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RAPORT SEMESTRIAL  2014 
S.C. ARMĂTURA S.A. 

CLUJ- NAPOCA 
 

 
 
 
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 şi vărsat:                          4.000.000 RON  
 
 
Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise:  
 
Acţiunile S.C. ARMĂTURA S.A. se tranzacţionează la categoria a II-a, a Bursei de Valori Bucureşti.  
 
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de companie:  
 
  Numărul de actiuni: 40.000.000  
  Valoarea nominală: 0,1 RON/acţiune 
  Acţiuni nominative, emise în formă dematerializată, înregistrate în registrul independent S.C. 

Depozitarul Central S.A., conform contractului nr. 1958 din 19.01.2007  
 
 
 

 
Data raportului: 14.08.2014 
 
 
* întocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 al Comisiei Nationale de Valori Mobiliare  
* Situaţiile financiare de la 30.06.2014 nu au fost auditate. 
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1. Situaţia economico – financiară: 
 
Situaţiile financiare semestriale au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de 
Raportare Financiară (IFRS). 
 

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE 
 

 
   01 ianuarie  30 iunie  
   2014  2014    
Activ 
Active imobilizate 
Imobilizări corporale   16.245.453  15.755.499  
Imobilizări necorporale        124.031      92.570   
Total active imobilizate   16.369.484  15.848.068  
 
Active circulante 
Stocuri   6.967.608  6.411.410  
Clienţi şi alte creanţe   2.694.422  2.360.013  
Numerar şi echivalente    
 de numerar   4.328.755  237.110  
Active financiare 
pe termen scurt      586.289      0        
Total active circulante   14.577.074  9.008.532  
 
Total activ   30.946.558  24.856.600  
  
Capitaluri proprii şi datorii 
Capital social   18.110.957  18.110.957  
Rezerve   6.605.064  6.605.064  
Rezultatul reportat   -26.616.711  -26.940.053   
     
Total capitaluri proprii       -1.900.690      -2.224.032  
 
Datorii pe termen lung 
Împrumuturi   22.423.500  21.935.000  
Datorii legate de leasing financiar   -  -  
Datorii aferente impozitului 
amânat   469.255  469.255  
Furnizori şi alte datorii           151.629         132.675   
 
     23.044.384      22.536.930   
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SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE (CONTINUARE) 
 
 
   01 ianuarie  30 iunie  
   2014  2014   
      
Datorii curente 
 
Furnizori şi alte datorii     5.193.231  4.075.020  
Decontări cu acţionarii privind 
capitalul social   4.107.501  191  
Provizioane pentru riscuri     
    şi cheltuieli   502.133  468.492  
 
Total datorii curente   9.802.865  4.543.702  
 
Total datorii   32.847.249  27.080.632  
 
Total capitaluri proprii şi datorii   30.946.558  24.856.600  
 
 
 
 
 
ANALIZA STOCURILOR 
 
 
Stocurile societăţii au înregistrat o scădere, faţă de începutul anului 2014, în valoare de 556.198 lei, cu o 
scădere procentuală de 7.98 %.  
 
 

Structura stocurilor la 30.06.2014 comparativ cu 01.01.2014 este următoarea: 
 

Numar 
crt. STOCURI 

 Sold la 
01.01.2014 

(LEI) % 

Sold la 
30.06.2014 

(LEI) % 
Diferenta 
+/- (lei) 

1 Materii prime şi materiale auxiliare 2.470.933 35.46 2.179.955 34.00 -290.978 

2 
Productia în curs de execuţie şi 
produse finite 3.533.560 50.71 3.291.049 51.33 -242.512 

3 Mărfuri       773.948 11.12 767.083 11.97 -6.865 
4 Alte stocuri      189.166     2.71 173.323      2.70 -15.843 

  TOTAL 6.967.608 100.00 6.411.410 100.00 -556.198 
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ANALIZA CREANŢELOR  
 
La data de 30.06.2014 creanţele societăţii, în valoare de 2.360.013 lei aveau următoarea structură: 
 
                                                                   Valoare                               % in total  
                                                                                                                     active circulante 
 
Creanţe comerciale  - net                             2.135.268 lei                                    23.70 
- din care in relaţie cu părţile afiliate            688.094 lei                                  
Cheltuieli în avans                      78.186 lei      0.87 
Alte creanţe                                                     146.559 lei                                     1.63 
 
 
Creanţele comerciale la data de 30.06.2014 au înregistrat o scădere faţă de cele înregistrate la data de 
01.01.2014 cu 334.409 lei  fapt ce se datorează scăderii cifrei de afaceri datorată lipsei comenzilor din 
partea clienţilor. 
 
 
 
 
ANALIZA OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ 
 
 
Obligaţiile de plată ale societăţii la 30.06.2014 au următoarea structură: 
 
                                                                                                         -LEI- 
 
Datorii comerciale :                                                                       3.543.288 
- din care în relaţia cu părţile afiliate                                            1.249.332 
Datorii cu personalul,contribuţii,asigurări sociale           368.951 
Taxa pe valoarea adaugată                 97.182 
Alte datorii  :                                                                                    65.598 

 
TOTAL                                                                                     4.075.020 

 
1 

 

Datoriile curente ale societăţii au înregistrat o scădere în valoare de 1.118.211 lei faţă de începutul 
anului 2014 care se datorează în mare parte scăderii cifrei de afaceri fapt ce a dus la scăderea fluxului 
de aprovizionare cu materii prime necesare realizării producţiei. 
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SITUAŢIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR 
 

   30 iunie  30 iunie 
   2014  2013 
      
 
Venituri   9.461.514  12.178.213 
Alte venituri din exploatare   63.964  28.206 
Variaţia stocurilor de produse finite 
şi producţie în curs de execuţie   -86.937  682.750 
Materii prime şi materiale   -3.218.458  -3.920.226 
Costul mărfurilor   -658.159  -1.097.493 
Cheltuieli cu personalul   -2.963.208  -3.235.043 
Cheltuieli cu utilităţi   -2.027.298  -2.803.170 
Servicii  prestate de către terţi   -245.827  -343.863 
Amortizarea şi deprecierea 
activelor imobilizate   -533.512  -499.747 
Mişcarea netă în provizionul pentru alte 
riscuri şi cheltuieli   33.641  142.112 
 
Alte cheltuieli operaţionale   -408.788  -461.906 
 
Alte venituri / (pierderi),net   3.089  20.605 
 
Rezultat operaţional   -579.980  649.228 
 
Venituri financiare   13.552  8.327 
 
Cheltuieli financiare   -143.087  -413.892 
 
Pierdere financiară netă   256.639  -405.564 
 
Profit/Pierdere înainte de impozitare   -323.341  243.664 
 
Venit / (Cheltuială) cu impozitul pe profit 
curent si amânat   -  8.752 
 
Profitul / Pierderea netă aferentă exerciţiului  -323.341  252.416 
 
 
                                                                                                                                      -lei- 
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Cheltuielile cu o pondere semnificativă în totalul cheltuielilor de exploatare sunt următoarele: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analiza activităţii societăţii comerciale 
 
2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de 
incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu 
aceeasi perioadă a anului anterior.  
 
În calitate de jucător pe piata natională si pe pietele internationale, compania este întotdeauna expusă 
atât modificărilor de preturi la materii prime si evolutiilor locale sau globale ale preturilor la produsele 
finite ori la componentele industriale, cât si evolutiilor cursurilor de schimb valutar.  
 
În 2014, compania a aliniat preturile produselor in functie de  capacitatea de absorbtie a  pietei interne si 
a capacitatii de absorbtie a clientilor de pe piata externă, in sensul ajustarii lor corespunzator cu 
cresterile de preturi ale materiilor prime si ale facilitatilor (gaze naturale, energie electrica si apa).  
 
Baza larg răspândită de clienti si riscul controlabil de pierdere a clientilor importanti reduce riscurile 
legate de lichiditătile companiei. De asemenea, compania a dezvoltat raporturi de durată cu băncile 
sale, parcurgând fără probleme reînnoiri de contracte si renegocierea de comisioane incat sa reduca 
costurile cu serviciile bancare.  
 
Clientii rău-platnici preluati din anii anteriori au afectat situatia lichiditătilor companiei în ultima perioada. 
Se fac eforturi in vederea recuperarii creantelor , dar aceasta este o activitate de durata si in unele 
cazuri cu sanse minime  
de recuperare. 
 
Cu toate că baza de clienti a companiei este larg răspândită, o recesiune generală si de durată în 
industria europeană a contructiilor ar avea cu sigurantă un efect negativ asupra cifrei de afaceri.  
 
Pe de altă parte, consideram ca pentru moment si pe termen scurt, nu vom fi afectati de o descrestere 
dramatica  a vanzarilor pentru produsele pe care le comercializam.  
 
 

Realizari in perioada de raportare - lei Nr. 
Crt. 

Denumire indicator 
30.06.2013      30.06.2014    ∆ % 

1 Cheltuieli cu materii prime si 
materiale consumabile 

 
3.920.226 

 
3.218.458 

 
-17.90 

2 Cheltuieli cu utilitati 2.803.170 2.027.298 -27.68 
3 Cheltuieli cu personalul 3.235.043 2.963.208 -8.40 
4 Servicii prestate de terti 343.863 245.827 -28.51 
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2.2. Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbarilor economice care 
afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost 
afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparaţie cu perioada corespunzătoare a 
anului trecut. 
 

30.06.2013 30.06.2014 PRODUSE 
ARMATURA RON EUR RON EUR ∆ % 
Echipamente 
pentru instalatii 

10,839,443 
 

2,431,023 8.786.744 2.002.905 -18.94% 

OEM Romania      173,954      39,014      143.471      32.704 -17.52% 

OEM Export 1,164,815 261,240 531.299 121.108 -54.39% 
TOTAL 12,178,213 2,731,276 9.461.514 2.156.716 -22.31% 

                                          (30.06.2013: 1 EUR = 4,4588; 30.06.2014: 1 EUR = 4,3870) 
 
 

Repartitia cifrei de 
afaceri pe sectoare 

economice 

 
30.06.2013 

RON 

 
30.06.2014 

RON 

 
∆ % 

Venituri din vanzarea 
produselor pe piata 
interna   

 
 

8.402.204 

 
 

6.038.463 

 
 

-28.13% 
Venituri din vanzarea 
produselor pe piata 
externa 

 
 

3.373.270 

 
 

3.162.155 

 
 

-6.26% 
Venituri din vanzarea 
produselor proprii in 
magazinul de prezentare                                      

 
 

402.739 

 
 

260.896 

 
 

-35.22% 

TOTAL 12.178.213 9.461.514 -22.31% 
 
3. Activele corporale ale companiei 
  
3.1. Precizarea amplasării si a caracteristicilor principalelor capacităti de productie în 
proprietatea companiei.  
 
Echipamentele şi instalatiile de productie detinute de companie sunt situate, în întregime, în Cluj-
Napoca, strada Gării nr. 19.  
 
În cele două turnătorii, echipamentele si instalatiile de productie constau din instalatii pentru pregătire 
amestec de formare, topire si turnare metal în turnătoria de fontă, masini de executat miezuri în 
turnătoria de fontă si cea de alamă, instalatii de curătire si sablare piese în turnătoria de fontă si cea de 
alamă, instalatii si echipamente pentru topire si turnare în turnătoria de alamă, prese pentru alamă si 
otel, si, respectiv o masină automată de turnare la joasă presiune în cochile.  
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În Sectia Prelucrare, echipamentele principale constau din masini de transfer, strunguri multiax si 
monoax, precum si strunguri manuale.  
 
Echipamentul de la Sectia Montaj consta, în principal, din echipamente pentru asamblare robinete sau 
părtile lor componente, standuri de probă la presiune, linie de vopsit în câmp electrostatic si instalatie de 
vopsit prin pulverizare, precum si linie de nichelare cromare.  
 
Echipamentele si instalatiile de la Sectia Sculărie constau din strunguri manuale, masini de găurit în 
coordonate, masina de rectificat în coordonate, masini de prelucrat prin electroeroziune, masini de 
rectificat, precum si două centre de prelucrare CNC. 
  
Prelucrarea produselor din fonta de dimensiuni mari se realizeaza cu ajutorul centrului de prelucrare 
Challenger cu ax orizontal (avand  60 de scule in magazia de scule) pus in functiune in 2008, 
prelucrarea elaborarii alamei realizandu-se prin cuptorul cu inductie Fomet (model cu canal, avand o 
capacitate totala de 3 tone, capacitatea de topire 1,6 tone) pus de asemenea in functiune in 2008. 
 
3.2. Descrierea si analizarea gradului de uzură al proprietătilor companiei.  
 
O mare parte din echipamentul de la Turnătoria de Fontă datează din anii 1970. Din motive financiare, 
activitatea investitională de după anii 1990 a fost destul de modestă. Cu toate acestea, toate 
echipamentele si instalatiile sunt în stare de functionare si permit realizarea productiei.  
 
3.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale 
ale companiei.  
 
Nu e cazul, nu au fost si nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale 
companiei. 
 
4. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale 
 
4.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta 
obligatiile financiare in timpul perioadei respective. 
 
Nu este cazul. 
 
4.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de 
societatea comerciala. 
 
     In cursul lunii martie 2013 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotararat reducerea 
capitalului social al Societatii de la valoarea de 4.000.000 lei la valoarea „ZERO” ca urmare a pierderilor 
rezultate din activitatea curenta a Societatii in ultimii 5 ani si diminuarea activului net al acesteia. In 
acelasi timp s-a aprobat majorarea de capital social prin aport in numerar si exercitarea dreptului de 
preemtiune in suma de 4.000.000 lei, prin emiterea unui numar de 40.000.000 actiuni la valoarea 
nominala de 0.1 lei/actiune. Aceasta majorare a avut loc in doua etape, prima etapa da dreptul  
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