrilor organelor de administratie, 
conducere si de supraveghere ale societatii in cauza, care au indeplinit aceste functii in cursul perioadei 
de raportare, in cursul perioadei de raportare precedenta si pana in momentul intocmirii situatiilor 
financiare anuale, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot; 

c) este actionar sau asociat al societatii si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale 
[actionarilor sau asociatilor], ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati; 

d) este actionar sau asociat al unei societati si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra 
acelei societati, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul 
constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila societatii permite astfel de contracte sau clauze; 

e) Societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenta dominanta sau control 
asupra Societatii; 

f) este actionar sau asociat al societatii si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor 
organelor de administratie, de conducere si de supraveghere ale Societatii; 

g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de catre Societatea-mama. 

 
O entitate este „legata” de o alta entitate daca:  
a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati:  

 controleaza sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte 
entitati (aceasta include societatile-mama, filialele sau filialele membre);  

 are un interes in respectiva entitate, care ii ofera influenta semnificativa asupra acesteia; sau  
 detine controlul comun asupra celeilalte entitati;  

b) reprezinta o entitate asociata a celeilalte entitati;  
c) reprezinta o asociere in participatie in care cealalta entitate este asociat;  
d) reprezinta un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al societatii-mama a 
acesteia;  
e) reprezinta un membru apropiat al familiei persoanei mentionate la lit. a) sau d);  
f) reprezinta o entitate care este controlata, controlata in comun sau influentata semnificativ ori pentru 
care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este data, direct sau indirect, de orice 
persoana mentionata la lit. d) sau e); sau  
g) entitatea reprezinta un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte entitati sau 
sau pentru angajatii oricarei entitati legata de o asemenea societate. 
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NOTA 7: PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE  
 
Capital social  
 

 

Sold la  
31 decembrie 

 2010 

Sold la  
31 decembrie 

 2011 
Numar  Numar  

Capital subscris actiuni ordinare  40.000.000 40.000.000 
   

 RON RON 
Valoare nominala actiuni ordinare  0.5 0.1 

   
 RON RON 

Valoare capital social  20.000.000 4.000.000 
 
Capitalul social al Societatii atat la 31 decembrie 2010 cat si la 31 decembrie 2011 este subscris si varsat 
in totalitate. In cursul anului 2011 s-a inregistrat diminuarea valorii nominale a actiunilor Societatii si astfel 
s-a diminuat valoarea capitalului social pentru acoperirea partiala a pierderilor reportate. 
 
 
Structura actionariatului  
 

 

Sold la  
31 decembrie 

 2010  % 

Sold la  
31 decembrie 

2011  % 
Herz Armaturen G.m.b.H. 13.197.352 32,99 13.197.352 32,99 
Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft 6.703.418 16,76 6.703.418 16,76 
Broadhurst Investments 2.730.881 6,83 2.730.881 6,83 
FDI Active Dinamic/Sai Swiss Cap Am - - 2.227.875 5,57 
Simion-Popescu Florian Emil 2.014.600 5,04 2.014.600 5.04 
Persoane fizice 8.994.819 22,49 9.290.019 23,22 
Persoane juridice 6.358.930 15,89 3.835.855 9.59 
 Total 40.000.000 100,00 40.000.000 100,00 

 
 
Societatea nu a emis actiuni in cursul anului financiar incheiat la 31 decembrie 2011. 
 
 
NOTA 8: INFORMATII PRIVIND SALARIATII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, 
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE  
 
8.a. Administratorii, directorii si comisia de supraveghere  
 
In timpul anului 2011, Societatea a platit urmatoarele indemnizatii membrilor Consiliului de Administratie 
(„C.A.”), conducerii executive si de supraveghere: 
 

 

Perioada de 
raportare 

incheiata la 
31 decembrie 2010 

Perioada de 
raportare 

incheiata la 
31 decembrie 2011  

   
Membri ai C.A.  28.142 5.085 
Directori  235.742 292.779 
Total 263.984 297.864 
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NOTA 8: INFORMATII PRIVIND SALARIATII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, 
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (CONTINUARE) 
 
La 31 decembrie 2011, Societatea nu avea nicio obligatie privind plata pensiilor catre fostii membri ai 
C.A.,  conducerii executive si a comisiei de supraveghere. 
 
Nu exista in sold la 31 decembrie 2011 avansuri si credite acordate membrilor organelor de administratie, 
conducere si supraveghere. 
 
8.b. Salariati  
 
Numarul mediu al salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza : 
 

 

Perioada de 
raportare  

incheiata la 
31 decembrie 2010  

Perioada de 
raportare  

incheiata la 31 
decembrie 2011 

   
Personal conducere 1 3 
Personal administrativ  35 30 
Personal productie  182 187 

 
Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anilor 2010 si 2011 sunt urmatoarele: 
 

 

Perioada de 
raportare 

incheiata la 
31 decembrie 2010  

Perioada de 
raportare 

incheiata la 
31 decembrie 2011  

   
Cheltuieli cu salariile  4.630.975 4.710.421 
Cheltuieli cu asigurarile sociale  1.484.048 1.521.903 

 
 
NOTA 9: ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI  
 
 2010 2011 
   
1. Indicatori de lichiditate    
Indicatorul lichiditatii curente  2,97 2.27 
Indicatorul lichiditatii imediate  1,19 0.92 
    
2. Indicatori de risc    
Indicatorul gradului de indatorare  957,48 12.348,35 
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor  Neaplicabil Neaplicabil 
    
3. Indicatori de activitate    
Viteza de rotatie a stocurilor  1,78 2,57 
Viteza de rotatie a debitelor clienti  80 75 
Viteza de rotatie a creditelor furnizori  112 88 
Viteza de rotatie a activelor imobilizate  1,12 1,37 
Viteza de rotatie a activelor totale  0,61 0,71 
    
4. Indicatori de profitabilitate    
Rentabilitatea capitalului angajat  Neaplicabil Neaplicabil 
Marja bruta din vanzari  Neaplicabil Neaplicabil 
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5. Indicatori privind rezultatul pe actiune  
Numai pentru 
societati listate 

Numai pentru 
societati listate 

Rezultatul pe actiune  Neaplicabil Neaplicabil 
Raportul dintre pretul de piata al actiunii si rezultatul pe actiune  Neaplicabil Neaplicabil 

 
NOTA 10: ALTE INFORMATII  
 
a) Informatii despre Societate  
 
Societatea are sediul in Cluj Napoca, str. Garii, nr. 19. La începutul anului 1991, Armatura s-a inregistrat 
la Registrul Comertului Cluj ca societate comerciala pe actiuni, iar la finele anului 1996 a incheiat 
procesul de privatizare, fiind in prezent societate comerciala cu capital integral privat. 
 
Societatea este cotata la Bursa de Valori Bucuresti din 1997, iar din anul 2004 principalul actionar este 
HERZ ARMATUREN Austria. 
 
Societate activeaza in domeniul armaturilor metalice si are experienta in productia de armaturi pentru 
instalatii termice si de alimentare cu apa si gaz, ingloband azi in portofoliul de produse peste 1.500 de 
articole tipodimensionale. 
 
Clientii Societatii sunt companii nationale si internationale. 

 
Societatea are actiunile listate la categoria a doua a Bursei de Valori Bucuresti.  
 
b) Informatii privind relatiile cu entitatile afiliate si alte parti legate  
 
Societatea nu are deschise filiale, nu este in asociere cu alte societati si nu detine titluri de participare. 
 
 
Lista persoanelor afiliate companiei 
 
- Gerhard Glinzerer: proprietar Herz, manager general Herz-Armaturen si presedintele Consiliului de 
Administratie al Societatii; 
 
- Klaus-Dieter Fuhrmann: manager Departament Marketing Tehnic Herz-Armaturen, membru Consiliu 
de Administratie; 
 
- Johann Steiner: membru Consiliu de Administratie; 
 
- Walter Simmel: membru Consiliu de Administratie; 
 
- Todor Gaziuc: membru Consiliu de Administratie, avocat al SC Armatura SA 
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NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare) 
 
b1) Natura tranzactiilor cu entitatile afiliate si alte parti legate  
 

Nume societate  Natura relatiei  Tip tranzactii  Tara de origine  
Sediu 
social 

Herz-Armaturen G.m.b.H. actionar SC 
Armătura SA 

Cumparari/vanzari de 
bunuri si servicii 
Acordare imprumut Austria Viena 

Herz d.d. Smartno 

filiala Herz-
Armaturen 
G.m.b.H. 

Cumparari/vanzari de 
bunuri Slovacia Smartno 

IPA Produktions - und 
Vertriebsges G.m.b.H 

filiala Herz-
Armaturen 
G.m.b.H. Cumparari bunuri Austria Kumberg 

Herz Energietechnik 
Pinkafeld 

filiala Herz-
Armaturen 
G.m.b.H. Cumparari de bunuri Austria Pinkafeld 

Herz Armaturen Romania 

filiala Herz-
Armaturen 
G.m.b.H. 

Cumparari/vanzari de 
bunuri si servicii Romania Bucuresti 

 
 
b2) Sume datorate si de primit de la entitatile afiliate si alte parti legate  
 
(i) Creante de la entitatile afiliate:  
 

 

Sold la  
31 decembrie 

2010 

Sold la  
31 decembrie 

2011  
   
Herz Armaturen G.m.b.H. 94.767 - 
Herz d.d 122.663 330.447 
Herz Energietechnik Pinkafeld 17.587 - 
Herz Armaturen Romania 2.435.519 2.317.875 
    
Total 2.670.536 2.648.322 

 
 
(ii) Datorii catre entitatile afiliate:  
 

 

Sold la  
31 decembrie 

2010  

Sold la  
31 decembrie 

2011  
Datorii comerciale   
Herz Armaturen G.m.b.H 1.468.871 2.220.398 
Herz d.d 3.665 51.791 
Ipa Productions und Vertriebsges G.m.b.H 3.133 - 
Herz Armaturen Romania 12.883 168.794 
   
Total 1.488.552 2.440.983 
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NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare) 
 
b3) Informatii cu privire la tranzactiile cu entitatile afiliate si alte parti legate 
 
(i) Vanzari de bunuri si servicii 
 

 

Perioada de 
raportare  

incheiata la 
31 decembrie 2010  

Perioada de 
raportare 

incheiata la 
31 decembrie 2011  

Vanzari   
Herz Armaturen G.m.b.H 1.515.832 2.636.012 
Herz d.d 1.642.502 2.048.469 
Herz Energietechnik Pinkafeld 17.616 119.217 
Herz Armaturen Romania 4.640.976 6.541.702 
Servicii   
Herz Armaturen Romania - 79.482 
Herz Armaturen G.m.b.H - 28.827 
Total 7.816.926 11.453.709 

 
 
(ii) Achizitii de bunuri si servicii  

 

 

Perioada de 
raportare  

incheiata la 
31 decembrie 2010  

Perioada de 
raportare 

incheiata la 
31 decembrie 2011  

   
Achizitii bunuri   
Herz Armaturen G.m.b.H 2.760.292 3.516.221 
Herz d.d 718.819 1.026.478 
Herz Armaturen Romania 302.006 302.006 
Achizitii servicii   
Herz Armaturen G.m.b.H 309.257 169.998 
Herz Armaturen Romania 32.697 - 
   
Total 3.801.251 5.014.703 
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NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare) 
 
(iii) Imprumuturi primite de la entitatile afiliate si alte parti legate  
 

Descriere  Tip imprumut  Data contract  Scadenta  Rata dobanzii  Moneda  Principal  

Dobanda de 
 plata la 

 31 decembrie 
2011  

mii RON  

Soldul 
creditului la  

31 decembrie 
2011  

mii RON 
         

Imprumut de la actionar  

Finantarea 
activitatii 
curente 

15.04.2010 15.04.2015 EURIBOR3M+2pp EUR 5.000.000 196 21.598 
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NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare) 
 
(iv) Imprumuturi acordate partilor afiliate si altor parti legate  
 
Nu e cazul. 
 
c) Metoda de transformare a activelor, pasivelor, veniturilor si cheltuielilor din devize in moneda 
locala  
 
Descriere in Nota 6, paragraful c) „Conversii valutare” 
 
d) Informatii despre impozitul pe profit  
 

 

 Perioada de raportare 
incheiata la 

31 decembrie 2010 

Perioada de raportare 
incheiata la 

31 decembrie 2011 
    
Profit (pierdere) contabil(a)  1 (6.413.841) (2.099.932) 
Elemente similare veniturilor  2 - 221.801 
Venituri neimpozabile  3 1.020.833 970.281 
Cheltuieli nedeductibile  4 2.879.191 1.408.298 
Profit impozabil / Pierdere fiscala pentru anul de raportare 5=1+2-3+4 (4.555.483) (1.446.114) 
    
Pierderea fiscala din anii precedenti  6 (10.175.200) (14.730.683) 
Profit impozabil/Pierdere fiscala de recuperat in anii urmatori 7=5-6 (14.730.683) (16.170.797) 
Impozit minim 8 8.250 0 
Impozit pe profit curent  7*16% + 8 8.250 0 
    

  
 

 

Perioada de 
raportare  

incheiata la 
31 decembrie 2010  

Perioada de 
raportare  

incheiata la 
31 decembrie 2011  

   
Impozit pe profit de plata la 31 decembrie 2010 
(2009)  14.6670 - 
Cheltuiala cu impozitul pe profit in an  8.250 - 
Impozit pe profit platit in an  22.917 - 
Impozit pe profit de plata la 31 decembrie 2011 
(2010)  - - 

 
 
e) Total vanzari  
 
Vanzari pe arii geografice: 
 

 Vanzari in 2010 Vanzari in 2011 
   
Export    
- Europa  4.306.155 6.800.102 
Total export  4.306.155 6.800.102 
   
Vanzari la intern  13.265.427 13.275.656 
Total vanzari  17.571.582 20.075.758 
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NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare) 
 
Vanzari pe activitati: 
 

 Vanzari in 2010 Vanzari in 2011 
   
Productie  15.557.900 17.711.672 
Servicii   150.348 
Distributie cu amanuntul  2.013.682 2.213.738 

 
 
 
f) Evenimente ulterioare  
In luna aprilie 2012 s-a finalizat procesul de diminuare a capitalului social in conformitate cu Certificatul 
de Inregistare a Valorilor Mobiliare nr.AC-3733-1 din 12.03.2012 eliberat de CNVM, Depozitarul Central 
S.A inregistrind in registrul actionarilor societatii ARMATURA S.A CLUJ-NAPOCA ( CUI: 199001, 
simbol: ARM) diminuarea valorii nominale a actiunilor, in data de 04.04.2012 
 
 
g) Elemente extraordinare si venituri / cheltuieli inregistrate in avans  
 
Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate. 
 
h) Cheltuieli cu chirii si leasing  
 
Societatea a înregistrat următoarele cheltuieli: 
 

 2010 2011 
   

Chirii utilaje 309.257 173.066 
 

 
i) Cheltuieli de audit  
 
Costurile contractuale pentru servicii de audit si consultanta platite auditorului financiar pentru exercitiul 
financiar incheiat la 31 decembrie 2010 si 31 decembrie 2011 sunt prezentate in tabelul urmator.  
 
Sumele platite cuprind:  
 

 2010 2011 
   
Auditul situatiilor financiare individuale intocmite in conformitate cu OMF 
3055/ 2009 22.899 26.904 

 
 
j) Contingente  
 
Taxare  
Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite sau inregistrate la data situatiilor 
financiare. Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si armonizare cu legislatia europeana, 
putand exista interpretari diferite ale autoritatilor in legatura cu legislatia fiscala, care pot da nastere la 
impozite, taxe si penalitati suplimentare. In cazul in care autoritatile statului descopera incalcari ale 
prevederilor legale din Romania, acestea pot determina dupa caz: confiscarea sumelor in cauza, 
impunerea obligatiilor fiscale suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majorari de intarziere  
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NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare) 
 
(aplicate la sumele de plata efectiv ramase). Prin urmare, sanctiunile fiscale rezultate din incalcari ale 
prevederilor legale pot ajunge la sume importante de platit catre Stat.  
 
Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobanzile 
penalizatoare, in masura in care este cazul. 
 
Autoritatile fiscale romane au efectuat controale referitor la calculul impozitului pe profit pana la data de 
31.12.2008. 
 
In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificari o perioada de 5 ani. 
 
Pretul de transfer  
 
In conformitate cu legislatia fiscala relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzactii realizate cu partile afiliate 
are la baza conceptul de pret de piata aferent respectivei tranzactii. In baza acestui concept, preturile de 
transfer trebuie sa fie ajustate astfel incat sa reflecte preturile de piata care ar fi fost stabilite intre 
entitatile intre care nu exista o relatie de afiliere si care actioneaza independent, pe baza „conditiilor 
normale de piata”. 
 
In luna septembrie 2011 a fost initiat un proces de verificare a relatiilor comerciale dintre Armatura SA si 
societatile afiliate din cadrul grupului Herz, perioada supusa analizei fiind anii financiari 2009 – 2010. 
Deoarece Sociertatea nu detinea la acea data un Dosar al preturilor de transfer, acesteia i s-a permis 
intocmirea documentatiei in termenele prevazute de legislatia in vigoare. Societatea a intocmit si depus 
Dosarul preturilor de transfer pentru perioada mentionata la termenul legal, adica la data de 17 februarie 
2012. Pana la data prezentelor situatii financiare Serviciul Inspectiei Fiscale din cadrul ANAF Cluj nu a 
verificat si nu a concluzionat cu privire la respectarea principiului „conditiilor normale de piata” si ca baza 
impozabila a contribuabilului nu este distorsionata. Conducerea Societatii nu poate estima finalitatea 
acestei verificari, iar pentru anul 2011 nu a fost intocmita pana la aceasta data documentatia privind 
preturile de transfer practicate in relatia cu partile afiliate. 
 
Pretentii de natura juridica (inclusiv valoarea estimata) 
 
Societatea este obiectul unor actiuni in instanta rezultate in cursul normal al activitatii dsfasurate. 
Conducerea Societatii considera ca aceste litigii nu vor avea un impact semnificativ asupra operatiunilor 
si pozitiei financiare a Societatii. 
 
Aspecte legate de mediu  
 
Compania detine toate avizele si autorizatiile de mediu pentru toate unitatile sale de activitate. Nu exista 
pe rol si nici nu sunt anticipate eventuale actiuni in justitie pentru incalcarea legislatiei privind protectia 
mediului.Societatea acorda o importanta deosebita sigurantei utilizatorilor produselor folosite in cadrul 
instalatiilor cu gaze naturale, astfel toate aceste produse sunt avizate si au agrement tehnic emis de 
Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii. 
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NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare) 
 
Riscuri financiare  
 
Riscul ratei dobanzii  
 
Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare 
de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen lung. Politica Societatii este de a administra 
costul dobanzii printr-un mix de imprumuturi cu dobanda fixa si dobanda variabila. 
 
Riscul variatiilor de curs valutar 
 
Societatea are tranzactii si imprumuturi intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON). 
 
 
Riscul de credit  
 
Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. 
Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare 
fac obiectul procedurilor de verificare. Mai multe decat atat, soldurile de creante sunt monitorizate 
permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.  
 
Criza financiara  
 
Prezenta criza financiara internationala a inceput in anul 2007, s-a adancit semnificativ in a doua parte a 
anului 2008 si a continuat in anii 2010 si 2011. Turbulentele semnificative aparute la nivelul pietei globale 
de credit au avut un efect semnificativ asupra entitatilor ce activeaza in diverse industrii, creand o criza 
generalizata de lichiditate si solvabilitate la nivelul pietelor financiar bancare.  
 
Alte efecte semnificative ale crizei sunt cresterea costurilor de finantare, reducerea pietei creditarii si a 
consumului, o volatilitate semnificativa a pietelor de capital si a ratelor de schimb, etc. Falimentele au 
afectat sectorul financiar bancar, anumite State contribuind la re-capitalizarea unor asemenea entitati in 
scopul salvarii acestora de la faliment. Capacitatea de creditare s-a redus semnificativ ca si 
disponibilitatea de a credita, astfel incat cea mai mare parte a sectorului non-bancar la nivel mondial se 
confrunta cu incetinirea cresterii sau cu o severa recesiune economica. 
 
In prezent sunt imposibil de estimat efectele acestei crizei financiare. Conducerea Societatii a adresat 
situatia curenta din piata si considera ca s-au luat masurile necesare pentru continuarea activitatii 
Societatii.  
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NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare) 
 
k) Angajamente  
 
k1) Angajamente de capital 
 
Societatea nu are angajamente pentru a achizitiona imobilizari corporale la 31 decembrie 2011. 
 
k2) Garantii acordate tertilor  
 
La 31 decembrie 2011,  Societatea avea emise scrisori de garanţie în favoarea beneficiarilor în valoare 
de 52.321lei (31 decembrie 2010: 110.129 ei) care devin obligaţii ale Societăţii în cazul prestării de 
servicii necorespunzătoare. 
 
k3) Garantii primite  
 
Nu e cazul. 
 
l) Sume datorate institutiilor de credit  
 
La 31 decembrie 2011 Societatea nu are contractate imprumuturi pe termen lung sau scurt 
de la institutiile de credit. 
 
 
m) Stocuri  
 

 

Materii prime 
si materiale 

consumabile 

Productie 
in curs de 
executie  

Produse finite 
si marfuri  

Avansuri 
pentru 

cumparari 
de stocuri  Total  

      
Curent  1.616.545 2.006.620 4.428.645 3.765 8.055.575 
Cost  1.616.545 2.013.474 5.815.475 3.765 9.449.259 
Ajustari pentru depreciere:  stocuri 
depreciate si cu miscare lenta  - 6.854 1.386.830 - 1.393.684 
      
Precedent  564.123 2.048.344 5.385.042 1.297 7.998.806 
Cost  830.641 2.055.198 6.765.287 1.297 9.652.423 
Ajustari pentru depreciere: stocuri 
depreciate si cu miscare lenta  266.518 6.854 1.380.245 - 1.653.617 

 
Suma stocurilor recunoscute in situatia veniturilor si cheltuielilor este de 9.689.742 (2010: 7.763.374) si a 
fost inclusa in costul bunurilor vandute  
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NOTA 10: ALTE INFORMATII (continuare) 
 
n) Casa si conturi la banci 
 

  

Perioada de 
raportare  

incheiata la 
31 decembrie 2010  

Perioada de 
raportare  

incheiata la 
31 decembrie 2011  

Conturi la banci in lei  149.017 95.873 
Numerar in casa  336 368 
Conturi la banci in devize 41.896 132.148 
Sume in curs de decontare  68.577 - 
Avansuri de trezorerie  -  
Alte echivalente de numerar  509.936 1.221.728 
Total 769.762 1.450.117 
 
 
o) Alte cheltuieli de exploatare 
 
In tabelul de mai jos sunt detaliate alte cheltuieli de exploatare dupa natura acestora: 
 

 

Perioada de raportare  
incheiata la 

31 decembrie 2010  

Perioada de raportare  
incheiata la 

31 decembrie 2011  
 
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal  64.580 72.478
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile  319.020 173.065
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 112.765 20.713
Cheltuieli cu primele de asigurare 35.007 65.187
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 39.704 68.214
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile  90.394 122.015
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 57.784 36.750
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 32.434 28.546
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 52.647 7.289
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 602.648 542.893
Total 1.406.983 1.137.150
 
 
Cheltuielile cu alte servicii de la terti sunt: 
 

 

Perioada de raportare 
incheiata la 

31 decembrie 2010 

Perioada de raportare 
incheiata la 

31 decembrie 2011 
Servicii de securitate  183.750 181.513 
Servicii cu activitati externalizate 51.000 54.645 
Consultanta si audit 57.512 44.320 
Altele 310.386 262.415 
Total  602.648 542.893 
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Date informative  
 
Cod 30 

I. Date privind rezultatul inregistrat  
Nr. 
rd.  Nr. unitati  Sume  

A B 1 2 
Unitati care au inregistrat profit  01 0 - 
Unitati care au inregistrat pierdere  02 1 2.099.932 
    

II. Date privind platile restante  
Nr.  
rd.  

Total  
col 2+3,  
din care: 

 
Pentru 

activitatea 
curenta  

Pentru  
activitatea de 

investitii  
A B 1 2 3 

Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22) din care:  03 4.409.552 4.395.993 13.559 
Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care:  04 4.409.552 4.395.993 13.559 
- peste 30 de zile  05 812.604 807.391 5.213 
- peste 90 de zile  06 3.382.912 3.375.791 7.121 
- peste 1 an  07 214.036 212.811 1.225 
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total 
(rd. 09 la 13), din care:  08    
 - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
angajatori, salariati si alte persoane asimilate  09    
 - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  10    
 - contributia pentru pensia suplimentara  11    
 - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj  12    
 - alte datorii sociale  13    
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 
fonduri  14    
Obligatii restante fata de alti creditori  15    
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de 
stat  16    
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale  17    
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 
21), din care:  18    
 - restante dupa 30 de zile  19    
 - restante dupa 90 de zile  20    
 - restante dupa 1 an 21    
Dobanzi restante  22    
 
 

III. Numarul mediu de salariati  
Nr.  
rd.  

31 decembrie 
an precedent  

31 decembrie 
 an curent  

A B 1 2 
Numarul mediu de salariati 23 215 219 
Numarul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul exerciţiului 
financiar, respectiv la data de 31 decembrie 24 223 223 
 
 

IV.Plati de dobanzi si redevente  
Nr.  
rd.  Sume (lei) 

A B 1 
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice 
romane catre persoanele fizice nerezidente din statele 
membre ale Uniunii Europene, din care:  

25  

-impozitul datorat la bugetul de stat  26  
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice 
romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente 
din statele membre ale Uniunii Europene, din care:  

27  

-impozitul datorat la bugetul de stat  28  
Venituri din redevente platite de persoanele juridice 29  
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IV.Plati de dobanzi si redevente  
Nr.  
rd.  Sume (lei) 

A B 1 
romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente 
din statele membre ale Uniunii Europene,din care:  
-impozitul datorat la bugetul de stat  30  
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice 
romane catre persoanejuridice afiliate*) nerezidente 
din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 

31 955.724 

impozitul datorat la bugetul de stat  32  
Venituri brute din dividende platite de persoanele 
juridice romane catre persoane nerezidente , din care: 

33  

-impozitul datorat la bugetul de stat 34  
Venituri brute din dividende platite de persoanele 
juridice romane catre persoane juridice afiliate*) 
nerezidente, din care: 

35  

- impozitul datorat la bugetul de stat  36  
Venituri din redevente platite de persoanele juridice 
romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente 
din statele membre ale Uniunii Europene, din care : 

37 248.249 

-impozitul datorat la bugetul de stat 38  
Redevente în cursul exerciţiului financiar pentru 
bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din 
care: 

39  

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite 
la bugetul de stat  

40  

Redevenţă minieră plătită 41  
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din 
care:  

42  

-subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar 
aferente activelor  

43  

-subvenţii aferente veniturilor  44  
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele 
prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative 
în vigoare, din care: 

45  

-creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar 
sau integral de stat  

46  

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 47  
 

V.Tichete de masa  
Nr.  
rd.  Sume 

A B 1 
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor  48 - 
 
 

VI.Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)  
Nr.  
rd.  Sume 

A B 1 
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, in care: 49  

- din fonduri publice 50  
- din fonduri private 51  

 
 

VII. Cheltuieli de inovare***)  
Nr.  
rd.  

31 decembrie 
an precedent  

31 decembrie 
an curent  

A B 1 2 
Cheltuieli de inovare – Total (rd.52 la 55), din care:  52   
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei  53   
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei  54   
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei  55   
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VIII. Alte informatii  
Nr.  
rd.  

31 decembrie 
an precedent 

31 decembrie 
an precedent  

A B 1 2 
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 57+65), din care: 
 

56   

Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri 
imobilizate si obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd.58 la 64), 
din care:  

57   

- actiuni cotate emise de rezidenti 58   
-actiuni necotate emise de rezidenti 59   
- parti sociale emise de rezidenti 60   
- obligatiuni emise de rezidenti 61   
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-
uri) emise de rezidenti  

62   

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 63   
- obligatiuni emise de nerezidenti 64   
Creante imobilizate, in sume brute (rd.66+67), din care:  65   
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face 
in functie de cursul unei valute  

66   

- creante imobilizate in valuta  67   
Creante comerciale , avansuri acordate furnizorilor si alte conturi 
asimilate, in sume brute din care : 

68 3.519.257 3.097.291 

-creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi 
alte conturi asimilate, în sume brute  

69   

-Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit 70   
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate  71   
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetului statului 
din care : 

72 103.288 122.096 

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 73 3.228 929 
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului  74  18.989 
- subventii de incasat 75   
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 76   
- alte creante in legatura cu bugetul statului   77 100.070 102.178 
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate 78 2.670.536 2.648.322 
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului 
neîncasate la termenul stabilit 

79   

Alte creante din care : 80 27.803 49.146 
-decontari privind interesele de participare ,decontari cu 
actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie 

81   

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice 
altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile tatului) 

82 27.803 49.146 

Dobanzi de incasat din care : 83   
-de la nerezidenti  84   
Investitii pe termen scurt, in sume brute (rd. 86 la 92), din care:  85   
-actiuni cotate emise de rezidenti 86   
-actiuni necotate emise de rezidenti 87   
-parti sociale emise de rezidenti 88   
-obligatiuni emise de rezidenti 89   
-actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv 
de SIF-uri)  

90   

- actiuni emise de nerezidenti 91   
- obligatiuni emise de nerezidenti  92   
Alte valori de incasat 93   
Casa in lei si in valuta (rd. 95+96), din care: 94 336 368 
-in lei  95 336 368 
-in valuta  96   
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 98+100), din care:  97 700.716 1.449.749 
-in lei  98 358.884 280.873 
              -conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente  99   
-in valuta  100 341.832 1.168.876 
 101   



SC ARMATURA SA 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE  
pentru perioada de raportare incheiata la 31 decembrie 2011  
(toate sumele sunt exprimate in lei noi (“RON”), daca nu este specificat altfel)  

45 

VIII. Alte informatii  
Nr.  
rd.  

31 decembrie 
an precedent 

31 decembrie 
an precedent  

A B 1 2 
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 103+104), din care: 102 68.577  
-sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat , in lei  103 68.577  
-sume in curs de decontare si acreditive in valuta  104   
 
Datorii (rd. 106+109+112+115+118+121+124+127+130+133+136+137 
+140+142+143+148+149+150+155), din care:  

105 25.916.242 27.603.458 

-Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente , in sume 
brute (rd. 107+108), din care: 

106   

-in lei  107   
-in valuta 108   
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume 
brute (rd.110+111) , din care: 

109   

- in lei  110   
- in valuta   111   
-Credite bancare interne pe termen scurt (rd. 113+114), din care: 112   
-in lei  113   
-in valuta 114   
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (rd. 
116+117) , din care: 

115 2.678  

-in lei  116 2.678  
-in valuta 117   
-Credite bancare externe pe termen scurt (rd. 119+120), din care:  118   
-in lei  119   
-in valuta 120   
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt ( rd. 
122+123) din care: 

121   

-in lei  122   
-in valuta 123   
-Credite bancare pe termen lung (rd. 125+126), din care:  124   
-in lei  125   
-in valuta 126   
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung  
(rd.128+129) din care: 

127   

-in lei  128   
-in valuta 129   
-Credite bancare externe pe termen lung (rd. 88+89), din care:  130   
-in lei  131   
-in valuta 132   
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd. 
134+135) din care: 

133   

-in lei  134   
-in valuta 135   
-Credite de la trezoreria statului:  136   
-Alte imprumuturi si dobanzile aferente (rd. 138+139), din care: 137 21.876.616 21.794.833 
-in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul 
unei valute 

138 14.353  

-in valuta  139 21.862.263 21.794.833 
-Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi 
asimilate, in sume brute 

140 2.386.102 2.875.764 

       -datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si     
alte conturi asimilate in sume brute  

141   

-Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate  142 173.084 174.093 
-Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului 143 308.703 221.450 

datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale   144 184.587 173.807 
datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 145 122.145 46.700 
fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 146 1.972 943 
alte datorii in legatura cu bugetul statului 147   

-Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate 148 1.050.289 2.440.981 
-Sume datorate actionarilor/asociatilor 149   
-Alte datorii rd.(151 la 154) 150 118.769 96.37 
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VIII. Alte informatii  
Nr.  
rd.  

31 decembrie 
an precedent 

31 decembrie 
an precedent  

A B 1 2 
decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii 

/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie  
151 67.065 67.065 

alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice 
altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice(institutiile statului ) 
1* 

152 51.704 29.272 

subventii nereluate la venituri 153   
varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe 

termen scurt  
154   

-Dobanzi de platit 155   
Capital subscris varsat (rd. 102 la 105), din care  156 20.000.000 4.000.000 
-actiuni cotate1) 157 20.000.000 4.000.000 
-actiuni necotate2) 158   
-parti sociale 159   
-capital subcris varsat de nerezidenti 160   
Brevete si licente 161   
 
 

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii  
Nr.  
rd.  

31 decembrie 
an precedent  

31 decembrie 
an curent  

A B 1 2 
Cheltuieli cu colaboratorii  162   
 
 
Administrator, Intocmit, 
Numele si prenumele  Numele si prenumele 
Todor Gaziuc Olimpia Aurelia Curutiu 
  
  
Semnatura  Semnatura  
Stampila unitatii   
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Situatia activelor imobilizate  
 
Cod 40 
 

Elemente de imobilizari  

Valori brute  

Nr. 
rd.. Sold initial  Cresteri  

Reduceri  

Sold final 
(col. 5 = 1+2-3)  Total 

din care: 
dezmembrari 

si casari  
A B 1 2 3 4 5 

Imobilizari necorporale        
Cheltuieli de constituire si dezvoltare  01      
Alte imobilizari  02 323.506    323.506 
Avansari si imobilizari necorporale in curs  03 63.840    63.840 
TOTAL (rd. 01 la 03)  04 387.346    387.346 
       
Imobilizari corporale        
Terenuri  05 1.287.316    1.287.316 
Constructii  06 10.405.227    10.405.227 
Instalatii tehnice si masini  07 8.241.544 17.862 141.356  8.118.050 
Alte instalatii, utilaje si mobilier  08 66.400  5.349  61.051 
Avansuri si imobilizari corporale in curs  09 25.177 125.910   151.087 
TOTAL (rd. 05 la 09)  10 20.025.664 143.772 146.705  20.022.731 
       
Imobilizari financiare  11      
       
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)  12 20.413.010 143.772 146.705  20.410.077 
 
 
Situatia amortizarii activelor imobilizate  
 

Elemente de imobilizari 
Nr. 
rd. Sold initial 

Amortizare in 
cursul anului 

Amortizare aferenta 
imobilizarilor scoase 

din evidenta 

Amortizare la 
sfirsitul anului 
(col. 9 = 6+7-8) 

A B 6 7 8 9 
      
Imobilizari necorporale       
Cheltuieli de constituire si dezvoltare  13     
Alte imobilizari  14 120.644 64.092  184.736 
TOTAL (rd. 13+14) 15 120.644 64.092  184.736 
      
Imobilizari corporale       
Terenuri  16 20.414 6.804  27.218 
Constructii  17 0 394.690  394.690 
Instalatii tehnice si masini  18 4.572.886 682.500 141.356 5.114.030 
Alte instalatii, utilaje si mobilier  19 39.503 3.053  42.556 
TOTAL (rd. 16 la 19) 20 4.632.803 1.087.047 141.356 5.578.494 
      
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)  21 4.753.447 1.151.138 141.356 5.763.229 
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Situatia ajustarilor pentru depreciere  
 

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial 

Ajustari 
constituite in 
cursul anului 

Ajustari reluate la 
venituri 

Sold final  
(col. 13 = 10+11-12) 

A B 10 11 12 13 
      
Imobilizari necorporale       
Cheltuieli de constituire si dezvoltare 22     
Alte imobilizari  23     
Avansuri si imobilizari necorporale in curs  24     
TOTAL (rd. 22 la 24) 25     
      
Imobilizari corporale       
Terenuri  26     
Constructii  27     
Instalatii tehnice si masini  28     
Alte instalatii, utilaje si mobilier  29     
Avansuri si imobilizari corporale in curs 30     
TOTAL (rd. 26 la 30) 31     
      
Imobilizari financiare  32     
      
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 
TOTAL (rd. 25+31+32)  33     
 
 
Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 47 au fost semnate la data de 26 aprilie 2011 de catre: 
 
 
 
Administrator, Intocmit, 
Numele si prenumele  Numele si prenumele 
Todor Gaziuc Olimpia Aurelia Curutiu 
  
  
Semnatura  Semnatura  
Stampila unitatii   
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RAPORT DE GESTIUNE  
2011 

 
 
Date despre societate: 
 
Sediul social: 400267 Cluj-Napoca. Str. Gării. Nr. 19  
Telefon: +40 264 435 367  
Fax: +40 264 435 368  
Email: office@armatura.ro  
Website: www.armatura.ro  
Codul unic de înregistrare: RO 199001  
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 12/13/1991  
Capitalul social subscris si vărsat: 4.000.000 RON  
Societatea nu are sucursale. 
 
Date despre actionari si actiuni emise: 
 
Structura sintetica consolidata a actionarilor la data de 31.12.2011, conform informatiilor furnizate 
de catre Depozitarul Central: 
 
Nume Procent % 
Herz Armaturen GMBH 32.99 
Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft 16.76 
Persoane Fizice 28.26 
Persoane Juridice 21.99 
Total  100.00 

 
Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 
Bucuresti. 
 
 
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de companie:  
 

 Numărul de actiuni: 40.000.000; 
 Valoarea nominală: 0.1 RON/actiune; 
 Actiunile nominative, emise în formă dematerializată, sunt înregistrate în registrul 

independent SC Depozitarul Central SA; 
 Societatea nu a achizitionat actiuni proprii in cursul anului financiar 2011. 
 Nu exista restricţii legate de transferul de valori mobiliare emise de catre societate; 
 Nu exista deţinători de valori mobiliare emise de societate care sa aiba drepturi speciale 

de control şi o descriere a acestor drepturi. 
 Nu exista scheme de acordare de actiuni salariatilor; 
 Nu exista restricţii privind drepturile de vot; 
 Nu se cunosc acorduri dintre acţionari care sunt cunoscute de către entitate şi care pot 

avea ca rezultat restricţii referitoare la transferul valorilor mobiliare şi/sau la drepturile de 
vot; 

 Numirea sau înlocuirea membrilor consiliului de administraţie şi modificarea actelor 
constitutive ale entităţii se face cu aprobarea AGA. 

 
Guvernanta corporativa: 
 
Societatea a implementat un Regulament de Organizare si Functionare precum si un Regulament 
de Ordine Interioara care sunt menite sa asigure functionarea in parametrii de siguranta si sa 
contribuie la indeplinirea obiectivelor societatii. Sistemul de control intern isi indeplineste 
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obiectivele propuse si nu au fost constatate deficiente semnificative in functionarea sistemului 
intern. 
 
Principiile sistemului de control intern implementate sunt separarea deciziilor,  existenta unor 
controale automate incorporate in aplicatia informatica, limite de autorizare, raportari periodice, 
etc. 
 
 
Date despre activitate: 
 
Obiectul principal de activitate al SC Armatura SA: „Fabricarea de articole de robinetarie”. 
 
Compania dezvoltă, produce si comercializează următoarele produse:  
 
- Produse pentru echipamente de instalatii de gaz, apă, încălzire, răcire si aer conditionat;  
- Produse industriale, în calitate de furnizor pentru clienti OEM.  
 
Produsele societatii sunt vandute atat pe piata interna cat si pe pietele externe. 
 
Prezentarea situatiilor financiare: 
 
Documentele privind operatiunile economico-financiare aferente perioadei de raportare, au fost 
corect inregistrate, respectandu-se principiile contabilitatii, regulile si metodele contabile 
prevazute de reglementarile in vigoare. 
 
 Au fost respectate regulile de intocmire a situatiilor financiare, prevazute in legea nr. 82/1991 si 
ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009, datele inscrise in bilant corespund cu datele 
inregistrate in contabilitate si sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale. 
 
Contul de profit si pierderi reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei 
de raportari. 
 
Societatea a inregistrat in perioada 01.01.2011 – 31.12.2011  o pierdere in valoare de 2.099.932 
lei. 
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Elemente de bilant: 
 
Bilant la 31.12.2011: 
 

Nr. 
Rd. Denumire indicator 

Sold la 
01.01.2011 31.12.2011 

  A. ACTIVE IMOBILIZATE     

 1 Imobilizari necorporale 266.702 202.610 

 2 Imobilizari corporale 15.392.861 14.444.238 

 3 Imobilizari financiare - - 

 4 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 15.669.563 14.646.848 

  B. ACTIVE CIRCULANTE    

 5 Stocuri 7.998.806 8.055.575 

 6 Creante 4.548.924 4.080.865 

 7 Investitii pe termen scurt 509.936 1.221.728 

 8 Casa si conturi la banci 259.825 228.389 

 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 13.317.491 13.586.557 

 9 C. CHELTUIELI IN AVANS TOTAL 22.745 47.418 

10 
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O 
PERIOADA DE PANA LA UN AN - TOTAL 4.479.579 5.991.786 

11 
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII 
CURENTE NETE  8.847.994 7.629.017 

12 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE  24.507.557 22.034.811 

13 

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O 
PERIOADA MAI MARE DE  UN AN - TOTAL  
 21.424.000 21.598.500 

14 H.PROVIZIOANE 544.161 261.401 

15 I.VENITURI IN AVANS-(Subventii  pentru investitii) 314.525 254.227 

16 J. CAPITAL SI REZERVE    

17 Capital  20.000.000 4.000.000 

18 Rezerve din reevaluare 5.801.981 5.801.981 

19 Rezerve  950.948 950.947 

20 

Rezultatul reportat  - - 

Sold creditor  - 42.122 
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Nr. 
Rd. Denumire indicator 

Sold la 
01.01.2011 31.12.2011 

Sold debitor  18.101.553 8.520.508 

21 

Rezultatul exercitiului  - - 

Sold creditor  - - 

Sold debitor  6.413.841 2.099.932 

22 Repartizare profitului - - 

23 CAPITALURI PROPRII - TOTAL  2.237.534 174.910 
 
Analiza stocurilor: 
 
Stocurile societatii au inregistrat fata de 01.01.2011 o crestere de 0.71% ceea ce reprezinta in 
valoare absoluta o crestere de 56.769 lei. 
 
 
 
Structura stocurilor la 31.12.2011 este urmatoarea: 
 

- produse finite si marfuri                       54,98 % 
- productia neterminata                          24,91 % 
- materii prime. materiale                       20,06 % 
- avansuri pentru cumparari de stocuri    0,05 % 

 
Detaliat, situatia se prezinta astfel: 
 

- stocul de materii prime si materiale la 31.12.2011 a inregistrat o crestere fata de 
01.01.2011 cu 1.052.422 lei ( 186,56%); 

- stocul valoric al produselor in curs de executie la data de 31.12.2011 a inregistrat o 
scadere fata de 01.01.2011 cu 41.724 lei ( 2,04 %); 

- stocul valoric al produselor finite si marfuri a inregistrat la data de 31.12.2011 o scadere 
fata de 01.01.2011 cu 956.397  lei (17.76%); 

- soldul avansurilor pentru cumparari de stocuri a inregistrat la data de 31.12.2011  o 
crestere fata de 01.01.2011 cu 2.468 lei (190.29 %). 

 
Durata medie de rotatie a stocurilor calculata ca raport intre stocul mediu si cifra de afaceri se 
prezinta astfel: 
 

- materii prime. materiale     
                          
            DMRmp = stoc mediu mp / CA * 360 zile     
                         
2010:   DMRmp = [(374.373 + 564.123) /  2] / 17.571.582 * 360 zile = 10 zile 
2011:   DMRmp = [(564.123 + 1.616.545) 2] / 20.075.758 * 360 zile = 20 zile 
 
                            

- productia neterminata 
 

DMRpn = stoc mediu pn / CA * 360 zile        
                      

2010:    DMRpn = [(4.506.201 + 2.048.344) / 2] / 17.571.582 * 360 zile = 67 zile  
2011:    DMRpn = [(2.048.344+2.006.620) / 2] / 20.075.758 * 360 zile = 36 zile 
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- produse finite 

 
 DMRpf = stoc mediu pf / CA * 360 zile       
                       

2010:     DMRpf = [(7.318.093 + 5.385.042) / 2] / 17.571.582 * 360 zile = 130 zile 
2011:     DMRpf = [(5.385.042 + 4.428.645)2] / 20.075.758 * 360 zile = 88 zile 
 
 
Viteza de rotatie a stocurilor calculata ca raport intre cifra de afaceri si stocul mediu este 
urmatoarea: 
 

- materii prime. materiale     
                          
           VRmp = CA / stoc mediu mp  
 
2010:   VRmp = 17.571.582  /  [(374.373 + 564.123) / 2]   =  37 ori 
2011:   VRmp =20.075.758  /  [(564.123 + 1.616.545)/2] =  18 ori 
                            

- productia neterminata 
 

VRpn = CA / stoc mediu pn  
 

2010:    VRpn = 17.571.582 /  [(4.506.201 + 2.048.344) / 2] =  5 ori 
2011:    VRpn = 20.075.758  / [(2.048.344+2.006.620) / 2] =  10 ori 

- produse finite 
 

VRpf = CA / stoc mediu pf  
 

2010:     VRpf = 17.571.582 / [(7.318.093 + 5.385.042) / 2] = 3 ori 
2011:     VRpf =20.075.758 /  [(5.385.042 + 4.428.645)/2]= 4 ori 
 
 
Analiza creantelor: 
 
La data de 31.12.2011 creantele societatii, in suma de 4.080.865 lei, aveau urmatoarea structura: 
 
                                                            Valoare                                   % in total  
                                                                 lei                                  active circulante 
Creante comerciale:                           3.957.042                                   29.13 
Alte creante                                           123.830                                     0.92 
 
Soldul creantelor comerciale si alte creante au scazut in cursul anului 2011 cu 483.527 lei, 
respectiv au crescut cu 15.475 lei.  
 
Durata medie de incasare a creantelor :          
 
DM ic = [(creante la inceput de perioada + creante la sfarsit de perioada) / 2] / CA * 360 zile        
                 
2010: DM ic = [(3.555.167 + 4.548.924) / 2] / 17.571.582 * 360 zile = 83 zile 
2011: DM ic = [(4.548.924+4.080.865) / 2] / 20.075.758 * 360 zile = 77 zile 
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Situatia incasarilor pe anul 2011 se prezinta astfel: 
 
 
 Valoare lei % in total incasari 
Incasari prin banca 16.452.554 68,00 

Incasari prin casa 623.963 2,58 
Incasari cu CEC-uri si Bilete la 
ordin 

506.500 2,10 

Incasari prin compensari 6.611.874 27,32 
Total 24.194.891 100,00 
 
 
In cursul anului 2011 societatea a constituit provizioane pentru zilele de concediu neefectuate de 
catre salariatii societatii in cursul anului 2011 in suma de 178.032 lei. 
 
De asemenea a fost inregistrata trecerea la venituri a unei sume de 161.623 lei din anularea 
provizioanelor constituite pentru zilele de concediu neefectuate de catre salariatii societatii in 
cursul anului 2010. 
 
Analiza obligatiilor de plata: 
 
Obligatiile de plata ale societatii la 31.12.2011 au urmatoarea structura: 
 
 Categoria        Sold in lei 

Furnizori        5.316.746 
Datorii cu personalul          148.105 
Datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale                   283.902 
T.V.A.                       0 
Impozit pe venituri de natura salariilor                      46.700 
Sume datorate institutiilor de credit (inclusiv dobanzi)   21.794.833 
Clienti creditori                                  0 
Alte datorii                      0 
TOTAL                               27.590.286 

 
Analiza creditelor si a altor imprumuturi: 
 
La data de 31.12.2011, societatea avea angajat un credit de la actionarul Herz Armaturen Gmbh 
in valoare de 5 milioane Euro pentru plata datoriilor societatii (21.598.500 lei). 

 
Soldul la 31.12.2011 al dobanzilor aferente creditului este de 196.333 lei. Cheltuielile cu 
dobanzile pe intreg anul 2011 sunt in valoare de 721.501 lei, reprezentand 2,90 % in totalul 
cheltuielilor societatii. 
 
Garantarea creditelor s-a efectuat prin ipotecarea activelor din patrimoniul societatii. 
 
Indicatorul gradului de indatorare: 
 
Gi = [Capital imprumutat (inceputul anului fiscal) + Capital imprumutat (sfarsitul perioadei)] / 
[Capital propriu (inceputul anului fiscal) + Capital propriu (sfarsitul perioadei)] 
 
Gi = (21.424.000+21.598.500) / (2.237.534 + 174.910) = 43.022.500 / 2.412.444 = 17.83 
 
Cheltuielile cu dobanzile nu sunt deductibile avand in vedere gradul de indatorare a capitalului 
mai mare decat trei. 
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Societatea nu utilizeaza instrumente financiare complexe de tipul derivatelor, swaps, etc. 
 
Contul de profit si pierdere la 31.12.2011: 
 
Contul de profit si pierdere la 31.12.2011 cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si cheltuielile 
exercitiului, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului. 
 

Nr. 
Crt. Denumire indicator 

Sold la 
01.01.2011 31.12.2011 

1 Cifra de afaceri neta 17.571.582 20.075.758 
2 Venituri din exploatare 16.324.113 20.199.758 
3 Cheltuieli din exploatare 21.066.516 21.432.337 
  Rezultatul din exploatare -            Profit    
                                                     Pierdere  4.742.403 1.232.542 
3 Venituri financiare 1.220.722 1.886.357 
4 Cheltuieli financiare 2.883.910 2.753.746 
  Rezultatul financiar -                     Profit   
                                                     Pierdere 1.663.188 867.390 
1 Venituri totale 17.544.835 22.086.151 
2 Cheltuieli totale 23.950.426 24.186.083 
  Rezultatul brut -                             Profit   
                                                     Pierdere 6.405.591 2.099.932 
  Impozit pe profit 8.250  
  Rezultatul net -                              Profit   
                                                     Pierdere 6.413.841 2.099.932 

 
 
 
Evolutia previzibila a societatii: 
 
Evolutia probabila a societatii pentru anul 2012 este prezentata in Bugetul de Venituri si 
Cheltuieli, prin care se estimeaza realizarea unei cifre de afaceri in suma de 21.852.250 lei 
precum si in Bugetul de Investitii. 
 
Riscuri si incertitudini: 
 
Conducerea societatii identifica, analizeaza si elaboreaza in mod constant strategii de combatere 
a riscurilor la care se expune societatea in derularea activitatii sale. 
 
Avand in vedere ca o portiune semnificativa din vanzarile societatii sunt adresate exporturilor, un 
risc al societatii care este atent monitorizat este reprezentat de riscul valutar. 
 
De asemenea, tinand cont de activitatea societatii intr-un mediu economic global, fluctuatiile 
cererii de pe piata influenteaza performantele financiare ale societatii. 
 
Datorita mediului economic general,  riscul de lichiditate si riscul de flux de trezorerie a constituit o 
tematica de interes sporit pentru conducerea societatii si s-a incercat gasirea de solutii optime 
pentru combaterea acestor risc care au inclus printre altele: analize ale scadentelor obligatiilor, 
eforturi in recuperarea creantelor, folosirea optima a resurselor bancare, etc. 
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Evenimente importante aparute dupa sfarsitul exercitiului financiar  
 
In luna aprilie 2012 s-a finalizat procesul de diminuare a capitalului social in conformitate cu 
Certificatul de Inregistare a Valorilor Mobiliare nr.AC-3733-1 din 12.03.2012 eliberat de CNVM, 
Depozitarul Central S.A inregistrind in registrul actionarilor societatii ARMATURA S.A CLUJ-
NAPOCA ( CUI: 199001, simbol: ARM) diminuarea valorii nominale a actiunilor, in data de 
04.04.2012 
 
 

Administrator, 

 

Av. Todor Gaziuc 
 
 
 
 
 
_______________________ 
(semnătura şi  ştampila unităţii) 
 
 
 
 
 
 


