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CATRE ACTIONARII SOCIETATII ARIILATURA SA

Raport asupra situatiilor financiare

1

Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii ARMATURA SA ("Societatea") care
cuprind situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2013, situatia rezultatului global,
situatia fluxurilor de numerar, situatia miscarilor in capitalurile proprii pentru exercitiul
financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative precum si
alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

o
o
o
o

Total active imobilizate:
Total active circulante:
Total capitaluri proprii:
Pierderea neta a exercitiului financiar:

16.369 mii lei
L4.577 mii lei

-1.901mii lei
-1.061 mii lei

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile flnanciare

Z

Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a acestor situatii
financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice al Romaniei nr.
1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele

Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori
mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si
clarificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare, si
pentru controalele interne pe care conducerea le considera necesare pentru a intocmi situatii
financiare fara denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii.

Responsabilitatea auditorului

3

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la prezentele situatii
financiare bazatape efectuarea auditului in conformitate cu Standardele Internationale de
Audit. Urmare a aspectelor descrise in sectiunea Bazele imposibilitatii exprimarii unei opinii,
noi nu am fost in masura sa obtinem probe de audit adecvate si suficiente care sa ne furnizeze

obazapentru opinia de audit.
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Bazele imposibilitatii exprimarii unei opinii
Societatea a inregistrat o pierdere neta de 1.061 mii lei in exercitiul financiar incheiat la 31
decembrie 2OL3,respectiv pierderi cumulate de26.6L7 mii lei la 31 decembrie 2013. In luna
aprilie 2015 imprumutul in valoarede 5.000 mii euro contractat de Societate de la actionarul
semnificativ HerzArmaturen Gmbh, va fi scadent la plata. Conditiile contractuale prevad ca
imprumutul devine scadent daca Societatea are o situatie financiara precara, este in

incapacitate de plata sau se indreapta spre insolventa.
Incepand cu anul 2OL1,ca urmare a reducerii activului net al Societatii, determinat ca

diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, Ia mai putin de jumatate din
valoarea capitalului social subscris si avand in vedere prevederile artL532a din Legea
3t/L990 republicata, au fost luate o serie de masuri pentru redresarea situatiei. Astfel, prima
masura a fost de reducere a capitalului social prin diminuarea valorii nominale a actiunilor
pentru acoperirea de pierderi cumulate. In cursul anului 20L2 s'a demarat o actiune de
reducere a capitalului social al Societatii la ,,zero" si majorarea acestuia la valoarea existenta
initial prin aport in numerar de catre actionarii acesteia. Deciziile Adunarii Generale
Extraordinare ale Actionarilor au fost contestate in instanta de catre o parte din actionari. La
inceputul luni aprilie 20L4 Curtea de Apel Cluj a decis nulitatea absoluta a hotararilor
Adunarii Generale Extraodinare ale Actionarilor, iar Societatea a decis punerea in aplicare a
acestei decizii fara a exercita recurs.
In data d,e 26 maftie 2014 Consiliul de Administratie al Societatii a publicat convocatorul
pentru Adunarea Generala Extraordinara din data de 28 aprilie 20L4, in care pe ordinea de zi
se solicita Adunarii Generale a Actionarilor luarea de masuri in vederea aplicarii art l-532a din

3Lll99O republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare. De asemenea se
supune aprobarii in Adunarea Generala a Actionarilor mandatarea Consiliului de
Administratie pentru a hotari incetarea activitatii sectiilor Turnatorie Alama si Fonta,
concedierea salariatilor din aceste sectii si vanzarea bunurilor imobile in vederea reducerii
datoriilor.
Legea

In conformitate cu cerintele Standardului International de Contabilitate 1 ,,Prezentarea
situatiilor financiare" conducerea Societatii trebuie sa analizeze capacitatea Societatii de a-si
continua activitatea faraaintra in lichidare sau fara a-si reduce semnificativ activitatea si de a
decide in ceea ce priveste intocmirea situatiilor financiare anuale pe baza continuitatii
activitatii pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data situatiilor financiare.
Avand in vedere incertitudinile prezentate mai sus, Societatea nu a motivat in Nota 2.1.1
Continuitatea activitatii la situatiile financiare utilizarea principiului continuitatii activitatii.
De asemenea nu au fost puse la dispozitia auditorului planurile de viitor ale conducerii
privind actiuni viitoare in legatura cu evaluarea capacitatii entitatii de a-si continua
activitatea, proiectii privind fluxurile viitoare de numerar si alte analize care sa sustina
capacitatea Societatii de a-si continua activitatea intr-un viitor de timp previzibil fara a se
realiza o reducere semnificativa a activitatii.
In consecinta, datorita lipsei oricaror altor surse de informatii alternative, care sa constituite
probe de audit suficiente si adecvate, noi nu am fost in masura sa ne formam o opinie in ceea
ce priveste utilizarea principiului continuitatii activitatii la intocmirea situatiilor financiare.
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Limitarea sferei activitatii auditorului
Incepand cu 1 ianuarie 20L2 Societatea a utilizat un nou sistem informatic integrat, a carui
implementare s-a realizat in perioada anterioara. Pe parcusul anului 20LZ au fost identificate

deficiente in functionarea sistemului informatic in ceea ce priveste calculul costului de
productie efectiv pentru productia neterminata si produsele finite. O parte din deficiente au
fost remediate in masura posibilitatilor pe parcursul anului, dar datorita unor limitari ale
sistemului informatic Societatea nu a avut posibilitatea sa efectueze calculul costurilor
efective de productie pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 20L2.
In cursul anului 2013 Societatea a efectuat calcule in ceea ce priveste costul efectiv al
productiei obtinute, fara a aplica metoda consecvent. Astfel, semifabricatele si o parte din
produsele finite obtinute in cursul anului 20L3, au fost inregistrate la cost standard. O parte
semnificativa a soldului de produse finite la 31 decembrie 2013 provine din anii anteriori
exercitiului incheiat la 31 decembrie 2013 si este inregistrata la cost standard.
urmare noi nu am obtinut informatii suficiente si astfel nu ne putem exprima opinia
asupra soldului productiei neterminate si a produselor finite la 31 decembrie 2013 si 31
decembrie 2012 invaloare de 3.534 mii lei, respectiv 3.442 mii lei si ca urmare nici asupra
variatiei stocurilor de productie neterminata si de produse finite pentru anii financiari
incheiati Ia 31 decembrie 2013, respectiv 31 decembr:ie 20L2.
Ca

Imposibilitatea exprimarii unei opinii
Din cauza semnificatiei aspectelor prezentate in paragraful ,,Bazele imposibilitatii exprimarii
unei opinii", nu am fost in masura sa obtinem probe de audit adecvate si suficiente care sa
furnizeze obazapentru opinia noastra de audit si ca urmare nu ne exprimam nicio opinie
asupra situatiilor financiare.

Evidentierea unor aspecte
Atragem atentia asupra Notei 25. c) Contingente dinaceste situatii financiare, care descrie o
incertitudine referitoare la rezultatul verificarii initiate de catre autoritatile fiscale asupra
tranzactiilor realizate cu partile afiliate in perioada 2009 - 20L0. De asemenea, atragem
atentia ca Societatea a realizat si in cursul perioadelor financiare urmatoare, 20LL - 2013
tranzactii semnificative cu partile afiliate, fara a intocmi pana la data prezentului document
dosarul preturilor de transfer, asa cum este recomandat prin legislatia nationala in domeniu.
Opinia noastra nu contine rezerve cu privire la acest aspect.

Alte aspecte
Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost
efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le
raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege,
nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii
acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru sau pentru acest raport.
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Raport asupra altor cerinte legale
In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. L286/2012, articolul nr.16
punctul c) din capitolul II cu modificarile ulterioare, noi am citit Raportul administratorilor
atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare.
In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod
semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare la 31 decembrie
20L3, alaturate.
Sebastian Andrei Bichescu

Inregistrat la Camera Auditorilor ilin Romania
Nr 3109/ 11 iunie 2009
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In numele,

Auditors & Advisors SRL
Firma de audit inregistrata
Camera Auditorilor Financiari din
cluj Napoca , L7 Apritie
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