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RAPORT DE GESTIUNE
2016

Intocmit Conform Regulamentului nr.1/2006 al Comisiei Nationale de Valori Mobiliare

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 31.12.2016, conform informatiilor
furnizate de catre Depozitarul Central:

31.12.2016

Acţiuni Numar de
actiuni Suma Procentaj

deţinut
lei (%)

Herz Armaturen GMBH 2,797,352 279,735 6.9934
Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft 6,703,418 670,342 16.7585
Swiss Capital SA 925,000 92,500 2.3125
Broadhurst Investments Limited 2,730,881 273,088 6.8272
FDI Active Dinamic/Sai Swiss Capital 2,216,875 221,688 5.5422
HRIC Beteiligungs GMBH 10,400,000 1,040,000 26.0000
Persoane Fizice 8,863,329 886,333 22.1583
Persoane Juridice 5,363,145 536,315 13.4079
Total 40,000,000 4,000,000 100

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 2016;
 Nu exista restricţii legate de transferul de valori mobiliare emise de catre societate;
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 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:

ARMATURA SA are actiuni listate la BVB Bucuresti. Ca urmare societatea aplica toate
prevederile legale in vigoare: Legea 31/1990 actualizata, OMFP 2844/2016 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile conform Standardelor internationale de Raportare
Financiara, regulamentul CVNVM nr. 1/2006 privind raportarile, legea 297/2004 privind
piata de capital, reglementarile BVB si altele. Toate aceste acte sunt publice.

Pana la data intcmirii prezentului raport, Societatea nu a aderat la Codul de Guvernanta
Corporativa emis de Bursa de valori Bucuresti in anul 2015

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 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.

Societatea are un contract cu un auditor financiar autorizat, conform cerintelor legale, care
verifica situatiile financiare conform prevederilor legale in vigoare.

Adunarea Generala are atributiile prevazute de Legea 31/1990 cu modificarile aferente si
de actul constitutiv al societatii in vigoare la data tinerii adunarii generale.Modul de
desfasurare a adunarii generale a actionarilor si atributiile cheie ale acesteia sunt
conforme cu legislatia in vigoare si cu Statutul societati.

Drepturile actionarilor si modul cum acestea pot fi exercitate sunt prevazute in legislatia
aplicabila.

Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale:

Membrii consiliului de administratie:

1. Matthias Haider
2. Akper Saryyev
3. Piotr Kamil Skudlarski
4. Andrej Marcin Kabat
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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. 2.844/2016, datele inscrise in
Situatia pozitiei financiare corespund cu datele inregistrate in contabilitate si sunt puse de
acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Situatia rezultatului global reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale
perioadei de raportare.
Societatea a inregistrat in perioada 01.01.2016 – 31.12.2016  o pierdere in valoare de
2.957.848 lei.
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Elemente ale Situatiei pozitiei financiare:

Situatia pozitiei financiare la 31.12.2016:

Sold laNr.
Rd. Denumire indicator 01.01.2016 31.12.2016

ACTIVE IMOBILIZATE

 1 Imobilizari necorporale 19.065 1.923

 2 Imobilizari corporale 19.039.918 18.323.845

 3 Imobilizari financiare 0 0

 4 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 19.058.983 18.325.768
ACTIVE CIRCULANTE

 5 Stocuri 6.391.629 5.322.293
 6 Creante 1.403.632 1.627.899

 7 Active financiare pe termen scurt 137.974 0

 8 Casa si conturi la banci 123.318 547.651

 9 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 8.056.551 7.497.843

10 TOTAL ACTIVE(rd 4 + rd 9) 27.115.535 25.823.611

CAPITALURI PROPRII SI DATORII

CAPITALURI PROPRII

11 Capital Social 18.110.957 18.110.957

12 Rezerve 9.738.908 9.738.908

13 Rezultatul reportat -30.881.460 -33.839.308
14 CAPITALURI PROPRII – TOTAL( rd 11 la 13) -3.031.595 -5.989.443

DATORII
15 DATORII PE TERMEN LUNG 1.160.706 1.019.530
16 DATORII PE TERMEN SCURT 28.986.425 30.793.524

17 TOTAL DATORII (rd 15 + rd 16) 30.147.130 31.813.054

18
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
(rd 14 + rd 17 ) 27.115.535 25.823.611
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Analiza stocurilor:

Stocurile societatii au inregistrat fata de 01.01.2015 o scadere cu 17 % ceea ce reprezinta
in valoare absoluta o scadere de 1.069.336 lei.

Structura stocurilor la 31.12.2016 este urmatoarea:

- produse finite si marfuri 21.01 %
- productia in curs de executie 30.45 %
- materii prime si materiale 48.53 %

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

2015:   DMRmp = [(2,353,600+2,890,191) /  2] / 19,496,953 * 360 zile = 47 zile
2016:   DMRmp = [(2,890,191+2,583,126) /  2] /19,254,634 * 360 zile =  51 zile

- semifabricate

DMRpn = stoc mediu pn / CA * 360 zile

2015:    DMRpn = [(2,600,834+2,118,637) / 2] / 19,496,953 * 360 zile = 43 zile
2016: DMRpn = [(2,118,637+1,953,571) / 2] / 19,254,634 * 360 zile = 38 zile

- produse finite

 DMRpf = stoc mediu pf / CA * 360 zile

2015: DMRpf = [(1,927,698+1,818,457) / 2] / 19,496,953 * 360 zile = 36 zile
2016: DMRpf = [(1,818,391+1,118,391) / 2] / 19,254,634 * 360 zile = 27 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

2015:   VRmp =19,496,953 / [(2,353,600+2,890,191) / 2] = 7 ori
2016:   VRmp =19,254,634 /  [(2,890,191+2,583,126) / 2] = 7 ori

- productia in curs de executie

VRpn = CA / stoc mediu pn

2015:    VRpn = 19,496,953 /  [(2,600,834+2,118,637) / 2] = 8 ori
2016:    VRpn = 19,254,634 / [(2,118,637+1,953,571) / 2] = 10 ori
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- produse finite

VRpf = CA / stoc mediu pf

2015:     VRpf = 19,496,953 /  [(1,927,698+1,818,457) / 2] = 10 ori
2016: VRpf = 19,254,634 /  [(1,818,391+1,118,391) / 2] = 17 ori

Analiza creantelor:

La data de 31.12.2016 creantele societatii, in suma de 1.596.289 lei, aveau urmatoarea
structura:

                                                            Valoare                                   % in total
                                 lei                                  active circulante

Creante comerciale: 1.549.352 20,75
Alte creante     46.396 0,63

Soldul creantelor comerciale a crescut in anul 2016 cu 416.844 lei iar al altor creante au
scazut cu 90.819 lei.

Durata medie de incasare a creantelor :

DM ic = [(creante la inceput de perioada + creante la sfarsit de perioada) / 2] / CA * 360
zile

2015: DM ic = [(1,900,438+1,270,266) / 2] / 19,496,953 * 360 zile = 29 zile
2013: DM ic = [(1,270,263+1,596,289) / 2] / 19,254,634 * 360 zile = 27 zile

La sfarsitul anului 2016 societatea a constituit provizioane pentru deprecierea creantelor
comerciale in valoare de 731.905 lei.

Analiza obligatiilor de plata:

Obligatiile de plata ale societatii la 31.12.2016 au urmatoarea structura:

Categoria Sold in lei
Furnizori  7,480,467
Decontari cu asociatii privind capitalul 100
Datorii cu personalul  135,475
Datorii cu personalul aferent concediilor neefectuate        20,548
Datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale 212,533
T.V.A.    27,140
Impozit pe venituri de natura salariilor  43,412
Sume datorate institutiilor de credit (inclusiv dobanzi)  22,705,500
Clienti creditori         621
Alte datorii 1,187,259
TOTAL   31,813,055

Analiza creditelor si a altor imprumuturi:
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La data de 31.12.2016, societatea avea angajat un credit de la actionarul Herz Armaturen
Gmbh in valoare de 5 milioane Euro pentru plata datoriilor societatii (22,705,500 lei).

Garantarea creditelor s-a efectuat prin ipotecarea activelor din patrimoniul societatii.

Situatia rezultatului global la 31.12.2016

Situatia rezultatului global la 31.12.2016 cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si
cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului.

Exercitiu financiar :Nr.
Crt. Denumire indicator 31.12.2016 31.12.2015
1 Cifra de afaceri neta 19.254.634 19.496.953
4 Rezultatul din exploatare             Profit - -

 Pierdere -2.432.669 1.317.441
7 Rezultatul financiar                      Profit - -

                                                 Pierdere 628.446 690.567
10 Rezultatul brut                              Profit - -

                        Pierdere 3.061.115 2.008.008
11 Impozit pe profit amanat -103.268 -9.163

Rezultatul net                              Profit - -
                                                  Pierdere 2.957.847 1.998.845

Evolutia previzibila a societatii:

Evolutia probabila a societatii pentru anul 2017 este prezentata in Bugetul de Venituri si
Cheltuieli, prin care se estimeaza realizarea unei cifre de afaceri cu o crestere usoara fata
de 2016  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
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scadentelor obligatiilor, eforturi in recuperarea creantelor, folosirea optima a resurselor
bancare, etc.

In data de 07 martie 2013 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat
reducerea capitalului social al Societatii la valoarea „zero” si concomitent majorarea
acestuia la valoarea de 4.000.000 lei prin aport in numerar de catre actionarii acesteia.
Finalizarea acestei operaţiuni nu a fost posibilă deoarece acţionarul Bugică Radu a
contestat hotărârea la Tribunalul Comercial Cluj, cerere de a făcut obiectul dosarului nr.
817/1285/2013 iar Hotărârea AGEA a fost anulată de instanţă prin hotărâre definitivă. Din
punct de vedere financiar, societatea nu a fost afectată decât pentru faptul că nu s-a putut
rezolva problema capitalurilor proprii, care la data de 31.12.2015 erau la valoare de sub
50% din valoarea capitalului social. Principalul motiv al anulării a fost acela că societatea nu
a organizat anterior aprobării reducerii şi majorării de capital social o AGEA în care să se
discute dizolvarea şi lichidarea societăţii.

În data de 29.04.2014 a avut loc o AGEA în care s-a respins propunerea Consiliului de
Administraţie de dizolvare şi lichidare a societăţii, iar societatea avea termen de un an de a
veni cu o propunere către acţionari pentru a rezolva problema capitalurilior proprii negative
la Sfârşitul anului 2014.

In data de 12.02.2015, Adunarea Generala Extraordinara a decis reducerea capitalului
social al societatii de la 4.000.000 lei la 400.000 lei prin reducerea numarului de actiunide la
40.000.000 la 4.000.000 actiuni nominative si concomitent majorarea capitalului social de la
valoarea de 400.000 lei la valoarea de 4.000.000 lei prin aport de numerar. Raspunsul
referitor la inregistrarea operatiunii de reducere a capitalului social de la ASF a fost
comunicat societatii la data de 12.02.2016. In Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor societatii din data de 28.04.2016 s-a respins propunerea aprobata prina
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 01/12.02.2015 referitoare la
continurarea procedurii de majorare a capitalului social, respectiv anularea intregii
proceduri. In aceeasi AGEA, s-a aprobat mandatarea catre Consiliul de Administratie a
atributiei de a aproba si efectua o majorare de cpital social al societatii pana la o valoare de
10.000.000 lei, in termen de un an de zile de la data adoptarii hotararii AGEA.

Termenul de rambursare a creditului de 5 milioane de euro catre actionarul Herz Armaturen
GMBH nu a fost prelungit in anul 2016.

Evenimente importante aparute dupa sfarsitul exercitiului financiar

In data de 31.03.2016 societatea va inchide sectia Turnatorie Fonta conform Hotararii
AGEA nr. 02/29.04.2014.

Cluj Napoca28.03.2017Administrator,
Piotr Kamil Skudlarski


