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Raportul anual al Consiliului de Administrație 
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 (anexa 32) 
pentru exerciţiul financiar 2016 
 
Data raportului: 29.05.2017 
Denumirea societăţii: RETRASIB S.A. 
Sediul social: str. Ştefan cel Mare, nr.156, Localitatea: Sibiu, Judeţul:Sibiu 
Telefon: 0269253269     Fax: 0269253279 
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J 32/16/1993 
Cod fiscal: RO 3906360 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti  
Capital social subscris şi vărsat: 10.001.205,40 lei 
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: Acţiuni nominative, 
dematerializate, valoare nominală = 0,1 lei, 100.012.054 număr de acţiuni. 
 
1. Informații generale 
 
RETRASIB SA ("Compania") este o societate pe acțiuni care operează în conformitate cu Legea nr. 
31/1990 privind societățile comerciale. 
Compania are sediul în Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 156, județul Sibiu. 

- Principala activitate a companiei este producerea si vanzarea urmatoarelor 
produse:Transformatoare de putere și autotransformatoare cu puteri de până la 400 MVA și 
tensiuni de până la 440 Kv si componente 

- Transformatoare speciale pentru: 
 Stații mobile 
 Stații de cale ferată și de metrou 
 Sector industrial 

- Inginerie, producție, livrare, montaj la fața locului, teste de acceptare la amplasament, punere 
în funcțiune, after-sales, instruiri pentru personalul de exploatare 

- Diagnosticarea, întreținerea, repararea și recondiționarea transformatoarelor in 
fabricaproprie și in statie. 

 
Activitatea de bază a societăţii comerciale este  „Producţia de motoare, generatoare şi 
transformatoare electrice”, cod CAEN 2711. 
 
Societatea comercială RETRASIB S.A. Sibiu s-a înfiinţat în baza HG 322/92 prin desprinderea din Regia 
Autonomă de Electricitate „RENEL” – FRE Sibiu a secţiei de reparaţii echipamente şi confecţii de 
produse specifice sectorului electroenergetic. 



 
 În a doua jumătate a anului 2014, firma SGB-SMIT International Gmbh din Germania a lansat Oferta 
publică de preluare voluntară, devenind acţionar majoritar prin deţinerea, de la data de 22.09.2015, 
a unui număr de 67.459.613 acţiuni, reprezentând 67,46% din capitalul social al Retrasib SA Sibiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Evaluarea activității Companiei 
 2.1. Evaluare generală  

- comparație a veniturilor și cheltuielilor în RON în 2016 și 2015 este descrisă mai jos: 
 

 Anul 2015 
raportat initial 

Corectie 
erori 2015 

Anul 2015 
corectat 

Anul 2016 % 
evolutie 

Venituri de exploatare 75.977.235  -798.993 75.178.242 53.353.702 70,97 
Venituri financiare 1.522.075   1.522.075 1.296.697 85,19 
Venituri extraordinare 0   0 0  

Total venituri 77.499.310 -798.993 76.700.317 54.650.399 71,25 
Cheltuieli de exploatare 75.035.584 12.614.575 87.650.159 64.535.032 73,63 
Cheltuieli financiare 3.428.485  3.428.485 3.411.672 99,51 
Cheltuieli extraordinare 0   0 0  
Total cheltuieli 78.464.069 12.614.575 91.078.644 67.946.704 74.60 

- rezultat exploatare 941.651  -12.471.917 -11.181.330  
- rezultat financiar -1.906.410   -1.906.410 -2.114.975  
Profit (pierdere inainte de 
impozitare) 

-964.759 -13.413.568 -14.378.327 -13.296.305  

Impozitul pe venit si 
impozit amanat 

0  2.092.481 2.468.821  
 

Profit (pierdere) anual -964.759  -12.285.846 -10.827.484  

 
Cifra de afaceri in 2016 este în sumă de 61.284.891 lei, cea mai mare pondere având-o 
transformatoarele și componentele produse, în sumă de 58.301.841 lei, reprezentând 95,13% din 
total cifră de afaceri. Cota de export reprezintă 35.484.239 RON față de 31.954.756 RON în 2015. 
La 31.12.2016 valoarea cifrei de afaceri reprezinta 99,04% faţă de cifra de afaceri a anului precedent. 
 
În legătură cu cota de piaţă deţinută de societate pe principalele produse, nu s-a realizat un astfel de 
studiu de către societate din lipsă de personal specializat şi de fonduri, prin urmare societatea nu 
dispune de astfel de informaţii, nici pe anul 2015 nici pe 2016. 
 



Veniturile totale pe anul 2016 au fost de 54.650.399 lei, iar pe anul precedent au fost de 76.700.317 
lei. 
Cheltuielile totale aferente anului 2016 sunt în valoare de 67.946.704 lei, iar la nivelul anului 2015 
valoarea  raportată inițial a fost de 78.464.069 lei și a fost modificată la 91.078.644 lei, ca urmare a 
inregistrarii erorilor mai sus mentionate. 
 
Situatia privind lichiditatile – la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015 se prezinta astfel: 
 

 31.dec.16 31.dec.15 

Numerar in banca 3.097.597 2.077.874 

Tichete de masa  30.997 

Numerar restrictionat  24.500 24.500 

Numerar in casa 2.670 4.262 

Total numerar și echivalente in  numerar  3.124.767 2.137.632 
  
2.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 
 
Principalele produse realizate şi servicii prestate sunt: 

- producţia transformatoarelor electrice de putere 
- producția de componente pentru transformatoare electrice de putere 
- transformatoare speciale pentru: stații de transformare mobile, stații/aplicații CFR și metrou,   

parcuri industriale și sectoare industriale cu profil metalurgic, chimic, extractiv etc. 
- proiectare, producție, livrare, montaj, teste de acceptare în stație, punere în funcțiune, 

întreținere și servicii after market, școlarizare personal de exploatare 
- diagnosticare, mentenanță, reparare și modernizare transformatoare în fabrică și în stație 

 
Principalii clienţi pe anul 2016 sunt: MAVIR Ungaria, CNTEE Transelectrica Bucureşti, Starkstrom 
Geratebau Regensburg, Enel Distribuție Muntenia, Enertech Ungaria, EnergiMidt Danemarca, 
EFACEC. 
     
Reparațiile se execută la sediul societăţii sau la faţa locului dacă acest lucru este posibil. 
 
Societatea nu deţine magazine de vânzare cu amănuntul/en-gros sau sucursale. 
 
Evoluţia pieţei pe segmentul de activitate al societăţii este strict condiţionată de evoluţia pe ansamblul 
economiei, respectiv de evoluţia sistemului electroenergetic național, precum și de pătrunderea pe 
noi piețe externe. Tendinţele actuale ale pieţei sunt in schimbare, societăţii îi revine obligaţia de 
adaptare permanentă, printr-o flexibilitate sporită şi efort susţinut pentru a face faţă concurenţei, 
atât celei interne cât și celei externe. 
 
Ponderea produselor şi serviciilor din totalul cifrei de afaceri, pentru ultimii 3 ani, este următoarea: 

 2014 2015 2016 
 RON % RON % RON % 

Cifra de afaceri 29.749.906 100,00 61.878.605 100,00 61.284.891 100,00 
Produse 24.352.482 81,86 59.102.009 95,51 58.301.841 95,13 
Servicii  4.732.637 15,91 2.032.434 3,29 2.345.679 3,83 
Chirii 375.202 1,26 342.791 0,55 468.416 0,77 



Deseuri 274.376 0,92 245.526 0,40 167.569 0,27 
Materiale 15.209 0,05 155.845 0,25 1.386 0,00 

 
2.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială 

 
Pe anul 2016, din totalul materialelor și serviciilor achiziționate, 70% sunt din import. 
Principalii furnizori interni ai societăţii comerciale la nivelul anului 2016 sunt: Simtech International 
Bucureşti, Trafo Proiect Bucureşti, Electromontaj Craiova, Eastern Shipping Constanța, Mondo Trade 
Tg.Mureș, Herbing București. 
Furnizori externi: ASTA Elektrodraht Austria, Enertech Ungaria, Legnano Teknoelectric Italia, 
Maschinenfabrik Reinhausen Germania, ABB Components Suedia, Weidmann Electrical Elveția, 
Starkstrom Geratebau Regensburg, Vicente Torns Slovacia, Enpay Endustriyel Turcia, Nynas AB Belgia. 
 
Preţurile materiilor prime şi a materialelor au crescut faţă de anul 2015 cu 3-5%. 
 
2.4. Evaluarea activitatii de vanzare 
 
In anul 2016 compania a inregistrat o cifra de afaceri in valoare totala de 61.284.891 lei, in care partea 
principala reprezinta productia de transformatoare si productia de componente pentru Grup in 
valoare de 58.301.841 RON, respectiv 95,13% din cifra de afaceri totala. 
 
La 31.12.2016 valoarea cifrei de afaceri reprezenta 99,04% din cifra de afaceri 2015. În anul 2016, 
activitatea de export a avut ca rezultat 35.484.239 RON, în timp ce împărțirea pe regiuni este 
următoarea: 
 
 
 
 
O defalcare regională a veniturilor este după cum urmează: 
 

 2016 2015 

Grup: Germania 10.848.268 997.394 

   
Non Grup: 24.635.971 30.957.362 
Ungaria: 21.841.574 20.906.701 

Danemarca: 2.250.000 
 

   
Elvetia: 544.397 3.654.829 

 
  

RoW: 
 

6.395.832 

 
  

Total export: 35.484.239 31.954.756 

RO 25.800.652 29.923.849 

Total  61.284.891 61.878.605 
 
 
Situaţia concurenţială 
 



Principalii concurenţi interni sunt: Electroputere Craiova şi Elerom Roman.  

Principalii concurenţi externi sunt: Koncar Croaţia, ETRA Slovenia, Hyundai, ABB, Siemens.  

Societatea noastră este apreciată de clienţi şi şi-a asigurat un loc bine definit pe piaţă prin calitatea 
produselor şi serviciilor oferite, societatea fiind acreditată conform ISO  9001-2008, ISO 14001-2004, 
OHSAS 18001-2007 de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii şi The International 
Quality Network.  
În ceea ce privește cota de piață a produselor companiei și cota de piață a concurenței, compania nu 
dispune de date. 
 
2.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societăţii comerciale 
 
La 31.12.2016, societatea are 199 angajaţi cu contract de muncă, la care se adaugă directorul societăţii 
care este angajat cu contract de mandat. 

 
Structura angajaţilor se prezintă astfel: 
 

 31.12.2015  31.12.2016    Diferenţa 

 Total – din care: 200 200 - 
  - conducere 3 2 -1 
  - TESA 63 63 0 
  - muncitori 134 135 +1 
 Nr.mediu 136 195 59 
 Vârsta medie 42 41 -1       

 
Defalcarea cheltuielilor de personal (RON) după cum urmează: 
 

Cheltuieli cu angajatii 2016 2015 

Salarii 8.491.058 5.688.923 

Contributii sociale 2.053.970 1.333.030 

Tichete de masa 398.648 280.139 

Total 10.943.676 7.302.092 
 
Nu s-au înregistrat conflicte de muncă. Nivelul de pregătire al angajaţilor este sustinut de formarea 
continua oferita prin training-uri si instruiri la locul de munca prin intermediul echipei mixte Retrasib-
SGB. Gradul de sindicalizare a forţei de muncă este de 94,00%. 

Raporturile dintre manager şi angajaţi sunt bune. 
Nu există elemente conflictuale între manageri şi angajaţi. 

 
2.6. Impactul asupra mediului înconjurător 
 
Societatea are implementat un sistem da management al mediului conform cu ISO 14001, certificat 
de SRAC – Bucuresti. 
Pentru anul 2016, societatea şi-a îndeplinit obligaţiile legale. Societatea deţine autorizaţie de mediu.  
S-au raportat la autorităţi datele privind impactul pe care societatea îl are asupra mediului. 
 
2.7. Evaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare 



 
Societatea nu a înregistrat cheltuieli de cercetare-dezvoltare pe anul 2016. Activitatea de cercetare-
dezvoltare se desfasoara la nivel de Grup cu implementarea in cadrul societatii a tehnologiilor 
relevante. 
 
2.8. Evaluarea activității privind managementul riscului 
 

Factorii de risc constau în acele elemente, situații sau condiții, interne sau externe, care pot afecta 

prin natura lor activitatea unei societăți, generând efecte contrare celor așteptate. Riscurile sunt 

clasificate în două categorii principale, în funcție de posibilitatea sau nu a evitării sau diminuării lor de 

către societatea comercială: 

- Riscuri sistemice – riscuri provocate de evoluția evenimentelor politice și economice care 

influențează în mod obiectiv, într-un sens sau altul, totalitatea activităților dintr-o economie. 

Riscul sistemic este nediferențiat si nu poate fi înlăturat. Aici intră riscul de țară, riscul politic, 

globalizarea, riscul de inflație și riscul dobânzii.Riscuri asistemice – riscuri care afectează 

numai anumite piețe, sectoare de activitate, companii.  
 

Aici intră: 

- Riscul de preț – posibilitatea ca, într-o operațiune de comerț internațional, să nu se obțină 

câștigul scontat sau să se înregistreze pierderi, datorită modificării prețurilor internaționale 

în perioada dintre momentul încheierii contractului și livrarea (sau achiziționarea) mărfii. 

Pentru reducerea acestui risc, societatea are implementat sistemul de hedging pret materiale 

principale. 

- Calamitățile naturale – sunt, în general, imprevizibile și se manifestă prin fenomene naturale 

sau cauzate de o forță majoră care pun societatea în imposibilitatea de a-și onora obligațiile. 

- Concurența – vizează sectorul de activitate a societății. Firmele concurente pot fi mai mari și 

pot avea resurse financiare, tehnice sau operaționale mai avansate. Piața are un grad de 

competitivitate ridicat atât din punct de vedere al prețului, cât și în cel al diversității 

produselor și serviciilor oferite. Managementul societății analizeaza de la caz la caz posibilele 

cauze generatoare de risc de piață cum ar fi: pătrunderea unor noi firme pe piață cu 

implementarea masurilor de evitare/reducere a riscului corespunzatoare. Societatea se 

bazează pe calitatea serviciilor pe care le realizează, pe buna dotare tehnică, pe aplicarea unui 

sistem al calității, protecția muncii și mediului bine integrate și nu în ultimul rând pe un 

personal pregătit și profesionist. 

- Riscuri financiare precum:  
 

Riscul valutar:  Societatea efectuează tranzacții exprimate în diferite valute, în principal în 
EUR. Prin urmare, există riscul de fluctuații ale cursurilor de schimb. Expunerile la cursul de 
schimb sunt gestionate conform politicilor aprobate. Procedura de hedging este aplicata.  

 
Riscul de lichiditate: este capacitatea Companiei de a finanța creșterea activelor și / sau de 
a-și îndeplini obligațiile atunci când acestea devin scadente, iar gestionarea lichidității este 
o parte integrantă a gestionării activelor și pasivelor. Acest risc de pierdere poate duce la 



incapacitatea de a plăti pe termen scurt fără credite bancare. Analiza lichidității se 
efectuează în funcție de plățile și încasările săptămânale și se corelează cu nevoile de 
numerar. Managementul a decis să utilizeze împrumuturi pe termen scurt pentru a finanța 
capitalul circulant, deoarece produsele au un ciclu lung de fabricație iar între momentul 
comenzii și incasare este necesară finanțarea producției. 

 
Riscul de credit: se referă la riscul ca o contraparte să nu-și îndeplinească obligațiile care 
cauzează pierderi financiare societății. Compania a adoptat o politică de a efectua tranzacții 
numai cu părți de încredere și de a obține garanții suficiente, dacă este cazul, ca mijloc de 
reducere a pierderilor financiare cauzate de încălcări ale contractelor. Expunerea societății 
și ratingurile de credit ale terților la contracte sunt monitorizate de conducere. 

 
Creanțele comerciale provin de la un număr de clienți din industria energetică și din diferite 
zone geografice. Evaluarea permanentă a creantei se realizează în raport cu situația 
financiară a clienților și, după caz, se încheie o asigurare de creanta. 
 
Valoarea contabilă a creanțelor, fără provizionul pentru creanțe, plus numerarul și 
echivalentele de numerar, reprezintă valoarea maximă expusă riscului de credit. 
Deși colectarea creanțelor ar putea fi influențată de factori economici, conducerea 
consideră că nu există un risc semnificativ de pierdere pentru Societate, în afara 
provizioanelor deja înregistrate. 

 În prezent, nu există un litigiu în curs în ceea ce privește colectarea creanțelor. 
 

Clienții companiei noastre sunt companii de interes național sau companii care investesc în 
industrie cu capital și putere financiară, astfel se consideră că riscul de încasare este scăzut 
și are puține șanse să influențeze activitatea companiei, deși există ocazional anunțuri 
privind întârzierile în colectare. 

 
Riscul de dobândă: În cursul anului 2016, Retrasib SA a accesat un număr de împrumuturi 
pentru activitatea curentă. 
Creditele accesate se datorează lichidității insuficiente și specificității ciclului de fabricație 
pe segmentul de fabricație, în timp ce creanțele contabile sunt înregistrate și colectate în 
ultima etapă a executării contractului. 
 
Împrumuturile accesate sunt destinate în principal să acopere achiziția de materii prime și 
să acopere lichiditatea până la colectarea creanțelor. 
 
Compania are acces la un plafon global de exploatare contractat cu banca finantatoare.  
Plafonul global de exploatare include atât linia de credit pentru activitatea curentă, cât și 
investițiile și scrisorile de garanție bancară. 

 Acest plafon este garantat de un angajament privind clădirile și stocurile. 
 

Riscul de capital: este analizat utilizând datele din 2016 și luând în considerare măsurile de 
decontare adoptate de Grup în 2017 pentru a gestiona acest risc. 
În vederea îmbunătățirii poziției de risc a capitalului societății în anul 2017, Acționarii 
Societății au decis majorarea capitalului social cu o valoare de 18.013.343 RON, parțial prin 
conversia împrumuturilor existente în grup pentru o sumă de 12.150.000 RON, iar restul 
prin actiuni oferite pentru subscriere celorlalti actionari existenti. 



 
Riscul de expunere: în industria energetică, având în vedere complexitatea lucrărilor / 
proiectelor, participarea la achizițiile publice in consorțiu este tradițional. 
In urma acestor licitații atribuite, care pot avea o valoare semnificativă, există posibilitatea 
ca orice parte a consorțiului să nu își îndeplinească obligațiile contractuale care pot genera 
întârzieri și pierderi. 
 
Datorită contractelor mari cu anumiți beneficiari, expunerile pot fi semnificative și pot crea 
presiuni asupra timpilor de livrare și a creanțelor contabile. 
În conformitate cu Legea 72/2013, există o anumită protecție în ceea ce privește 
recuperarea creanțelor. 
 
Pentru a reduce riscul expunerii la un beneficiar și, de asemenea, pentru a-și consolida 
poziția pe diferite piațe, compania caută în mod constant noi oportunitati de vanzare și 
participă la licitații, atât pe piața internă, cât și pe cea externă. 

 
2.9. Elementele de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale 
 
Lichiditatea generală în anul 2016, calculata ca raport intre activele curente si datoriile curente, a 
scăzut faţă de 2015 - de la 0,67 la 0,49 - activele curente au scăzut, reprezentând 70,01% faţă de 
activele curente de anul trecut. Datoriile curente au scăzut de asemenea, dar mai puțin, reprezentând 
95,68% faţă de datoriile din 2015. 

 
Lichiditatea imediată, calculata dupa formula (active curente-stocuri)/datorii curente, la 31.12.2016 a 
fost de 0,27, în timp ce lichiditatea imediată înregistrată la 31.12.2015 a fost de 0,41. 

 
Gradul de îndatorare, calculat ca raport intre datorii totale si active totale a crescut în anul 2016 la 
107,88%, faţă de 95,80% cât era în anul 2015.  

 
Lucrările de investiţii şi achiziţii de utilaje realizate, exclusive leasing financiar în anul 2016, au fost în 
sumă de 2.799.075 lei, astfel: 

 
- clădiri 809.036 RON 
- echipamente tehnologice      1.574.338 RON 
- aparate de măsură                    191.440 RON 
- mijloace de transport               151.656 RON 
- mobilier și birotică                     72.605 RON 
  

La echipamente tehnologice se adauga suma de 3.299.563 RON, conform contractului de inchiriere 
pe termen lung inchiriat cu compania SGB din cadrul Grupului SGB-SMIT, intrucat conform IAS 17, se 
indeplinesc conditiile unui leasing financiar. 
  
Investițiile și achizițiile de active necorporale în anul 2016 se ridică la 1.210.447 RON, reprezentând în 
principal licență SAP. 

 
3. Activele corporale ale societăţii comerciale 
 
3.1. Amplasarea şi principalele capacităţi de producţie în proprietatea societăţii comerciale 



 
Patrimoniul RETRASIB SA se afla în Sibiu, str. Ştefan cel Mare nr.156, cu exceptia unui Spaţiu de birouri 
în Cluj Napoca achizitionat in iulie 2013.  Suprafaţa terenului, situat în Sibiu, este de 30.654 m2, 
împărţită în 10 numere topografice, suprafata construita 14.286 mp, reţele 89 mp, drumuri şi 
platforme 16.279 mp.  
 
Activele societăţii sunt în principal : 

-  1 atelier bobinaj si izolaţii 
-  2 ateliere de montaj trafo 
-  1 atelier confecţii produse  
-  1 laborator de înaltă tensiune 
-  1 atelier microproducţie  
-  1 clădire administrativă 
-  1 spaţiu de birouri în Cluj-Napoca 

 
3.2.  Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor comerciale: 
 

Grupa Denumire grupă de 
mijloace fixe 

Grad de uzură 
mediu -%- 

Nr.mijloace 
fixe 

Din care complet 
Amortizate 

1 Construcţii 1 32   2 
2 Echipamente tehnologice 51 198 59 
3 Aparate de masurare 50 70 21 
4 Mijloace de transport 59 25 14 
5 Mobilă, birotică 45 33  10 

 Total  358                106 
 
Gradul de depreciere al Construcţiilor de 1% se datorează reevaluării de la sfârșitul anului 2016 și 
înregistrării în cursul anului 2013 a Spaţiului de birouri din Cluj, care are o pondere mare din total 
construcţii şi un nivel scazut de depreciere. 
 
Nu există şi nu se preconizează ridicari de pretentii legate de dreptul de proprietatea asupra activelor 
corporale ale societăţii comerciale. 
 
4. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială 
 
Valorile mobiliare emise de societatea comercială se negociază la Bursa de Valori București, având 
simbol RTRA. 
În anul 2016 a rezultat o pierdere de 10.827.484 lei și nu se vor acorda dividende. Nu s-au acordat 
dividende in anii 2014 și 2015. 
Societatea nu a desfăşurat nici o activitate de achiziţionare a propriilor acţiuni. 
Societatea comercială nu are filiale. 
 
5. Conducerea societăţii comerciale 
 
Conducerea Administrativa 
 
Conducerea administrativă a societăţii comerciale este asigurată de Consiliul de Administraţie, având 
următoarea componenţă: 



 
până la AGA din 26.04.2016 
 

Nume, prenume Calitatea Vârsta Calificare Funcţie Vechime în funcţie 

Jan Ölscher Administrator 51 Inginer Preşedinte  1 an 
Michael Georg 

Amon 
Administrator 51 Inginer Membru 1 an 

Iulian Stancu Administrator 46 Inginer Membru 6 ani 
 
după AGA din 26.04.2016 
 

Nume,prenume Calitatea Vârsta Calificare Funcţie Vechime în funcţie 

Jan Ölscher Administrator 51 Inginer Preşedinte  1 an 
Michael Georg 

Amon 
Administrator 51 Inginer Membru 1 an 

Iulian Stancu Administrator 46 Inginer Membru 6 ani 
Uekermann 

Heinrich 
Administrator 52 Economist Membru 8 luni 

Schatzl Franz Administrator 44 Inginer Membru 8 luni 
 
La data de 31.12.2016, membrii Consiliului de Administraţie nu deţin acţiuni la societate. 
 
Persoane juridice afiliate: Trafo Proiect Bucureşti, SGB SMIT International Gmbh Germania, 
Starkstrom Geratebau Germania, Royal SMIT Olanda. 
 
Membrii conducerii administrative nu au fost implicaţi în anul 2016 în litigii şi în nici o procedură 
administrativă. 
 
Nu au fost acordate imprumuturi membrilor Consiliului de Administratie. 
 
Conducerea Executiva 
 
Conducerea executivă a societăţii a fost asigurată de : 
Director general – Ilia Alexandru George – până la data de 30.04.2016 
Director general – Kaiserseder Gerald – perioada 01.05.2016 – 31.10.2016 
Director general – Gherghel Claudia Adela – începând cu data de 01.11.2016 
Director producţie – Bucurenciu Vasile – până la data de 12.09.2016 
Director economic interimar – Gridzsak Dan Alexandru – până la data de 14.02.2016 
Director economic – Bratu Roxana Meda – pana la data de 03.05.2017 
Director economic interimar – Gridzsak Dan Alexandru – de la data de 04.05.2017 
 
Participarea la capitalul social al unităţii: 
La data de 31.12.2016, membrii conducerii executive nu deţin acţiuni la societate. 
Nu există nici un fel de acord, înţelegere sau legătură de familie în urma căreia unul dintre membrii 
conducerii executive a fost numit în funcţie. 
 
Membrii conducerii executive nu au fost implicaţi în anul 2016 în litigii şi în nici o procedură 
administrativă. 



Nu au fost acordate imprumuturi membrilor Conducerii Executive. 
 
6. Guvernanta Corporativa 
 
Regulamentul de Guvernanta Corporativa al societatii se gaseste publicat pe site-ul 
societatii  www.retrasib.ro la sectiunea Informatii pentru Actionari, categoria Informatii Generale. 
 
Nu s-au evidentiat abateri de la recomandarile codului de guvernanta corporativa, cu exceptia 
presupunerilor de inconsecvente procedurale cu privire la activitatea operationala investigate si 
raportate. 
 
6.1 Structura si modul de functionare al organelor de administrare 
 
Adunarea Generală a Acţionarilor 

 
Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A.) este organul suprem de conducere al societatii care decide 
asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. Adunarea generala cuprinde 
totalitatea acţionarilor şi se întruneşte în şedinţe ordinare (A.G.O.A.) şi în şedinţe extraordinare 
(A.G.E.A.), fiecare cu competenţele stabilite prin prevederile legale si actul constitutiv. Convocarea, 
organizarea şi desfăşurarea lucrărilor A.G.A. se face în strictă conformitate cu prevederile legale, 
asigurându-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrărilor si a hotărârilor adoptate. 
Atributiile si detaliile privind modul de functionare si exercitarea dreptului de vot al Adunarii Generale 
a Actionarilor se regasesc in Actul Constitutiv publicat pe site-ul socitatii www.retrasib.ro. 

 
Consiliul de Administraţie 
 
Societatea Comerciala RETRASIB SA, este administrată de un Consiliu de Administraţie, compus din 5 
membri aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor in baza actului constitutiv şi care îşi exercită 
mandatul cu loialitate, în interesul societăţii, cu prudenţa şi diligenţa unui administrator şi care ia 
toate măsurile necesare şi utile care sunt de competenţa sa, în vederea realizării activităţii societăţii 
în cele mai bune condiţii. Consiliul de Administraţie este subordonat Adunării Generale a Acţionarilor. 
 
Consiliul de Administraţie este condus de un Preşedinte, ales din rândul administratorilor. 
Preşedintele Consiliului de Administraţie convoacă Consiliul de Administraţie de cate ori este necesar, 
insa cel putin o data pe trimestru, stabileşte ordinea de zi, prezidează şedinţa si veghează asupra 
informării adecvate  a administratorilor asupra punctelor  aflate  pe  ordinea  de zi. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie coordonează activitatea Consiliului şi raportează cu privire la acesta 
Adunării Generale a Acţionarilor. Consiliul de Administratie are îndatorirea de a supraveghea, analiza 
si evalua activitatea directorilor, precum şi de a asigura un tratament echitabil tuturor acţionarilor.  
Consiliul de Administraţie delegă conducerea societăţii directorului general. 

 
Cele mai importante responsabilităţi ale Consiliului de Administraţie sunt următoarele:  

- aprobarea planului strategic, operaţional şi financiar al societăţii 
- evaluarea structurii  organizaţionale,  administrative  şi  contabile  a societăţii 
- evaluarea performanţei generale a societăţii şi compararea periodică a rezultatelor realizate 

cu cele planificate 
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- examinarea şi aprobarea în prealabil a contractelor încheiate de societate cu 
impact  semnificativ  asupra  profitabilităţii, activelor şi pasivelor sau situaţiei financiare a 
Societăţii,  acordând o atenţie deosebită tranzacţiilor cu părţile implicate (tranzacţiile cu sine)  

- evaluarea  cel  puţin  o  dată  pe  an  a  mărimii,  compunerii  si  performantei Consiliului de 
Administraţie 

 
Societatea nu aplica o politica de diversitate in ceea ce priveste organele de administrare ale 
Societatii. 
 
In anul 2016 Consiliul de Administratie s-a intrunit conform regulamentului, cel putin 1 data pe 
trimestru, intr-un numar de 13 sedinte si a emis un numar de 22 Hotarari intrunite de membrii 
Consiliului de Administratie in proportie de 100%. 
 
Atributiile si detaliile privind modul de functionare al Consiliului de Administratie se regasesc in Actul 
Constitutiv publicat pe site-ul socitatii www.retrasib.ro. 
 
Conducerea operativă 
 
Conducerea operativă a RETRASIB SA este asigurată de un Director General şi un Director economic. 
Niciunul dintre directori nu face parte din Consiliul de Administraţie. 
 
RETRASIB SA este reprezentată de către Directorul General, căruia Consiliul de Administraţie delegă 
următoarele atribuţii: 

- stabilirea remuneraţiei, încheierea, modificarea şi desfacerea contractelor individuale de 
muncă  

- premierea şi sancţionarea personalului salariat  
- stabilirea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor personalului salariat  
- aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a altor acte cu caracter 

regulamentar prin care se organizează, în condiţiile legii, activitatea Retrasib SA; 
- încheierea contractului colectiv de muncă  
- aprobarea operaţiunilor de încasări şi plăţi  
- aprobarea încheierii contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie). 

 
Drepturile deţinătorilor de acţiuni  
 
RETRASIB SA respectă drepturile deţinătorilor de valori mobiliare şi asigură un tratament egal pentru 
toţi deţinătorii de acţiuni, punând la dispoziţia acestora informaţiile relevante pentru ca aceştia să-şi 
poată exercita drepturile într-o manieră echitabilă.  
 
Deţinătorii valorilor mobiliare trebuie să îşi exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credinţă, 
cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale celorlalţi deţinători şi a interesului prioritar al 
societăţii comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.  
 
Tratamentul deţinătorilor de acţiuni  
 
Toţi deţinătorii de acţiuni emise de RETRASIB SA vor fi trataţi în mod echitabil. Toate acţiunile emise 
conferă deţinătorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusă 
aprobării deţinătorilor direct afectaţi. RETRASIB SA facilitează şi încurajează participarea acţionarilor 
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la lucrările Adunărilor Generale ale Acţionarilor (AGA), precum şi exercitarea deplină a drepturilor 
acestora.  
 
Pentru acţionarii  care  nu  pot  participa,  RETRASIB SA  pune  la  dispoziţie posibilitatea exercitării 
votului în absenţă, pe baza de procură specială, şi a votului prin corespondenţă.  
 
RETRASIB SA răspunde tuturor întrebărilor adresate de către acţionari referitoare la punctele de pe 
ordinea de zi ale Adunărilor Generale ale Acţionarilor formulate în scris, transmise prin poştă, fax sau 
e-mail, în conformitate cu informaţiile postate pe larg pe site-ul societăţii www.retrasib.ro la 
secţiunea Comunicate.  

 
6.2. Responsabilitatea socială  
 
Strategia societăţii în ceea ce priveşte responsabilitatea socială se bazează pe un set de principii care 
definesc relaţia acesteia cu partenerii - angajaţi, creditori, furnizori, clienţi, investitori. Echipa de 
conducere a RETRASIB SA consideră că dezvoltarea nu e posibilă fără aportul fiecărui angajat în parte 
precum şi al firmei în ansamblul ei. 
 
Societatea îşi propune: 

- să sprijine şi să respecte drepturile omului, ale propriilor angajaţi în special 
- să susţină dreptul la libera asociere 
- să contribuie la eliminarea discriminării în ocuparea locurilor de muncă, exercitarea profesiei, 

stabilirea şi acordarea salariului 
- să combată orice formă de corupţie 
- să susţină activităţile educative 
- să sprijine diferite categorii sociale prin donaţii şi sponsorizări 
- să abordeze anticipativ problemele de mediu şi să promoveze responsabilitatea faţă de 

mediul înconjurător. În acest sens RETRASIB SA are implementat şi certificat un sistem de 
management integrat calitate – mediu – sănătate şi securitate ocupaţională conform 
standardelor ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001    

 
 
 
6.3. Control intern si gestionare riscuri 
 
Controlul intern şi sistemele de gestionare a riscurilor în relaţie cu procesul de raportare financiară au 
ca principale obiective: 

- conformitatea cu legislatia financiar-contabila in vigoare 

- aplicarea instructiunilor elaborate de conducere in legatura cu informatiile financiare 

- asigurarea fiabilitatatii informatiilor financiare (i.e. verificarea daca informatiile contabile, 

financiare si de gestiune comunicate respectiv publicate sunt complete si reflecta corect 

activitatea si situatia entitatii) 

- prevenirea si detectarea fraudelor si neregulilor contabile si financiare 

Atingerea acestor obiective este sustinuta prin: 
- recrutarea de personal cu un nivel de competenta adecvat, in conformitate cu necesitatile 

societatii, proces sustinut de Departamentul HR local in colaborare cu Agentii Recrutare, 
Management si supervizori Grup 
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- formarea continua a personalului existent prin cursuri, training-uri locale si intragrup alaturi 
de instruiri la locul de munca cu supervizori ai Grupului 

- definirea clara a responsabilitatilor si atributiilor de inregistrare, control si aprobare prin fisele 
de post 

- proceduri interne privind contabilizarea si controlul operatiunilor financiar-contabile 
sustinute de sistemul ERP (SAP) implementat si programele/documentarile satelit care 
alimenteaza sistemul ERP cu date privind raportarile financiare, situatii inchideri luna, 
inventariei trimestriale, etc. 

- exercitarea functiei de control asigurata de controller local si intragrup in contextul raportarii 
sistem IFRS 

- manualul de Politici Contabile IntraGrup 
- existenta unui calendar intern privind raportarile financiare inclusiv calendar raportare BVB 

cu verificarea si aprobarea corespunzatoare a Consiliului de Administratie 
 
Conducerea societatii a luat cunostinta de informari interne privind presupuse inadecvari procedurare 
si a decis inceperea unor investigatii interne realizate atat cu resurse din cadrul companiei cat si cu 
implicarea unui consultant extern. Aceste presupuse inadecvari procedureale se refereau la: 

a) inadecvarea criteriilor si procedurii de teste si control al calitatii produselor 
b) inadecvarea controalelor interne privind lucrul cu numerarul din cauza unei discrepante de 

20 mii RON si  inadecvarea corelarii intre diferite rapoarte SAP (fise de cont si registru jurnal) 
care par a prezenta diferente semnificative fata de balanta la decontarile cu numerarul, ceea 
ce ar putea reprezenta de la simple inadecvari de rapoarte pana la rezultatul unor interventii 
manuale in sistem 

c) inadecvarea procedurilor de cantarire a deseurilor metalice, ceea ce ar fi putut permite 
scurgeri de valori din firma in favoarea unor terte societati de colectare a deseurilor 

d) inadecvarea procedurilor de achizitii si de documentare a unor lucrari de reparatii 
e) inadecvarea procedurilor de inventariere a stocurilor de materiale in 2014 

 
Concluziile in urma investigatiilor au fost publicate si pe websaitul Bursei de Valori. 
 
Aferent punctelor b-e, care ar putea reprezenta conditii ce ar fi putut favoriza frauda in trecut, au avut 
loc investigatii interne care nu au condus la dovezi privind frauda efectiva. Privind punctul b., 
consultantul SAP s-a exprimat in scris ca reprezinta o chestiune de implementare a unor rapoarte. 
Societatea a procedat la dezvoltari si imbunatatiri ale procedurilor interne pentru a elimina conditiile 
ce ar putea lasa loc posibilitatii de frauda in viitor. Potentialul acestor aspecte din trecut de a genera 
riscuri viitoare este considerat improbabil de conducerea Societatii. 
 
Aferent punctului a., societatea a efectuat investigatii cu resurse interne si cu ajutorul unui consultant, 
atat pe linie tehnica si in relatie cu societatea proiectanta, precum si pe linie comerciala in relatia cu 
clientii sai.  
Nu există dovezi solide care să dezvăluie nereguli. 
Pe baza experienței noastre putem spune ca posibilitatea unei funcționări defectuoase este foarte 
limitată, iar motivele unei defecțiuni în timpul duratei de viață a transformatorului pot fi multiple, 
transformatoarele fiind supuse unui proces de uzura, care este amplificat de factori ce nu pot fi 
controlați de producător. 
Societatea si-a imbunatatit si procedurile de asigurare a calitatii si conducerea considera ca nu exista 
un risc tehnic sau comercial cuantificabil in baza caruia sa se posteze provizioane, peste nivelul deja 
postat in baza politicilor Grupului si plangeri efective. 



 
7. Situatia economico- financiara 

 
7.1 .Activele fixe dobândite în anul 2016 sunt în sumă de 2.799.075 RON după cum urmează: 

 
 

Activele curente au fost achiziționate in baza necesitatilor productiei. 
 
Cedări în valoare totală de 3.314.416 RON:  
mijloace fixe: 

- transformator de putere de 80 MVA în valoare de 3.138.421 RON 
- Skoda Octavia în valoare de 61.879 RON 
- Alte mijloace fixe ieșite prin casare. 

active curente: 
- prin vânzarea de produse și materiale finite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achizitionarea si modernizarea cladirilor 809.036 RON 

- reabilitarea cladirii administrative P+2      279.028 RON 
- reabilitarea atelierului de imbinare si izolare      321.679 RON 
- reabilitarea atelierului mecanic      161.265 RON 
- reabilitarea anexelor tehnico- sanitare        47.064 RON 
Echipament tehnic de importanta majora  1.574.338 RON 

- masina de taiat automata trafo     710.221 RON 
- compresoare 177.528 RON 
- platforme mobile de asamblare 164.953 RON 
- transfomator trifazic 1 MVA 53.195 RON 
- dispozitiv conductor de curatare 44.333 RON 

Echipament de masurare cu importanta majora 191.440 RON 
- electrozi multisegmentati 92.654 RON 
- statii de lucru desktop HP Z240 67.501 RON 
- megometru 10.006 RON 

Dispozitive pentru transport di ridicare, de importanta maora 151.656 RON 
- brat de ridicare 76.968 RON 
- Skoda Smart 1.6 TDI 67.580 RON 

Mobila si echipamente de birou 72.605 RON 
- masina de spalat vase 8.805 RON 
- logo-ul companiei 3.808 RON 



 
 
7.2 Elementele principale în cadrul evaluării 

 

Situaţia poziţiei financiare     

  31.dec.2016 
31.dec.2015 

corectat 
1.ian.2015  

corectat 

ACTIVE     

Imobilizari corporale  27.028.918 26.190.314 20.960.786 

Investitii imobiliare  9.138.000 9.138.000 9.138.000 

Imobilizari necorporale  1.303.090 318.236 57.497 

Imobilizari financiare  81.634 - - 

Creante privind impozitul amanat  3.710.273 1.273.338 - 

Total active curente  41.261.915 36.919.888 30.156.283 

Stocuri  18.462.499 22.768.458 12.138.142 

Creante comerciale  18.990.436 30.675.425 13.615.267 

Cheltuieli in avans  95.267 149.167 98.750 

Numerar si echivalente in numerar  3.124.767 2.137.632 586.951 

Alte creante  746.762 3.852.703 1.106.474 

Total active curente  41.419.731 59.583.385 27.545.584 

TOTAL ACTIVE  82.681.647 96.503.273 57.701.867 

Capitaluri proprii     

Capital social  10.001.205 10.001.205 10.001.205 

Rezerve din reevaluare  9.595.691 9.428.291 9.511.713 

Rezerve  4.730.542 4.730.542 5.526.485 

Rezultatul raportat pierdere  -30.844.351 -20.116.177 -8.725.587 

Total capitaluri proprii  -6.516.912 4.043.861 16.313.816 

DATORII     

Imprumuturi bancare pe termen lung  - 2.123.999 4.650.937 

Leasing financiar pe termen lung  3.092.784   

Provizioane  1.185.984 1.485.983 1.485.983 

Datorii privind impozitul amanat  - - 835.033 

Total datorii pe termen lung  4.278.768 3.609.982 6.971.953 

Datorii comerciale  19.575.379 21.797.390 10.862.575 

Imprumuturi bancare pe termen scurt  33.488.868 36.154.343 18.188.103 

Leasing financiar portiunea curenta  206.779   

Imprumuturi de la societatile afiliate 
pe termen scurt 

 18.947.740 11.311.250 2.241.050 

Provizioane  5.039.202 13.056.515 1.887.761 

Alte datorii  7.661.825 6.529.932 1.236.609 

Total datorii curente   84.919.791 88.849.430 34.416.098 

TOTAL DATORII  89.198.559 92.459.412 41.388.051 

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII  82.681.647 96.503.273 57.701.867 



 
În cadrul elementelor de activ, cele care depăşesc 10% din totalul de active sunt: 

- active imobilizate, care în anul 2016 sunt în valoare de 41.261.915 lei, reprezentând 49,90% 
din totalul active, în timp ce in 2015 valoarea acestora era de 36.919.888 lei, reprezentând 
38,26% din total active. 

- stocurile, în anul 2016 sunt în valoare de 18.462.499 lei, reprezentând 22,33% din total active, 
iar în anul 2015 erau in valoare de 22.768.458 lei, reprezentând 23,59% din total active. 
Stocurile sunt reprezentate in principal de Productia in curs de executie, care in 2016 a fost in 
suma de 16.395.002 lei, iar ]n 2015 a fost in suma de 20.934.726 lei. 

- creanţele comerciale, care în anul 2016 sunt în valoare de 18.990.436 lei, reprezentând 
22,97% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 30.675.425 lei, 
reprezentând 31,79% din total active. 

- total active curente în anul 2016 se ridică la 41.419.731 lei, în timp ce în anul 2015 se cifrau la 
59.583.385 lei. 

- total pasive curente în anul 2016 se ridică la 84.919.791 lei, în timp ce în anul 2015 se cifrau 
la 88.849.430 lei. 

- nu s-a vândut şi nici nu s-a oprit vreun segment de activitate în cursul anului 2016 şi nici pentru 
anul 2017 nu se preconizează acest lucru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situația veniturilor și a cheltuielilor la 31.12.2016 

 
   

Situaţia rezultatului global 31.dec.2016 
31.dec.2015 

corectat 

Cifra de afaceri 61.284.891 61.878.605 

Alte venituri  102.620 3.288.892 

Variatia stocurilor de produse finite si in curs de executie -8.033.809 10.010.745 
   

Cheltuieli cu materiale prime si materiale consumabile -42.118.862 -55.020.394 

Cheltuieli privind marfurile - -146.093 

Cheltuieli cu servicii prestate de terti -13.718.930 -12.241.886 

Cheltuieli cu personalul -10.943.676 -7.302.092 
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilelor 
corporale 

-2.341.914 -1.800.940 

Venit net (cheltuiala neta) cu provizioane 6.905.466 -11.020.943 

Alte cheltuieli -2.317.117 -117.811 

Rezultat operational -11.181.330 -12.471.917 
   

Venituri financiare 1.296.697 1.522.075 

Cheltuieli financiare -3.411.672 -3.428.485 

Rezultat financiar -2.114.975 -1.906.410 
   

Pierdere inainte de impozitare -13.296.305 -14.378.327 

Impozitul pe profit  2.468.821 2.092.481 

Pierderea exercitiului financiar -10.827.484 -12.285.846 
Alte elemente ale rezultatului global   

Cresteri ale rezervei din reevaluarea imobilizarilor 
corporale, nete de impozit amanat 

266.712 - 

Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul raportat 
-99.312 -99.312 

TOTAL REZULTAT GLOBAL -10.660.084 -12.385.158 

Rezultatul pe actiune   

Profitul atribuibil actionarilor ordinari -10.660.084 -12.285.846 

Numarul de actiuni 100.012.054 100.012.054 

Rezultatul pe actiune de baza -0,107 -0,123 



 
Veniturile totale în anul 2016, în valoare de 54.650.399 lei, reprezentând 71,25% faţă de anul 2015, 
cand au fost în valoare de 76.700.317 lei si au reprezentat 220,36% faţă de veniturile totale din anul 
2014. 
 
Cheltuielile totale în anul 2016, in valoare de 67.946.704 lei, reprezentând 74,60% faţă de anul 2015, 
cand au fost în valoare de 91.078.644 lei si au reprezentat 223,31% faţă de cheltuielile totale ale anului 
2014. 
Societatea comercială a înregistrat o pierdere de 10.827.484 lei în anul 2016, o pierdere bruta de 
14.378.327 lei în 2015 si o pierdere de 5.979.588 lei în anul 2014.  
 
În cadrul activităţii de exploatare, pe anul 2016 s-au înregistrat venituri de 53.353.702 lei, 
reprezentand 70.97% fata de anul 2015, cand au fost in valoare de 75.178.242 lei si au reprezentat 
217,49% fata de veniturile din exploatare pe anul 2014. 
 
Cheltuielile de exploatare in anul 2016, in valoare de 64.535.032 lei, reprezentand 73.63 % fata   de  
anul 2015, cand au fost in valoare de 87.650.159 lei si au reprezentat 223,79% fata de cheltuielile de 
exploatare din anul 2014.  
 
Din activitatea de exploatare s-a înregistrat pe anul 2016 o pierdere de 11.181.330 lei, pe anul 2015 o 
pierdere de 12.471.917 lei, iar în anul 2014 o pierdere de 4.601.084 lei. 
 
Elementele de costuri şi cheltuieli au avut următoarea evoluţie: 

- cheltuielile cu materii prime şi materiale consumabile in anul 2016, in valoare de 42.118.862 
lei, reprezentand 76,55% fata de anul 2015, cand au fost in valoare de 55.020.394 lei. In anul 
2016, ponderea cheltuielilor cu materii prime şi materiale consumabile in veniturile din 
exploatare a fost de 78,94%, in timp ce in anul 2015 ponderea a fost de 73,19%. 

- cheltuielile cu personalul in anul 2016, in valoare de 10.943.676 lei, reprezentand 149,87% 
fata de anul 2015, cand au fost in valoare de 7.302.092 lei. In anul 2016, ponderea cheltuielilor 
cu personalul in veniturile din exploatare a fost de 20,51%, in timp ce in anul 2015 ponderea 
a fost de 9,71%. 

 
Activitatea financiară a avut următoarea evoluţie în ultimii 3 ani: 

- veniturile financiare în anul 2016, în valoare de 1.296.697 lei, reprezentând 85,19% faţă de 
anul 2015, cand au fost în valoare de 1.522.075 lei si au reprezentat 632,11% faţă de veniturile 
financiare din anul 2014 

- cheltuielile financiare în anul 2016, în valoare de 3.411.672 lei, reprezentând 99,51% faţă de 
anul 2015, cand au fost în valoare de 3.428.485 lei si au reprezentat 211,73% faţă de 
cheltuielile financiare din anul 2014. 

 
7.3. Corectarea erorii fundamentale a rezultatului reportat și modificarea informațiilor financiare 
prezentate în anii anteriori:  
 
În 2016, compania a descoperit mai multe erori în situațiile financiare anterioare anului. Erorile au 
fost corectate retroactiv, reluând fiecare dintre elementele afectate din situația financiară, pentru 
perioadele anterioare prezentate. 
 



In urma realizarii in anul 2016 a unor pierderi din contracte oneroase a caror executare a fost in mare 
parte in anul 2015, ca si in urma clarificarilor curente asupra unor erori in stocurile anului precedent, 
s-au inregistrat asupra rezultatului reportat (an 2015) influente prezentate. 
Anul 2015 este prezentat corectat in rapoartele principale (contul de profit si pierderi, bilant) iar mai 
jos se prezinta influentele inregistrate 
 
Erorile materiale se referă în principal la următoarele: 

- nu a fost efectuata o analiza pentru a determina daca stocurile sunt prezentate la valoarea 
cea mai mică dintre cost și valoarea neta realizabila la 31 decembrie 2015; 

- eroare privind nereversarea soldului productiei  în curs la 31 decembrie 2015 pentru proiecte 
finalizate; 

- necalcularea corecta a provizioanelor pentru contractele oneroase și a pierderilor viitoare 
preconizate pentru contracte a caror executare a fost in mare parte la 2015  (31 decembrie 
2015); 

- nu s-au calculat provizioane pentru penalitati contractuale la 31 decembrie 2015; 
- necalcularea garanțiilor la 31 decembrie 2014 și la 31 decembrie 2015; 
- nu a fost inregistrat un provizion pentru creanțele nerecuperabile la 31 decembrie 2014 și 31 

decembrie 2015; 
- investițiile imobiliare clasificate în mod eronat la imobilizari corporale la 31 decembrie 2014 

și la 31 decembrie 2015; 
- impozitul amânat nu a fost anterior calculat și recunoscut la 31 decembrie 2014 și la 31 

decembrie 2015; 
- Reclasificarea avansurilor platite furnizorilor la 31 decembrie 2015 din categoria Creante 

comerciale in categoria Alte creante; 
- Reclasificarea avansurilor primite de la clienti la 31 decembrie 2015 din categoria Datorii 

comerciale in categoria Alte datorii. 
 
Efectul erorilor de mai sus asupra performanței financiare în 2015 este rezumat mai jos: 

 
 

Situația venitului 
global 

2015 
corectat 

2015 raport 
initial 

Corectii Explicatii 

     
Variația stocurilor de 
produse finite și 
producție 
neterminată 

10.010.745 10.809.738 (798.993) 

Efect de corectare a erorii 
matematice în calculul 
balanței lucrărilor în curs 
de desfășurare 

Costurile de materii 
prime și consumabile 

(55.020.394) (53.426.762) (1.593.632) 

Efectul de a mentine 
stocurile la un nivel 
inferior al costului și al 
valorii realizabile nete 

Alte cheltuieli  (11.138.754) (117.811) 
(11.020.94

3) 

Efectul cumulativ al 
corectarea tuturor 
celorlalte erori prezentate 
pentru pozițiile financiare 
la 31 decembrie 2014 și 31 
decembrie 2015 



Profitul (pierderea) 
înainte de impozitare 

(14.378.327) (964.759) 
(13.413.56

8) 
 

Impozitul pe venit - 
venituri 

2.092.481 
                           

-    
2.092.481 

Calcularea și 
recunoașterea impozitului 
amânat 

Profitul (pierderea) 
anuala 

(12.285.846) (964.759) 
(11.321.08

7) 
 

Rezultat pe actiune     

Pierderea atribuită 
acționarilor ordinari 

(12.285.846) (964.759) 
(11.321.08

7) 
Efectul cumulativ al erorilor 
materiale 

Numărul mediu 
ponderat de acțiuni 
ordinare 

100.012.054 100.012.054   

Pierdere pe acțiune 
de bază 

(0,123) (0,010)   

 
 

Efectul asupra rezultatelor raportate: 
(+ Cheltuieli, venit) Efecte 2014 

Provizion garanție 1.485.983 

Creanțe 458.581 

Ajustarea valorii juste a investițiilor imobiliare -1.122.544 

Re-calcularea impozitului amânat prin P & L -976.722 

Totalul efectelor rezultatelor raportate 2016-2015 -154.702 

Ajustari la efectele rezultatelor raportate    

Datoriile privind impozitul amânat prin rezerva de reevaluare -1.811.755 

  

 
Efectul erorilor de mai sus asupra pozițiilor financiare la 2015 este rezumat mai jos: 
 

  
 

31/12/2015 
corectat 

31/12/2015     
raportat initial 

Corectii Explicatii ale revizuirilor 

Imobilizari corporale 26.190.314 34.205.770 -8.015.456 
Clasificarea adecvată a 
investițiilor imobiliare 

Investitii imobiliare 9.138.000 - 9.138.000 

Efectul cumulativ al clasificării 
corecte a investiției imobiliare 
(8.015.456 RON) și măsurarea 
acesteia la valoarea justă 
(1.122.544 RON) 

Creanta cu Impozitul 
amanat 

1.273.338 - 1.273.338 
calcularea si recunoasterea 
impozitului amanat  

Stocuri 22.768.458 25.161.083 -2.392.625 

Efectul corectarii matematice a 
erorii pentru calcularea soldului 
productiei în curs  (RON 
798.993) si corectii in 



valorificara inventarului (RON 
1.593.632)   

Creante comerciale 30.675.425 33.388.681 -2.713.256 

Corectarea erorii în ceea ce 
privește creantele incerte si 
reclasificarea avansurilor platite 
catre furnizori in categoria alte 
creante (RON 2.254.675). 

Alte creante 3.852.703 1.598.028 2.254.675 

Reclasificarea avansurilor platite 
catre furnizori din categoria 
Creante comerciale (RON 
2.254.675). 

Total active   -455.324       

Reevaluarea rezervelor 9.428.291 11.224.156 -1.795.865 

Efectul calcularii si inregistrarii 
impozitului amanat pentru 
reevaluarea terenului si 
cladirilor 

Pierderea acumulata -20.116.177 -8.949.792 -11.166.385 
Efectul cumulativ al erorilor 
materiale 

Provizioane 1.485.983 - 1.485.983 
Inregistrarea provizionului 
pentru garantii  

Provizioane curente 13.056.515 2.035.572 11.020.943 

inregistrarea provizionelor 
pentru pierderi – contracte 
oneroase (RON 9.459.095) si 
pentru penalitati contractuale 
(RON 1.561.848) 

Datorii comerciale pe 
termen scurt 

21.797.390 27.380.372 -5.582.982 
Reclasificarea avansurilor 
primite de la clienti din 
categoria Datorii comerciale in 
categoria Alte datorii (RON 
5.582.982). 

Alte datorii 6.529.932 931.720 5.582.212 

Total datorii si 
capitaluri proprii 

  -455.324  

 
 
7.4. Continuitatea activitatii si Evenimente ulterioare datei bilanţului 
 
Situatiile financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care presupune ca 
societatea isi va continua activitatea in viitorul previzibil. 
 
Pe parcursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016, Societatea a inregistrat pierderi 
totale in valoare de 10.827.484 lei (12.285.846 lei la 31 decembrie 2015), avea o datorie curenta neta 
de 43.500.060 lei (29.266.045 lei la 31 decembrie 2015) si pierderi acumulate in suma de 30.844.351 
lei (20.116.177 lei la 31 decembrie 2015). De asemenea, la data de 31 decembrie 2016, activul net al 
Societatii, determinat ca diferenta între totalul activelor si totalul datoriilor acesteia este negativ 
(6.516.912 lei), diminuandu-se la mai putin de jumatate din valoare capitalului social subsris. In astfel 
de situatii, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata si modificata prin legea 441/2006 trebuie 
convocata adunarea generala extraordinara a actionarilor care sa decida asupra masurilor ce trebuie 
luate in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare. 



 
Conducerea a analizat evenimentele care au condus la pozitia financiara si rezultatele negative  
mentionate mai sus si prezinta in continuare masurile luate pentru remedierea acestora. 
 

- Pierderile inregistrate  si activul net negativ 
 

Cauzele principale pentru rezultatele negative mentionate mai sus sunt reprezentate de intrarea 
societatii pe piete noi cu produse diferite, investitia in capacitati tehnologice si conditii de piata 
nefavorabile. Din punct de vedere operational, societatea este in proces de integrare cu Grupul SGB 
si de adaptare a procedurilor si standardelor, inclusiv de IT, cu cele ale grupului. Retrasib a fost inlcus 
in contractele cadru de achizitii ale Grupului, urmand a beneficia de optimizari de cost. 
 
Ca o masura a corectarii activului net negativ la 31 decembrie 2016, actionarul majoritar a decis in 
2017 cresterea capitalului social cu 18.013.343 RON, din care actiuni in valoare de 12.150.000 RON 
vor fi subscrise de catre actionarul majoritar si actiuni in valoare de 5.863.343 RON vor fi oferite spre 
subscriere celorlalti actionari existenti. Subscrierea actiunilor de catre actionarul majoritar va fi facuta 
prin conversia in capital social din parte a creditelor acordate societatii. Procedura de crestere a 
capitalului social se afla in derulare la data situatiilor financiare. 
Bugetele aprobate prevad rezultate mai bune in 2017 comparativ cu anul 2016, cu un volum crescut 
al vanzarilor si optimizari ale costurilor. 
 

- Datorii curente 
 

Nivelul substantial al datoriilor curente, de 84.919.791 RON, care depasesc activele curente de 
41.419.731 RON la 31 decembrie 2016, a caror rambursare intr-un interval de un an reprezinta o 
provocare pentru capacitatea financiara a societatii, este gestionat dupa cum urmeaza: 
 

- Datoria bancara, si anume linia de credit de 33.488.868 RON, este in curs de a fi prelungita  
- Tragerile societatii din plafonul global de exploatare sunt corelate cu nivelul creantelor 

societatii 
- Pentru facilitatea de finantare cu Banca Transivania, Grupul  SGB-SMIT a emis in Mai 2016 o 

scrisoare de suport catre Banca, unde se confirma ca SGB-SMIT International GmbH, in 
calitate de actionar majoritar nu intentioneaza sa isi reduca participarea in capitalul societatii 
si ca este sigur ca societatea va fi capabila sa isi indeplineasca toate obligatiile financiare, 
bazandu-se pe politica Grupului de a monitoriza solvabilitatea filialelor 

- Din creditul de la entitatile afiliate de 18.947.740 RON, o suma de 12.150.000 RON este in 
curs de conversie in capital social in 2017 

- Conducerea a primit o scrisoare de suport  in Aprilie 2017 unde se confirma ca SGB-SMIT 
International GmbH, in calitate de actionar majoritar nu intentioneaza sa isi reduca 
participarea in capitalul societatii, ca SGB-SMIT a demarat procedurile de conversie a 2,7 
milioane EUR din creditul acordat societatii in capital social pentru a corecta activul net 
negativ al Societatii si ca nivelul bugetat al vanzarilor companiei catre Grup din 2017 este 
sustenabil 

- Bugetul aprobat oferă rezultate mai bune în 2017, comparativ cu 2016, adică volumul mai 
mare de vânzări și optimizarea costurilor. 

 



In baza acestor factori, conducerea considera ca Societatea va avea capacitatea de a isi continua 
activitatea in viitorul previzibil si ca aplicarea principiului continuitatii activitatii in raportarea 
financiara este adecvata. 
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Nr. 
crt. 

 
Prevederile codului 

 
Respectă 

Nu 
respectă 

/ 
respectă 

parțial 

 
Motivul pentru 
neconformitate 

A.1 Toate societățile trebuie să aibă un 
regulament intern al Consiliului care 
include termenii de 
referință/responsabilitățile 
Consiliului și funcțiile cheie de 
conducere ale societății, și care 
aplică, printre altele, Principiile 
Generale din Secțiunea A. 

DA   

A.2 Prevederi pentru gestionarea 
conflictelor de interese trebuie 
incluse în regulamentul Consiliului. 
În orice caz, membrii Consiliului 
trebuie să notifice Consiliul cu 
privire la orice conflicte de interese 
care au survenit sau pot surveni și 
să se abțină de la participarea la 
discuții (inclusiv prin neprezentare, 
cu excepția cazului în care 
neprezentarea ar împiedica 
formarea cvorumului) și de la votul 
pentru adoptarea unei hotărâri 
privind chestiunea care dă naștere 
conflictului de interese respectiv. 

DA   

A.3 Consiliul de Administrație sau 
Consiliul de Supraveghere trebuie 
să fie format din cel puțin cinci 
membri. 

DA   

A.4 Majoritatea membrilor Consiliului de 
Administrație trebuie să nu aibă 
funcție executivă. Cel puțin un 
membru al Consiliului de 
Administrație sau al Consiliului de 
Supraveghere trebuie să fie 
independent în cazul societăților din 
Categoria Standard. În cazul 
societăților din Categoria premium, 
nu mai puțin de doi membri 
neexecutivi ai Consiliului de 
Administrație sau ai Consiliului de 
Supraveghere trebuie să fie 
independenți. Fiecare membru 
independent al Consiliului de 
Administrație sau al Consiliului de 
Supraveghere, după caz, trebuie să 
depună o declarație la momentul 
nominalizării sale în vederea 
alegerii sau realegerii, precum și 
atunci când survine orice schimbare 

 NU Societatea va lua măsuri 
de conformare cu 
prevederile CGC. 



a statutului său, indicând 
elementele în baza cărora se 
consideră că este independent din 
punct de vedere al caracterului și 
judecății sale. 

A.5 Alte angajamente și obligații 
profesionale relativ permanente ale 
unui membru al Consiliului, inclusiv 
poziții executive și neexecutive în 
Consiliul unor societăți și instituții 
non-profit, trebuie dezvăluite 
acționarilor și investitorilor potențiali 
înainte de nominalizare și în cursul 
mandatului său. 

 Partial In cazul in care exista, 
sunt prezentate in CV 
uri. Se vor solicita noi 
Cv-uri. 

A.6 Orice membru al Consiliului trebuie 
să prezinte Consiliului informații 
privind orice raport cu un acționar 
care deține direct sau indirect 
acțiuni reprezentând peste 5% din 
toate drepturile de vot. Această 
obligație se referă la orice fel de 
raport care poate afecta poziția 
membrului cu privire la chestiuni 
decise de Consiliu. 

 NU Societatea va lua măsuri 
de conformare cu 
prevederile CGC. 

A.7 Societatea trebuie să desemneze 
un secretar al Consiliului 
responsabil de sprijinirea activității 
Consiliului. 

 NU Societatea va lua măsuri 
de conformare cu 
prevederile CGC. 

A.8 Declarația privind guvernanța 
corporativă va informa dacă a avut 
loc o evaluare a Consiliului sub 
conducerea Președintelui sau a 
comitetului de nominalizare și, în 
caz afirmativ, va rezuma măsurile 
cheie și schimbările rezultate în 
urma acesteia. Societatea trebuie 
să aibă o politică/ghid privind 
evaluarea Consiliului cuprinzând 
scopul, criteriile și frecvența 
procesului de evaluare. 

 NU Societatea va lua măsuri 
de conformare cu 
prevederile CGC. 

A.9 Declarația privind guvernanța 
corporativă trebuie să conțină 
informații privind numărul de întâlniri 
ale Consiliului și comitetelor în 
cursul ultimului an, participarea 
administratorilor (în persoană și în 
absență) și un raport al Consiliului și 
comitetelor cu privire la activitățile 
acestora. 

DA  In anul 2016 Consiliul de 
Administratie s-a intrunit 
conform regulamentului, 
cel putin 1 data pe 
trimestru, intr-un numar 
de 13 sedinte si a emis 
un numar de 22 Hotarari 
intrunite de membrii 
Consiliului de 
Administratie in proportie 
de 100%. 
 



A.10 Declarația privind guvernanța 
corporativă trebuie să cuprindă 
informații referitoare la numărul 
exact de membri independenți din 
Consiliul de Administrație sau din 
Consiliul de Supraveghere. 

 NU Societatea va lua măsuri 
de conformare cu 
prevederile CGC. 

A.11 Consiliul societăților din Categoria 
Premium trebuie să înființeze un 
comitet de nominalizare format din 
membri neexecutivi, care va 
conduce procedura nominalizărilor 
de noi membri în Consiliu și va face 
recomandări Consiliului. Majoritatea 
membrilor comitetului de 
nominalizare trebuie să fie 
independentă. 

 NU Societatea este în 
categoria Standard. 

B.1 Consiliul trebuie să înființeze un 
comitet de audit în care cel puțin un 
membru trebuie să fie administrator 
neexecutiv independent. 

 NU Societatea va lua măsuri 
de conformare cu 
prevederile CGC. 

B.2 Președintele comitetului de audit 
trebuie să fie un membru neexecutiv 
independent. 

 NU Societatea va lua măsuri 
de conformare cu 
prevederile CGC. 

B.3 În cadrul responsabilităților sale, 
comitetul de audit trebuie să 
efectueze o evaluare anuală a 
sistemului de control intern. 

 NU Societatea va lua măsuri 
de conformare cu 
prevederile CGC. 

B.4 Evaluarea trebuie să aibă în vedere 
eficacitatea și cuprinderea funcției 
de audit intern, gradul de adecvare 
al rapoartelor de gestiune a riscului 
și de control intern prezentate către 
comitetul de audit al Consiliului, 
promptitudinea și eficacitatea cu 
care conducerea executivă 
soluționează deficiențele sau 
slăbiciunile identificate în urma 
controlului intern și prezentarea de 
rapoarte relevante în atenția 
Consiliului. 

 NU Societatea va lua măsuri 
de conformare cu 
prevederile CGC. 

B.5 Comitetul de audit trebuie să 
evalueze conflictele de interese în 
legătură cu tranzacțiile societății și 
ale filialelor acesteia cu părțile 
afiliate. 

 NU Societatea va lua măsuri 
de conformare cu 
prevederile CGC. 

B.6 Comitetul de audit trebuie să 
evalueze eficiența sistemului de 
control intern și a sistemului de 
gestiune a riscului. 

 NU Societatea va lua măsuri 
de conformare cu 
prevederile CGC. 

B.7 Comitetul de audit trebuie să 
monitorizeze aplicarea standardelor 
legale și a standardelor de audit 
intern general acceptate. Comitetul 

 NU Societatea va lua măsuri 
de conformare cu 
prevederile CGC. 



de audit trebuie să primească și să 
evalueze rapoartele echipei de audit 
intern. 

B.8 Ori de câte ori Codul menționează 
rapoarte sau analize inițiate de 
Comitetul de Audit, acestea trebuie 
urmate de raportări periodice (cel 
puțin anual) sau ad-hoc care trebuie 
înaintate ulterior Consiliului. 

 NU Societatea va lua măsuri 
de conformare cu 
prevederile CGC. 

B.9 Niciunui acționar nu i se poate 
acorda tratament preferențial față 
de alți acționari în legătură cu 
tranzacții și acorduri încheiate de 
societate cu acționari și afiliații 
acestora. 

DA   

B.10 Consiliul trebuie să adopte o politică 
prin care să se asigure că orice 
tranzacție a societății cu oricare 
dintre societățile cu care are relații 
strânse a cărei valoare este egală 
cu sau mai mare de 5% din activele 
nete ale societății (conform ultimului 
raport financiar) este aprobată de 
Consiliu în urma unei opinii 
obligatorii a comitetului de audit al 
Consiliului și dezvăluită în mod 
corect acționarilor și potențialilor 
investitori, în măsura în care aceste 
tranzacții se încadrează în categoria 
evenimentelor care fac obiectul 
cerințelor de raportare. 

 NU Societatea va lua măsuri 
de conformare cu 
prevederile CGC. 

B.11 Auditurile interne trebuie efectuate 
de către o divizie separată structural 
(departamentul de audit intern) din 
cadrul societății sau prin angajarea 
unei entități terțe independente. 

 NU Nu avem comitet de 
audit. 
Societatea va lua măsuri 
de conformare cu 
prevederile CGC. 

B.12 În scopul asigurării îndeplinirii 
funcțiilor principale ale 
departamentului de audit intern, 
acesta trebuie să raporteze din 
punct de vedere funcțional către 
Consiliu prin intermediul comitetului 
de audit. În scopuri administrative și 
în cadrul obligațiilor conducerii de a 
monitoriza și reduce riscurile, 
acesta trebuie să raporteze direct 
directorului general. 

 NU Nu avem comitet de 
audit. 
Societatea va lua măsuri 
de conformare cu 
prevederile CGC. 

C.1 Societatea trebuie să publice pe 
pagina sa de internet politica de 
remunerare și să includă în raportul 
anual o declarație privind 
implementarea politicii de 

 NU Trebuie formulata 
politica de remunerare in 
conformitate cu 
prevederile CGC. 



remunerare în cursul perioadei 
anuale care face obiectul analizei. 
 
Politica de remunerare trebuie 
formulată astfel încât să permită 
acționarilor înțelegerea principiilor și 
a argumentelor care stau la baza 
remunerației membrilor Consiliului 
și a Directorului General, precum și 
a membrilor Directoratului în 
sistemul dualist. Aceasta trebuie să 
descrie modul de conducere a 
procesului și de luare a deciziilor 
privind remunerarea, să detalieze 
componentele remunerației 
conducerii executive (precum 
salarii, prime anuale, stimulente pe 
termen lung legate de valoarea 
acțiunilor, beneficii în natură, pensii 
și altele) și să descrie scopul, 
principiile și prezumțiile ce stau la 
baza fiecărei componente (inclusiv 
criteriile generale de performanță 
aferente fiecărei forme de 
remunerare variabilă). În plus, 
politica de remunerare trebuie să 
specifice durata contractului 
directorului executiv și a perioadei 
de preaviz prevăzută în contract, 
precum și eventuala compensare 
pentru revocare fără justa cauză. 
 
Raportul privind remunerarea 
trebuie să prezinte implementarea 
politicii de remunerare pentru 
persoanele identificate în politica de 
remunerare în cursul perioadei 
anuale care face obiectul analizei. 
 
Orice schimbare esențială 
intervenită în politica de remunerare 
trebuie publicată în timp util pe 
pagina de internet a societății.  

D.1 Societatea trebuie să organizeze un 
serviciu de Relații cu Investitorii – 
indicându-se publicului larg 
persoana/persoanele responsabile 
sau unitatea organizatorică. În afară 
de informațiile impuse de 
prevederile legale, societatea 
trebuie să includă pe pagina sa de 
internet o secțiune dedicată 
Relațiilor cu Investitorii, în limbile 

DA   



română și engleză, cu toate 
informațiile relevante de interes 
pentru investitori, inclusiv: 

D.1.1 Principalele reglementări 
corporative: actul constitutiv, 
procedurile privind adunările 
generale ale acționarilor; 

DA   

D.1.2 CV-urile profesionale ale membrilor 
organelor de conducere ale 
societății, alte angajamente 
profesionale ale membrilor 
Consiliului, inclusiv poziții executive 
și neexecutive în consilii de 
administrație din societăți sau din 
instituții non-profit; 

 Partial Se vor solicita noi Cv-uri 

D.1.3 Rapoartele curente și rapoartele 
periodice (trimestriale, semestriale 
și anuale) – cel puțin cele prevăzute 
la punctul D.8 – inclusiv rapoartele 
curente cu informații detaliate 
referitoare la neconformitatea cu 
prezentul Cod; 

DA   

D.1.4 Informații referitoare la adunările 
generale ale acționarilor: ordinea de 
zi și materialele informative; 
procedura de alegere a membrilor 
Consiliului; argumentele care susțin 
propunerile de candidați pentru 
alegerea în Consiliu, împreună cu 
CV-urile profesionale ale acestora; 
întrebările acționarilor cu privire la 
punctele de pe ordinea de zi și 
răspunsurile societății, inclusiv 
hotărârile adoptate; 

DA   

D.1.5 Informații privind evenimentele 
corporative, cum ar fi plata 
dividendelor și a altor distribuiri 
către acționari, sau alte evenimente 
care conduc la dobândirea sau 
limitarea drepturilor unui acționar, 
inclusiv termenele limită și principiile 
aplicate acestor operațiuni. 
Informațiile respective vor fi 
publicate într-un termen care să le 
permită investitorilor să adopte 
decizii de investiții; 

DA   

D.1.6 Numele și datele de contact ale unei 
persoane care va putea să 
furnizeze, la cerere, informații 
relevante;  

DA   

D.1.7 Prezentările societății (de ex., 
prezentările pentru investitori, 
prezentările privind rezultatele 

     Partial Se vor lua masuri in 
conformitate cu 
prevederile CGC cu 



trimestriale etc.), situațiile financiare 
(trimestriale, semestriale, anuale), 
rapoartele de audit și rapoartele 
anuale. 

privire la prezentarea 
pentru investitori 

D.2 Societatea va avea o politică privind 
distribuția anuală de dividende sau 
alte beneficii către acționari, 
propusă de Directorul General sau 
de Directorat și adoptată de 
Consiliu, sub forma unui set de linii 
directoare pe care societatea 
intenționează să le urmeze cu 
privire la distribuirea profitului net. 
Principiile politicii anuale de 
distribuție către acționari vor fi 
publicate pe pagina de internet a 
societății. 

 NU Distribuirea de dividende 
și alte beneficii este 
reglementată în actul 
constitutiv și se 
efectuează de către 
adunarea generală a 
asociaților în 
conformitate cu 
dispozițiile legale în 
vigoare. 

D.3 Societatea va adopta o politică în 
legătură cu previziunile, fie că 
acestea sunt făcute publice sau nu. 
Previziunile se referă la concluzii 
cuantificate ale unor studii ce 
vizează stabilirea impactului global 
al unui număr de factori privind o 
perioadă viitoare (așa numitele 
ipoteze): prin natura sa, această 
proiecție are un nivel ridicat de 
incertitudine, rezultatele efective 
putând diferi în mod semnificativ de 
previziunile prezentate inițial. 
Politica privind previziunile va stabili 
frecvența, perioada avută în vedere 
și conținutul previziunilor. Dacă sunt 
publicate, previziunile pot fi incluse 
numai în rapoartele anuale, 
semestriale sau trimestriale. Politica 
privind previziunile va fi publicată pe 
pagina de internet a societății. 

 NU Se vor lua masuri in 
conformitate cu 
prevederile CGC. 

D.4 Regulile adunării generale ale 
acționarilor nu trebuie să limiteze 
participarea acționarilor la adunările 
generale și exercitarea drepturilor 
acestora. Modificările regulilor vor 
intra în vigoare, cel mai devreme, 
începând cu următoarea adunare a 
acționarilor. 

DA   

D.5 Auditorii externi vor fi prezenți la 
adunarea generală a acționarilor 
atunci când rapoartele lor sunt 
prezentate în cadrul acestor 
adunări. 

 NU  

D.6 Consiliul va prezenta adunării 
generale anuale a acționarilor o 

DA   



scurtă apreciere asupra sistemelor 
de control intern și de gestiune a 
riscurilor semnificative, precum și 
opinii asupra unor chestiuni supuse 
deciziei adunării generale. 

D.7 Orice specialist, consultant, expert 
sau analist financiar poate participa 
la adunarea acționarilor în baza unei 
invitații prealabile din partea 
Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, 
de asemenea, să participe la 
adunarea generală a acționarilor, cu 
excepția cazului în care 
Președintele Consiliului hotărăște în 
alt sens. 

DA   

D.8 Rapoartele financiare trimestriale și 
semestriale vor include informații 
atât în limba română, cât și în limba 
engleză referitoare la factorii cheie 
care influențează modificări în 
nivelul vânzărilor, al profitului 
operațional, profitului net și al altor 
indicatori financiari relevanți, atât de 
la un trimestru la altul, cât și de la un 
an la altul. 

 Partial Se vor lua masuri in 
conformitate cu 
prevederile CGC. 

D.9 O societate va organiza cel puțin 
două ședințe/teleconferințe cu 
analiștii și investitorii în fiecare an. 
Informațiile prezentate cu aceste 
ocazii vor fi publicate în secțiunea 
relații cu investitorii a paginii de 
internet a societății la data 
ședințelor/teleconferințelor. 

     Partial Societatea a organizat 
sedinte dar nu s-a 
prezentat nici o 
societate. 

D.10 În cazul în care o societate susține 
diferite forme de expresie artistică și 
culturală, activități sportive, activități 
educative sau științifice și consideră 
că impactul acestora asupra 
caracterului inovator și 
competitivității societății fac parte 
din misiunea și strategia sa de 
dezvoltare, va publica politica cu 
privire la activitatea sa în acest 
domeniu. 

 NU La ora actuală nu se 
susțin și nu există planuri 
de susținere a unor 
asemenea activități. 
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Director General    Director 
Financiar interimar  

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE     

 Note 31.dec.2016 
31.dec.2015 

corectat 
1.ian.2015  

corectat 

ACTIVE     

Imobilizări corporale 4 27.028.918 26.190.314 20.960.786 

Investitii imobiliare 6 9.138.000 9.138.000 9.138.000 

Imobilizări necorporale 5 1.303.090 318.236 57.497 

Imobilizări financiare  81.634 - - 

Creante privind impozitul amanat  17 3.710.273 1.273.338 - 

Total active imobilizate  41.261.915 36.919.888 30.156.283 

Stocuri 7 18.462.499 22.768.458 12.138.142 

Creanţe comerciale 8 18.990.436 30.675.425 13.615.267 

Cheltuieli in avans  95.267 149.167 98.750 

Numerar şi echivalente de numerar 9 3.124.767 2.137.632 586.951 

Alte creanţe 10 746.762 3.852.703 1.106.474 

Total active curente  41.419.731 59.583.385 27.545.584 

TOTAL ACTIVE   82.681.647 96.503.273 57.701.867 

CAPITALURI PROPRII     

Capital social 11 10.001.205 10.001.205 10.001.205 

Rezerve din reevaluare 12 9.595.691 9.428.291 9.511.713 

Rezerve legale si alte rezerve 12 4.730.542 4.730.542 5.526.485 

Rezultatul reportat pierdere  -30.844.351 -20.116.177 -8.725.587 

Total capitaluri proprii  -6.516.912 4.043.861 16.313.816 

DATORII     

Împrumuturi bancare pe termen lung 15 - 2.123.999 4.650.937 

Leasing financiar pe termen lung 25 3.092.784   

Provizioane  16 1.185.984 1.485.983 1.485.983 

Datorii privind impozitul amânat 17 - - 835.033 

Total datorii pe termen lung  4.278.768 3.609.982 6.971.953 

Datorii comerciale  13 19.575.379 21.797.390 10.862.575 

Împrumuturi bancare pe termen scurt 15 33.488.868 36.154.343 18.188.103 

Leasing financiar portiunea  curenta 25 206.779   

Împrumuturi de la societatile afiliate pe 
termen scurt 

15 18.947.740 11.311.250 2.241.050 

Provizioane 16 5.039.202 13.056.515 1.887.761 

Alte datorii 14 7.661.825 6.529.932 1.236.609 

Total datorii curente  84.919.791 88.849.430 34.416.098 

TOTAL DATORII  89.198.559 92.459.412 41.388.051 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII  82.681.647 96.503.273 57.701.867 
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SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL    

 Note 2016 2015 corectat 

Cifra de afaceri 18 61.284.891 61.878.605 

Alte venituri 19 102.620 3.288.892 

Variatia stocurilor de produse finite si in curs de 
executie 

 -8.033.809 10.010.745 

    

Cheltuieli cu materiile prime si materialele 
consumabile 

20 -42.118.862 -55.020.394 

Cheltuieli privind marfurile  - -146.093 

Cheltuieli cu serviciile prestate de terti 21 -13.718.930 -12.241.886 

Cheltuieli cu personalul 23 -10.943.676 -7.302.092 

Cheltuieli cu amortizarea si cu deprecierea 
imobilizarilor corporale 

4,5 -2.341.914 -1.800.940 

Venit net / (cheltuiala neta) cu provizioane 16 6.905.466 -11.020.943 

Alte cheltuieli 22 -2.317.117 -117.811 

Rezultat operational  -11.181.330 -12.471.917 

    

Venituri financiare 24 1.296.697 1.522.075 

Cheltuieli financiare 24 -3.411.672 -3.428.485 

Rezultat financiar  -2.114.975 -1.906.410 

    

Pierdere inainte de impozitare  -13.296.305 -14.378.327 

Impozitul pe profit  17 2.468.821 2.092.481 

 
Pierderea exercitiului financiar 

 -10.827.484 -12.285.846 

 
Alte elemente ale rezultatului global 

   

Cresteri ale rezervei din reevaluarea 
imobilizarilor corporale, nete de impozit amanat 

 
266.712 - 

 

Transferul rezervei din reevaluare la rezultat 
reportat  

 
-99.312 -99.312 

 

TOTAL REZULTAT GLOBAL   -10.660.084 -12.385.158 

Rezultatul pe actiune    

Profitul atribuibil actionarilor ordinari  -10.660.084 -12.285.846 

Numarul de actiuni  100.012.054 100.012.054 

Rezultatul pe actiune de baza  -0,107 -0,123 
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SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 

 

 Capital 
social 

Rezerva 
legala 

Alte 
rezerve 

Rezerve de 
reevaluare 

Rezultat 
reportat 

(pierderi) 

Total 
capitaluri 

proprii 

Sold la 1/01/2015 10.001.205 584.728 4.941.757 11.323.468 -8.880.288 17.970.870 
Impactul corectiilor de eroare 
2014 (Nota 29) 

- - - -1.811.755 154.702 -1.657.053 

Sold la 1/01/2015 corectat 10.001.205 584.728 4.941.757 9.511.713 -8.725.587 16.313.817 

Transfer rezerve - - -795.943 - 795.943 - 

Rezultatul anului 2015  - - - - -964.759 
 

-964.759 
Rezerva de reevaluare 
realizata 

- - - -99.312 99.312 - 

Impactul corectiilor de eroare 
2015 (Nota 29) 

- - - 15.890 -11.321.087 -11.305.197 

Sold la 31/12/2015 corectat 10.001.205 584.728 4.145.814 9.428.291 -20.116.178 4.043.861 

Rezultatul anului 2016      -10.827.484 -10.827.484 
Reevaluari cladiri si terenuri - - - 298.598 - 298.598 
Rezerva de reevaluare 
realizata 

- - - -99.312 99.312 - 

Efectul impozitului amanat 
asupra rezervei de reevaluare 

   -31.886  -31.886 

Sold la 31/12/2016 10.001.205 584.728 4.145.814 9.595.691 -30.844.350 -6.516.911 
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SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 
 Note 2016  2015 

Pierdere inainte de impozitare  -13.296.305  -14.378.327 
     

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor 
corporale 

4,5 2.341.914  1.800.940 

Pierdere din vanzarea sau cedarea de imobilizari 
corporale 

 4.117  2.228 

Cheltuieli cu diferentele de curs valutar  606.336  - 
Cheltuieli cu dobanda  1.494.554  1.243.136 
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 16 -8.317.313  11.168.754 
     

Miscari in capitalul circulant     

Creante comerciale si alte creante  13.778.218  -17.428.298 
Stocuri  7.634.993  -10.630.316 
Datorii comerciale si alte datorii   -1.090.119  23.150.169 

     

Fluxuri de numerar din/ (utilizate in) activitati operationale  3.156.393  -5.071.714 
     

Plati aferente imobilizarilor necorporale 5 -143.835  -1.365.311 
Plati aferente imobilizarilor financiare  -81.634  - 
Plati aferente imobilizarilor corporale 4 -2.685.798  -7.521.596 
Incasari din vinzarea de imobilizari corporale  10.500  - 
     

Fluxuri de numerar utilizate in activitati de investitii  -2.900.767  -8.886.907 
     

Incasari de imprumuturi de la societati afiliate 15 7.015.538  - 
Rambursari credit bancar de investitii 15 -  -2.526.938 
Incasari / rambursari nete din linia de credit bancara 15 -4.789.474  18.036.240 
Dobinzi platite  -1.494.554  - 

Fluxuri de numerar din activitati de finantare  731.509  15.509.302 
     

Crestere neta a numerarului si echivalentelor de numerar  987.135  1.550.681 

Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului 
financiar 

 2.137.632  586.951 

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului 
financiar 

 3.124.767  2.137.632 
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1. Informaţii generale 
 
RETRASIB S.A. (“Societatea”) este o societate comercială pe acțiuni care funcționează în 
România în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale. 
Societatea are sediul în Sibiu. str. Stefan Cel Mare nr. 156. județul Sibiu. 
Obiectul de activitate de bază al Societății este producerea si comercializarea următoarelor 
produse: 

- Componente pentru si transformatoare/autotransformatoare de mare putere cu puteri 
pana la 400 MVA si tensiuni pana la 440 kV. 

- Transformatoare speciale pentru: 
   Stații de transformare mobile. 
            Stații/aplicații CFR și metrou. 

Parcuri industriale și sectoare industriale cu profil metalurgic. chimic. extractiv. etc. 
- Proiectare. producție. livrare. montaj. teste de acceptare in stație. punere în funcțiune. 

întreținere și servicii after market. școlarizare personal exploatare 
- Diagnosticare. Mentenanță, reparatii și modernizare transformatoare în fabrică și în 

stație. 
 
Numărul mediu de salariați ai Societății in 2016 a fost de 192 angajați (in 2015: 136 angajați). 
La 31/12/2016 societatea avea 200 angajati (din care 2 conducere) (la 31/12/2015: 200angajati, 
din care 3 conducere). 
Acțiunile societății sunt listate la Bursa de Valori București. indicativ RTRA. începând cu iunie 
2011. 
La 31 decembrie 2016. Societatea este deținută de: 

Acționar Acțiuni Procent 

SGB SMIT INTERNATIONAL GMBH  67.459.613 67,4515 % 

SCANDO TRADING SRL  24.335.659 24,3327 % 

alți acționari / others 8.216.782 8,2158 % 

TOTAL 100.012.054 100 % 

Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută în condițiile legii de către Depozitarul Central S.A. 
București. 



In Aprilie 2017 actionarul BC Partners a agreat vanzarea participatiei la grupul SGB-SMIT din care face 
parte compania catre fondul de investitii One Equity Partners. Formalitatile sunt in derulare. 
Situatiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administratie in data de 29.05.2017 
urmand a fi aprobate spre publicare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 
30.05.2017. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Bazele intocmirii 
 
2.1. Declarația de conformitate 
 
Situațiile financiare au fost  întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 
Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 
Standarde Internaționale de Raportare Financiară aplicabile societăților comerciale ale căror 
valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările 
ulterioare (OMFP 2844/2016). 
Aceste prevederi sunt in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare 
Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana („EU IFRS”), cu exceptia prevederilor IAS 21 
Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar cu privire la moneda functionala. 
 
2.2. Moneda functionala si moneda de prezentare 
 
Societatea considera moneda functionala asa cum se defineste prin IAS21 „Efectele variatiei 
cursului de schimb” ca fiind  leul romanesc (RON). 
Moneda de prezentare este leul romanesc (RON), rotunjit, cu exceptia situatiilor cand se 
specifica alta moneda. 
 
2.3. Continuitatea activitatii 
 
Prezentele Situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care 
presupune ca societatea isi va continua activitatea in viitorul previzibil. 
Pe parcursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016, Societatea a inregistrat 
pierderi totale in valoare de 10.827.484 lei (12.285.846 lei la 31 decembrie 2015), avea o datorie 
curenta neta de 43.500.060 lei (29.266.045 lei la 31 decembrie 2015) si pierderi acumulate in 
suma de 30.844.351 lei (20.116.177 lei la 31 decembrie 2015). De asemenea, la data de 31 
decembrie 2016, activul net al Societatii, determinat ca diferenta între totalul activelor si totalul 
datoriilor acesteia este negativ (6.516.912 lei), diminuandu-se la mai putin de jumatate din 
valoare capitalului social subsris. In astfel de situatii, in conformitate cu Legea 31/1990 
republicata si modificata prin legea 441/2006 trebuie convocata adunarea generala 



extraordinara a actionarilor care sa decida asupra masurilor ce trebuie luate in conformitate cu 
cerintele legislatiei in vigoare. 
Aceste conditii indica existenta unor incertitudini semnificative asupra abilitatii Societatii de a-
si continua activitatea in viitorul previzibil. 
 
Conducerea a analizat evenimentele care au condus la pozitia financiara si rezultatele negative  
mentionate mai sus si prezinta in continuare masurile luate pentru remedierea acestora. 
 

a) Pierderile inregistrate  si activul net negativ 
 

Cauzele principale pentru rezultatele negative mentionate mai sus sunt reprezentate de 
intrarea societatii pe o piata noua cu produse diferite, investitia in capacitati tehnologice si 
conditii de piata nefavorabile. Din punct de vedere operational, societatea este in proces de 
integrare cu Grupul SGB si de adaptare a procedurilor si standardelor, inclusiv de IT, cu cele ale 
grupului. Retrasib a fost inlcus in contractele cadru de achizitii ale Grupului, urmand a beneficia 
de optimizari de cost. 
 
Ca o masura a corectarii activului net negativ la 31 decembrie 2016, actionarul majoritar a decis in 2017 
cresterea capitalului social cu 18.013.343 RON, din care actiuni in valoare de 12.150.000 RON vor fi 
subscrise de catre actionarul majoritar si actiuni in valoare de 5.863.343 RON vor fi oferite spre 
subscriere celorlalti actionari existenti. Subscrierea actiunilor de catre actionarul majoritar va fi facuta 
prin conversia in capital social din parte a creditelor acordate societatii. Procedura de crestere a 
capitalului social se afla in derulare la data acestor situatii financiare. 
Bugetele aprobate prevad rezultate mai bune in 2017 comparativ cu anul 2016, cu un volum crescut al 
vanzarilor si optimizari ale costurilor. 
 

b) Datorii curente 
 

Nivelul substantial al datoriilor curente, de 84.919.791 RON, care depasesc activele curente de 
41.419.731 RON la 31 decembrie 2016, a caror rambursare intr-un interval de un an reprezinta 
o provocare pentru capacitatea financiara a societatii, este gestionat dupa cum urmeaza: 

 Datoria bancara, si anume linia de credit de 33.488.868 RON, este in curs de a fi 
prelungita. 

 Tragerile societatii din plafonul global de exploatare sunt corelate cu nivelul creantelor 
societatii 

 Pentru facilitatea de finantare cu Banca Transivania, Grupul  SGB-SMIT a emis in Mai 
2016 o scrisoare de suport catre Banca, unde se confirma ca SGB-SMIT International 
GmbH, in calitate de actionar majoritar nu intentioneaza sa isi reduca participarea in 
capitalul societatii si ca este sigur ca societatea va fi capabila sa isi indeplineasca toate 
obligatiile financiare, bazandu-se pe politica Grupului de a monitoriza solvabilitatea 
filialelor; 

 Din creditul de la entitatile afiliate de 18.947.740 RON, o suma de 12.150.000 RON este 
in curs de conversie in capital social in 2017; 



 Conducerea a primit o scrisoare de suport  in Aprilie 2017 unde se confirma ca SGB-SMIT 
International GmbH, in calitate de actionar majoritar nu intentioneaza sa isi reduca 
participarea in capitalul societatii, ca SGB-SMIT a demarat procedurile de conversie a 
2,7 milioane EUR din creditul acordat societatii in capital social pentru a corecta activul 
net negativ al Societatii si ca nivelul bugetat al vanzarilor copaniei catre Grup din 2017 
este sustenabil. 

In baza acestor factori, conducerea considera ca Societatea va avea capacitatea de a isi continua 
activitatea in viitorul previzibil si ca aplicarea principiului continuitatii activitatii in raportarea 
financiara este adecvata. 
 
 
 
2.4. Standarde, interpretări  si modificari aduse standardelor publicate care nu au intrat in 

vigoare 
 

Urmatoarele standrde noi, interpretari si modificari nu au intrat inca in vigoare pentru perioada 
de raportare anuala incheiata la 31 decembrie 2016 si nu au fost aplicate la intocmirea acstor 
situatii financiare: 
 

Standard/Interpretare  
 

Natura modificarii iminente a politicii 
contabile  

Impactul posibil asupra situatiilor 
financiare  

IFRIC 22 Tranzactiile in 
valuta si contraprestatia 
achitata  in avans 
 
(In vigoare pentru 
perioadele anuale care 
incep la sau dupa 1 
ianuarie 2018) 
 

Interpretarea clarifica modul de a 
determina data tranzactiei in scopul 
stabilirii ratei de schimb care va fi 
utilizata la recunoasterea initiala a 
activelor aferente, cheltuielii  sau 
venitului (sau o parte a acestora) la 
derecunoasterea unui activ nemonetar 
sau a unei datorii nemonetare care 
rezulta din plata sau incasarea unei  
contraprestatii in avans intr-o moneda 
straina. In astfel de circumstante, data 
tranzactiei este data la care o entitatea 
recunoaste prima data activul 
nemonetar sau datoria nemonetara 
care rezulta din plata sau incasarea 
unei contraprestatii in avans. 

Entitatea nu se asteapta ca 
Interpretarea, atunci cand este 
aplicata prima data, sa aiba un 
impact semnificativ asupra 
situatiilor financiare intrucat 
Entitatea utilizeaza cursul de 
schimb de la data tranzactiei 
pentru recunoasterea initiala a 
activului nemonetar sau a datoriei 
nemonetare care rezulta din plata 
sau incasarea de contraprestatii in 
avans. 

Amendamente aduse 
IAS 40 Investitii 
imobiliare 
 
(In vigoare pentru 
perioadele anuale care 
incep la sau dupa 1 

Amendamentele consolideaza 
principiul transferurilor in, sau in afara 
investitiilor imobiliare din IAS 40 
Investitii imobiliare pentru a specifica 
faptul ca un astfel de transfer ar trebui 
sa fie realizat numai atunci cand a avut 
loc o schimbare in modul de utilizare a 

 
Entitatea nu se asteapta ca 
amendamentele sa aiba un impact 
semnificativ asupra situatiilor 
financiare, deoarece Entitatea 
detine o investitie imobiliara a 



Standard/Interpretare  
 

Natura modificarii iminente a politicii 
contabile  

Impactul posibil asupra situatiilor 
financiare  

ianuarie 2018; aplicabil 
prospectiv.) 
 
 

proprietatii. Pe baza amendamentelor 
se efectueaza un transfer atunci si 
numai atunci cand exista o schimbare 
reala in utilizare - adica un activ 
indeplineste sau inceteaza sa 
indeplineasca definitia investitiei 
imobiliare si exista dovezi ale 
modificarii utilizarii. Doar schimbarea 
intentiei conducerii cu privire la  
gestionarea activului nu este suficienta 
pentru un transfer. 

carei utilizare nu se va schimba in 
viitor 

Amendamente aduse 
IAS 12: Recunoasterea 
activelor privind 
impozitul amanat pentru 
pierderile nerealizate 
 
(In vigoare pentru 
perioadele anuale care 
incep la sau dupa 1 
ianuarie 2018; aplicabil 
prospectiv. Se permite 
aplicarea anterior 
acestei date.) 

Amendamentele clarifica cum si cand 
sa se inregistreze activele privind 
impozitul amanat in anumite situatii si 
clarifica cum ar trebui sa fie 
determinate veniturile impozabile 
viitoare in scopul evaluarii si 
recunoasterii activelor privind 
impozitul amanat. 

Entitatea nu a pregatit inca o 
analiza a impactului acestei 
modificari asupra situatiilor 
financiare. 

Amendamente aduse 
IAS 7 
 
(In vigoare pentru 
perioadele anuale care 
incep la sau dupa 1 
ianuarie 2017; aplicabil 
prospectiv. Se permite 
aplicarea anterior 
acestei date). 

Aceasta pronuntare nu 
este inca aprobata de 
UE. 

 
 

Amendamentele necesita noi 
prezentari care ajuta utilizatorii sa 
evalueze modificarile datoriilor care 
decurg din activitatile de finantare, 
inclusiv schimbarile generate de 
fluxurile de numerar si modificarile 
nemonetare (cum ar fi efectul 
castigurilor sau al pierderilor din 
diferentele de schimb valutar, 
schimbarile care apar pentru obtinerea 
sau pierderea controlului asupra 
filialelor, modificarile valorii juste). 

Entitatea se asteapta ca 
amendamentele, atunci cand vor 
fi aplicate aplicate prima data, sa 
nu aiba un impact semnificativ 
asupra prezentarii situatiilor 
financiare ale Entitatii. 



Standard/Interpretare  
 

Natura modificarii iminente a politicii 
contabile  

Impactul posibil asupra situatiilor 
financiare  

IFRS 9 Instrumente 
financiare (2014)* 
(In vigoare pentru 
perioadele anuale 
incepand cu sau dupa 
data de 1 ianuarie 2018; 
se va aplica retrospectiv, 
cu unele exceptii. 
Retratarea perioadelor 
anterioare nu este 
obligatorie si este 
permisa numai in cazul 
in care informatile sunt 
disponibile fara 
utilizarea unei 
interpretari retroactive. 
Se permite aplicarea 
anterior acestei date.) 

Versiunea finala a IFRS 9 reflecta toate 
fazele proiectului privind instrumentele 
financiare si inlocuieste IAS 39 
Instrumente financiare: recunoastere si 
evaluare si toate versiunile anterioare 
ale IFRS 9. Standardul introduce cerinte 
noi privind clasificarea si evaluarea, 
deprecierea si contabilitatea de 
acoperire impotriva riscurilor. 
Aceasta modificare nu a fost inca 
adoptata de UE. 

Societatea nu a efectuat inca o 
analiza a impactului cantitativ 
asteptat al noului standard. 

IFRS 16 Leasing 

 

(In vigoare pentru 
perioadele anuale care 
incep la sau dupa 1 
ianuarie 2019. Se 
permite aplicarea 
anterior acestei date 
daca entitatea aplica si 
IFRS 15). 

Aceasta pronuntare nu 
este inca aprobata de 
UE. 

 

IFRS 16 inlocuieste IAS 17 Leasing si 
interpretarile aferente. Standardul 
elimina modelul actual de contabilitate 
pentru locatari si in schimb cere 
companiilor sa aduca cele mai multe 
contracte de leasing in bilant in cadrul 
unui singur model, eliminand distinctia 
dintre leasing-ul operational si cel 
financiar.  

In conformitate cu IFRS 16, un contract 
este sau contine leasing daca transmite 
dreptul de a controla utilizarea unui 
activ identificat pentru o perioada de 
timp, in schimbul unei plati obligatorii. 
In cazul acestui tip de contracte, noul 
model impune ca un locatar sa 
recunoasca un activ cu drept de 
utilizare si o datorie de leasing. Activul 
cu drept de utilizare este depreciat iar 
datoria acumuleaza dobanda. Acest 
lucru va avea ca rezultat un model cu 
plati mai ridicate la inceputul perioadei 
de leasing al cheltuielilor pentru cele 
mai multe leasing-uri, chiar si atunci 
cand locatarul plateste chirii anuale 

Societatea nu a efectuat inca o 
analiza a impactului cantitativ 
asteptat al noului standard.  



Standard/Interpretare  
 

Natura modificarii iminente a politicii 
contabile  

Impactul posibil asupra situatiilor 
financiare  

constante. Noul standard introduce o 
serie de exceptii de la domeniul de 
aplicare pentru utilizatori care includ: 

 contracte de leasing cu o durata de 

inchiriere de 12 luni sau mai putin 

si care nu contin optiuni de 

achizitie si 

 contracte de leasing unde activul 

suport are o valoare mica 

(tranzactii de leasing "cu valori 

reduse"). 

Contabilitatea locatorului va ramane in 
mare masura neafectata de 
introducerea noului standard iar 
distinctia dintre leasing-ul operational 
si cel financiar va fi pastrata. 

IFRS 15 Venituri din 
contractele cu clientii 

(In vigoare pentru 
perioadele anuale 
incepand cu sau dupa 1 
ianuarie 2018. Se 
permite aplicarea 
anterior acestei date.) 

Clarificarile privind IFRS 
15 Venituri din 
Contracte cu Clientii nu 
sunt inca aprobate de 
catre UE, dar IFRS 15 
Venituri din contracte cu 
clientii, inclusiv data 
intrarii in vigoare a IFRS 
15, au fost aprobate de 
catre UE. 

Noul standard ofera un cadru care 
inlocuieste prevederile existente 
privind recunoasterea veniturilor in 
IFRS. Entitatile vor adopta un model in 
cinci pasi pentru a determina 
momentul in care trebuie sa 
recunoasca veniturile, si la ce valoare. 
Noul model precizeaza ca veniturile 
trebuie recunoscute atunci cand (sau 
pe masura ce) o entitate transfera 
controlul asupra bunurilor sau 
serviciilor catre un client la valoarea la 
care entitatea se asteapta sa aiba 
dreptul. Daca anumite criterii sunt 
indeplinite, veniturile sunt 
recunoscute: 

- cu timpul, intr-o maniera care 

sa descrie performanta 

entitatii; sau  

- la un moment dat, atunci cand 

controlul asupra bunurilor sau 

serviciilor este transferat catre 

client. 
IFRS 15 stabileste, de asemenea, 
principiile pe care o entitate urmeaza 

Este de asteptat ca noul Standard, 
atunci cand va fi aplicat pentru 
prima data, sa aiba un impact 
semnificativ asupra situatiilor 
financiare, deoarece pot aparea 
modificari ale momentului de 
recunoastere si ale evaluarii 
veniturilor entitatii. 

Societatea nu a efectuat inca o 
analiza pentru evaluarea 
impactului potential al aplicarii 
IFRS15 asupra situatiilor 
financiare. 



Standard/Interpretare  
 

Natura modificarii iminente a politicii 
contabile  

Impactul posibil asupra situatiilor 
financiare  

sa le aplice pentru a pregati notele la 
situatille financiare, pentru a furniza 
informatii calitatve si cantitative utile 
utilizatorilor situatiilor financiare cu 
privire la natura, suma, planificarea si 
gradul de incertitudine privind 
veniturile si fluxurile de numerar 
aferente unui contract cu un client. 

 
2.5. Baza evaluarii  
 
Situatiile financiare au fost intocmite in baza costului istoric, cu exceptia cladirilor si terenului 
care sunt evaluate utilizand modelul reevaluarilor succesive la valori de piata si investitiilor 
imobiliare evaluate la valoarea justa. 
 
2.6. Hiperinflatia 
Societatea nu a realizat remasurari ale activelor si pasivelor nemonetare la hiperinflatie ceea ce 
reprezinta o neaplicare a standardului IAS 29 Contabilitatea in hiperinflatie la prima aplicare a 
IFRS. 
Romania a fost in hiperinflatie in perioada de dinainte de 2004. 
 
Efectele hiperinflatiei asupra capitalului social de 901 RON existent la 2004 sunt estimate la 
111.093 RON surplus pe valoarea capitalului social, neinregistrat in rezultat reportat, calculat 
dupa cum urmeaza: 

 
Conform OMFP 2844/2016 art. 178 surplusul din remasurarea capitalului social la hiperinflatie 
poate fi utilizat la acoperirea pierderii contabile. Se considera ca neinregistrarea surplusului 
echivaleaza cu utilizarea sa la acoperirea pierderii.  
 
 

Moneda An al capitalului social

Capotal social valori 

istorice

Crestere de capital 

social  inainte de 

remasurare

Indice de 

inflatie pana la 

2004

Sume remasurate 

la valori la 

31/12/2004

Efect 

remasurare

ROL 1993 1,776,966 1,776,966 283.35 503,504,210 501,727,244

ROL 1994 8,634,775 6,857,809 79.57 545,679,199 538,821,390

ROL 1995 9,015,575 2,157,766 33.62 72,536,751 70,378,985

ROL Sold 2004 in ROL 9,015,575 1,110,927,620

RON Efectul hiperinflatiei in RON 111,093



Efectul hiperinflatiei asupra activelor nonmonetare mijloace fixe este considerat cuprins 
datorita faptului ca societatea a reevaluat mijloacele fixe inclusiv echipamentele la 31/12/2003. 
Aceasta reevaluare poate fi considerata ca echivalent al remasurarilor impuse de retratarile la 
hiperinflatie. 
 
2.7. Utilizarea estimarilor si judecatii profesionale 
 
Utilizarea estimarilor 
 
Pregătirea situațiilor financiare presupune din partea conducerii utilizarea unor raționamente 
profesionale, estimări și ipoteze ce afectează aplicarea politicilor contabile, precum și valoarea 
recunoscută a activelor, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor. Judecățile și ipotezele asociate 
acestor estimări sunt bazate pe experiența istorică precum și pe alți factori considerați 
rezonabili în contextual acestor estimări. 
Rezultatele acestor estimări formează baza judecăților referitoare la valorile contabile ale 
activelor și datoriilor care nu pot fi obținute din alte surse de informații. Rezultatele efective 
obținute pot fi diferite de valorile estimărilor. 
 
Judecati 
 
In procesul aplicarii politicilor contabile, conducerea a realizat urmatoarele judecati cu impact 
semnificativ asupra situatiilor financiare: 

 Conducerea are judecati economice asupra abilitatii societatii de a-si continua 
activitatea in viitorul previzibil, in baza proiectiilor bugetare, optimizarilor 
implementate, suportului din partea grupului si a altor criterii descrise in nota 2.3 
Continuitatea Activitatii; 

 Conducerea considera ca rezultatele negative din ultimii doi ani nu sunt legate de o 
neperformanta a echipamentelor sau cladirilor, si ca indiciile de depreciere  economica  
date de rezultatele negative nu conduc la necesitatea ajustarilor de depreciere 
economica asupra echipamentelor si cladirilor, in baza ipotezei ca rezultatele bugetate 
(EBITDA) pentru anii urmatori vor fi suficiente pentru a fundamenta valorile curente ale 
echipamentelor si cladirilor; 

 Conducerea considera ca se vor realiza suficiente profituri viitoare, pentru a putea utiliza 
creantele de impozit amanat generat de pierderea fiscala. Creantele de impozit amanat 
sunt prezentate in Nota 17 Impozit pe profit curent si impozit amanat ; 

 Prezumtiile conducerii si a actionarului majoritar in legatura cu evenimentele trecute si 
potentialul lor risc viitor asa cum sunt descrise in Nota 27 Active si datorii contingente;  

 Evaluarea terenului si cladirilor: societatea utilizeaza rapoarte ale evaluatorilor externi 
independenti acreditati ANEVAR pentru reevaluare la valoarea de piata a cladirilor si 
terenurilor, asa cum se descrie in politicile contabile la nota 3.a Active Imobilizate si 3.m 
Rezerve din Reevaluare; 

 Evaluarea Investitiilor Imobiliare: societatea utilizeaza rapoarte ale evaluatorilor externi 
independenti acreditati ANEVAR pentru evaluarea la valoare justa a cladirilor detinute 



pentru inchiriere,  asa cum se descrie in politicile contabile la nota 3.b Proprietati 
Imobiliare 

 Societatea inregistreaza provizioane pentru pierderi iminente pe contractele in curs 
atunci cand este probabil ca totalul costurilor pe contract va depasi venitul contractual. 
Provizionul se determina pentru fiecare proiect pentru care managementul a identificat 
ca va genera pierdere, ca diferenta intre pierderea totala estimata la finalizarea 
contractului si pierderea realizata la data analizei. 

 
Estimari 
 
Ipotezele principale privind viitorul si alte cauze importante ale incertitudinii estimarilor la data 
de raportare, care prezinta un risc semnificativ de a provoca o ajustare semnificativa a valorilor 
contabile ale activelor si datoriilor in urmatorul exercitiu financiar, sunt prezentate in 
continuare. Societatea si-a bazat ipotezele si estimarile pe parametrii disponibili la data 
intocmirii situatiilor financiare individuale. Totusi, circumstantele si ipotezele existente cu 
privire la evolutiile viitoare pot sa se modifice ca urmare a modificarilor de pe piata sau a 
circumstantelor ce nu pot fi controlate de Societate. Aceste modificari sunt reflectate in ipoteze 
atunci cand au loc.  

 Evaluarea creantelor: pentru creantele asupra carora conducerea considera ca exista 
indicatori de incertitudini de recuperare, se inregistreaza deprecieri in baza riscului 
estimat de nerecuperare. Aditional, un provizion general este determinat ca 1,5 % din 
valoarea creantelor comerciale, dupa deducerea cazurilor unde a fost constituit un 
provizion pentru indicatori de incertitudine de recuperare;  

 Societatea inregistreaza provizioane pentru costurile estimate ale concediilor neluate, 
bonusurilor cuvenite angajatilor si orele suplimentare efectuate (inclusiv contributiile 
sociale); 

 Societatea inregistreaza provizioane pentru riscurile si costurile anticipate privind 
penalitatile pentru intarzierea livrarilor si alte penalitati comerciale. Provizioanele sunt 
determinate in functie de perioada estimata de intarziere si penalitatile contractuale; 

 Provizionul de garantii acordate este determinat in baza vanzarilor pe ultimii 4 ani si a 
unui procent de 0,5% determinat in baza experientei Societatii si a Grupului. Perioada 
standard de garantie este 24 de luni dar exista contracte cu termen de garantie 5 ani. 
Drept urmare, societatea considera ca o perioada de 4 ani este adecvata pentru a forma 
baza provizionului de garantii acordate. 

 
2.8. Tranzactii in moneda straina 

 
Tranzactiile in moneda straina se inregistreaza la cursul de schimb in vigoare la data tranzactiei. 
In fiecare luna si la fiecare data a bilantului, activele monetare denominate in moneda straina 
se translateaza  in RON la cursul de schimb in vigoare la aceste date. 
Activele si datoriile monetare in moneda straina la data bilantului sunt translatate in RON la 
cursul de schimb valabil la inchiderea exercitiului financiar.  
 
Cursurile de schimb ale principalelor monede straine au fost: 



 
Moneda   31 decembrie 2015 31 decembrie 2016 
EUR    4,5245   4,5411 
USD    4,1477   4,3033 
CHF    4,1797   4,2245 

 
Diferentele de curs se recunoc in situatia rezultatului global in perioada in care sunt generate 
Activele non-monetare masurate la cost istoric in moneda straina nu se translateaza inapoi. 
 

3. Politici contabile semnificative 
 

Politicile contabile semnificative urmatoare au fost aplicate în mod consecvent de-a lungul exercițiilor 
financiare prezentate în aceste situații financiare. Unele sume comparative in Situatia pozitiei financiare, 
Situatia rezultatului global, Situatia miscarilor in capitalurile proprii, Situatia Fluxurilor de numerar si din 
note au fost reclasificate sau corectate ca urmare a corectiilor de eroare descrise in nota 29 Corectia 
erorilor. 

 
a) Imobilizări corporale 
 
Imobilizarile corporale, mai putin terenurile si cladirile, sunt prezentate la cost, net de amortizarea 
acumulata si/sau deprecierea acumulata, daca este cazul.  
 
Acest cost include costul de inlocuire a imobilizarii corporale respective la momentul inlocuirii si costul 
indatorarii pentru proiectele de constructie pe termen lung, daca sunt indeplinite criteriile de 
recunoastere a costului. Cand parti semnificative ale imobilizarilor corporale trebuie inlocuite la anumite 
intervale, Societatea  recunoaste partile respective ca active individuale cu durata utila de viata specifica 
si le amortizeaza corespunzator. De asemenea, la desfasurarea unei revizii capitale, costul acesteia este 
recunoscut in valoarea contabila a imobilizarii corporale ca o inlocuire, daca sunt indeplinite criteriile de 
recunoastere. Toate celelalte costuri cu reparatiile si intretinerea sunt recunoscute in contul de profit si 
pierdere cand sunt efectuate.  
 
Terenurile si cladirile sunt inregistrate la valoare justa minus amortizarea cumulata a cladirilor si 
pierderile din depreciere recunoscute dupa data reevaluarii. Reevaluarile sunt realizate frecvent pentru 
a asigura ca valoarea justa a activului reevaluat nu se deosebeste semnificativ de valoarea contabila. 
Amortizarea acumulata la data reevaluarii este eliminata din valoarea contabila a activului si suma neta 
este retratata la valoarea reevaluata a activului. 
  
Orice surplus din reevaluare este inregistrat la Alte elemente ale rezultatului global si, astfel, creditat in 
rezerva din reevaluarea activelor de la capitalurile proprii, cu exceptia masurii in care aceasta reia o 
reducere din reevaluarea aceluiasi activ recunoscuta anterior in situatia rezultatului global  si, in acest 
caz, cresterea este recunoscuta in situatia rezultatului global. Un deficit din reevaluare este recunoscut 
in situatia rezultatului global, cu exceptia cazului in care compenseaza un surplus existent pentru acelasi 
activ, recunoscut in rezerva din reevaluarea activelor.  
  
Orice rezerva din reevaluare care se refera la activul ce urmeaza a fi vandut este transferata la rezultatul 
reportat doar la momentul cedarii. 



Un element de imobilizari corporale si orice parte semnificativa recunoscuta initial sunt derecunoscute 
la cedare sau cand nu se mai asteapta nici un beneficiu economic din utilizarea sau cedarea acestora. 
Orice castig sau pierdere care rezulta din derecunoasterea unui activ (calculat(a) ca fiind diferenta dintre 
incasarile nete la cedare si valoarea contabila a elementului) este inclusa in situatia rezultatului global 
cand activul este derecunoscut. 
 
Intretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale se trec pe cheltuieli atunci cand apar, iar imbunatatirile 
semnificative aduse imobilizarilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viata a acestora, sau care 
maresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de catre acestea, sunt 
capitalizate. 
 
Amortizarea este inregistrata in asa fel incat sa se diminueze costul activelor pana la valoarea reziduala, 
altul decat cel al terenurilor si proprietatilor in curs de constructie, de-a lungul duratei lor estimate de 
viata, utilizand metoda liniara. Duratele estimate de viata utila, valorile reziduale si metoda de 
amortizare sunt revizuite la sfarsitul fiecarui an, avand ca efect modificari in estimarile contabile viitoare. 
 
Urmatoarele durate utile de viata se folosesc pntru calculul amortizarii: 
        Interval (ani)      Media ponderata (ani) 

- Construcţii 5 – 54 48 

-  Utilaje și echipamente, aparate , vehicule 3 – 40 11 

- Alte instalaţii şi mobilier 3 – 18 6 

 
Terenurile nu sunt supuse amortizării. 
Amortizarea este recunoscuta in contul de cheltuieli. 
 
b) Investitii imobiliare 
 
Investitiile imobiliare sunt evaluate initial la cost, incluzand costurile aferente tranzactiei. Dupa 
recunoasterea initiala, investitiile imobiliare sunt prezentate la valoarea justa, care reflecta conditiile de 
piata la data raportarii. Castigurile sau pierderile generate de modificari ale valorii juste a investitiilor 
imobiliare sunt incluse in situatia rezultatului global al perioadei in care apar. Valorile juste trebuie 
evaluate anual de un evaluator extern independent, acreditat de ANEVAR. 
 
Investitiile imobiliare trebuie derecunoscute in momentul cedarii sau atunci cand investitia imobiliara 
este definitiv retrasa din folosinta si nu se mai preconizeaza aparitia de beneficii economice viitoare din 
cedarea ei.  
  
Diferenta dintre incasarile nete din cedare si valoarea contabila a activului este recunoscuta in contul de 
profit si pierdere in perioada in care este derecunoscut. 
 

 
c) Imobilizări necorporale 

 
Imobilizarile necorporale achizitionate separat sunt raportate la cost minus amortizarea 
acumulata. Amortizarea este calculata liniar pe durata de viata utila.  
Duratele de viata utila, valorile reziduale si metoda de amortizare sunt revizuite anual si sunt 
ajustate daca e cazul. 



Urmatoarele durate de viata utila sunt utilizate in calculul amortizarii: 
 
Licente: 2-10 ani 
 
d) Deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale 

 
La data fiecarui bilant contabil, Societatea revizuieste valorile contabile ale imobilizarilor 
corporale si necorporale pentru a determina daca exista vreo indicatie ca acele active au suferit 
pierderi prin depreciere. Daca exista o astfel de indicatie, suma recuperabila a activului este 
estimata pentru a determina marimea pierderii prin depreciere. Atunci cand nu este posibila 
estimarea sumei recuperabile a unui activ individual, Societatea estimeaza valoarea 
recuperabila a unitatii generatoare de numerar caruia ii apartine activul. Acolo unde poate fi 
identificata o baza de alocare consecventa, activele societatii sunt de asemenea alocate unor 
unitati individuale generatoare de numerar sau celui mai mic grup de unitati generatoare de 
numerar pentru care se poate identifica o baza de alocare consecventa. 
Imobilizarile necorporale cu durata de viata nedefinita si imobilizarile necorporale care nu sunt 
inca disponibile pentru a fi utilizate sunt testate anual pentru depreciere si ori de cate ori exista 
o indicatie ca este posibil ca activul sa fie depreciat. 
  
Valoarea recuperabilă a unui activ, sau a unei unități generatoare de numerar, este maximul 
dintre valoarea de utilizare și valoarea sa justă, mai puțin costurile pentru vânzarea acelui activ 
sau unități. 
Pentru determinarea valorii de utilizare, fluxurile viitoare preconizate de numerar sunt 
actualizate folosind o rată de actualizare înainte de impozitare, care reflecta condițiile curente 
de piață și riscurile specifice activului respectiv. 
 
In cazul in care valoarea recuperabila a unui activ (sau a unei unitati generatoare de numerar) 
este estimata ca fiind mai mica decat valoarea sa contabila, valoarea contabila a activului (a 
unitatii generatoare de numerar) este redusa la valoarea recuperabila. O pierdere prin 
depreciere este recunoscuta imediat in situatia rezultatului global. 
  
In cazul in care o pierdere prin depreciere este reversata ulterior, valoarea contabila a activului 
(a unitatii generatoare de numerar) este crescuta la estimarea revizuita a valorii sale 
recuperabile, dar astfel incat valoarea contabila revizuita nu depaseste valoarea contabila care 
ar fi fost determinata daca nu ar fi fost recunoscuta nici o pierdere prin depreciere pentru 
activul (unitatea generatoare de numerar) respectiv in anii anteriori. O reversare a pierderii prin 
depreciere este recunoscuta imediat in situatia rezultatului global. 
 
e) Stocuri 

 
Stocurile sunt evaluate la minumul dintre cost și valoarea realizabilă netă. 
Costul stocurilor se bazează pe metoda Costului Mediu Ponderat și include cheltuielile efectuate 
pentru achiziția stocurilor, costurile de producție sau de prelucrare și alte costuri suportate 
pentru a aduce stocurile în forma și în locația prezentă. 



Costul, inclusiv o portiune aferenta costurilor fixe si variabile indirecte, sunt alocate stocurilor 
prin metoda cea mai adecvata respectivei clase de stocuri, majoritatea fiind evaluate la cost 
mediu ponderat. 
Produsele finite si productia in curs sunt evaluate la cost efectiv. 
 
Deprecierea stocurilor 
 
La produse finite, deprecierile sunt improbabile pentru ca societatea nu produce pe stoc, stocuri 
care se depreciaza in timp, toate produsele finite fiind customizate in baza comenzilor clientilor 
si cu termeni de livrare specificati. 
Productia in curs este inregistrata la cost. 
 
f) Active si datoriile financiare 

 
Activele financiare ale Societatii includ numerarul si echivalentele de numerar, creantele 
comerciale si alte creante. Datoriile financiare includ imprumuturile bancare purtatoare de 
dobanda, descoperirile de cont, imprumuturi de la entitatile afiliate, datoriile comerciale si alte 
datorii. Pentru fiecare element, politicile contabile privind recunoasterea si masurarea sunt 
prezentate in aceste note.  
 
g) Creante 

 
Creantele sunt recunoscute la valorile facturate minus deprecierile calculate conform politicilor 
descrise la nota 2.7 Utilizarea estimarilor si judecata profesionala. 
Creantele in moneda straina sunt reevaluate la data bilantului conform politicilor Tranzactii in 
moneda straina prin situatia rezultatului global. 
 
h) Credite si datorii 

 
Creditele sunt recunoscute la valorile efectiv utilizate ale tragerilor. 
Datoriile sunt recunoscute in baza principiului contabilitatii de angajamente. 
Datoriile in moneda straina sunt reevaluate la data bilantului conform politicilor Tranzactii in 
moneda straina prezentate la Nota 2.8, prin situatia activului global. 
 
i) Deprecierea activelor financiare 
  
Activele financiare sunt evaluate pentru deprecierea la fiecare data a bilantului contabil.  
  
Activele financiare sunt depreciate atunci cand exista dovezi obiective ca unul sau mai multe 
evenimente petrecute dupa recunoasterea initiala au avut un impact asupra fluxului viitor de 
numerar aferent investitiei.  
  
Anumite categorii de active financiare, cum ar fi clientii, active evaluate a fi nedepreciate 
individual, sunt ulterior evaluate pentru depreciere in mod colectiv. Dovezi obiective pentru 



deprecierea unui portofoliu de creante pot include experienta trecuta a Societatii cu privire la 
platile colective, o crestere a platilor intarziate dincolo de perioada de creditare, precum si 
modificari vizibile ale conditiilor economice nationale si locale care se coreleaza cu incidentele 
de plata privind creantele. 
  
Valoarea contabila a activului financiar este redusa cu pierderea prin depreciere, direct pentru 
toate activele financiare, cu exceptia creantelor comerciale, caz in care valoarea contabila este 
redusa prin utilizarea unui cont de ajustare de depreciere. In cazul in care o creanta este 
considerata a fi nerecuperabila, aceasta este eliminata si scazuta din ajustarea de depreciere. 
Recuperarile ulterioare ale sumelor eliminate anterior sunt creditate in contul de ajustare de 
depreciere. Modificarile in valoarea contabila a contului de ajustare de depreciere sunt 
recunoscute in cheltuieli cu provizioanele, ajustarile pentru depreciere si amortizare. 
 
j) Derecunoasterea activelor si a datoriilor 
  
Societatea derecunoaste active financiare numai atunci cand drepturile contractuale asupra 
fluxurilor de numerar aferent activelor expira; sau transfera activul financiar si, in mod 
substantial, toate riscurile si beneficiile aferente activului catre o alta entitate. 
Societatea derecunoaste datoriile financiare daca si numai daca obligatiile Societatii au fost 
platite, anulate sau au expirat. 
 
k) Evaluarea la valoare justa 
  
O entitate evalueaza instrumentele financiare si activele nefinanciare, cum ar fi investitiile 
imobiliare, terenuri si constructii la valoarea justa la fiecare data a bilantului.. 
  
Valoarea justa reprezinta pretul care ar putea fi primit din vanzarea unui activ sau platit pentru 
transferul unei datorii in cadrul unei tranzactii, intre participantii la piata la data evaluarii. 
Evaluarea la valoarea justa se bazeaza pe principiul ca tranzactia de a vinde bunul sau transfera 
datoria are loc fie: 

 Pe o piata piata reprezentativa pentru activele si datoriile evaluate, sau 
 In cazul in care nu exista o piata reprezentativa, se utilizeaza cea mai avantajoasa piata pentru 

activele si datoriile respective. 

  

O entitate trebuie sa evalueze valoarea justa a unui activ sau a unei datorii pe baza ipotezelor 
pe care le-ar utiliza participantii la piata atunci cand se stabileste pretul activului sau al datoriei, 
presupunand ca acestia actioneaza pentru a-si maximiza interesele economice.  
  
Evaluarea la valoarea justa a unui activ nefinanciar tine cont de capacitatea participantului la 
piata de a genera beneficii economice prin cea mai buna utilizarea activului sau prin vanzarea 
acestui catre un alt participant la piata, care ar putea maximiza utilizarea activului. 
  



O entitate foloseste tehnici de evaluare care sunt potrivite in conditiile date si pentru care sunt 
disponibile informatii suficiente pentru efectuare evaluarii la valoarea justa, maximizand 
utilizarea informatiilor relevante disponibile si reducand la minimum utilizarea datelor care nu 
sunt disponibile.  
  
Toate activele si datoriile care se evalueaza la valoarea justa in situatiile financiare sau informatii 
aferente evaluarii la valoarea justa sunt prezentate in situatiile financiare, trebuie sa fie 
incadrate in ierarhia valorii juste, asa cum este descrisa mai jos, pe baza celui mai redus nivel 
de informatii semnificative avute in vedere la stabilirea valorii juste: 

 Nivelul 1- Preturi de pe piata (neajustate) disponibile in mod direct pe pietele active pentru active 
sau datorii identice cu cele evaluate 

 Nivelul 2 – Tehnici de evaluare pentru care cel mai scazut nivel semnificativ de informatie disponibil 
pentru evaluarea la valoarea justa este observabil in mod direct sau indirect 

 Nivelul 3- Tehnici de evaluare pentru care cel mai scazut nivel semnificativ de informatie disponibil 
pentru evaluarea la valoarea justa nu este observabil 

Pentru activele si datoriile care sunt recunoscute in situatiile financiare in mod recurent, la 
sfarsitul fiecarei perioade de raportare, Societatea determina daca exista situatii in care 
anumite active sau datorii sau mutat intre nivelurile definite de ierarhia valorii juste (pe baza 
celui mai scazut nivel de informatie care este semnificativ pentu evaluarea la valoare justa). 
  
Evaluatorii externi sunt implicati pentru evaluarea activelor semnificative, cum ar fi investitii 
imobiliare, terenuri si constructii. 
  
La fiecare data de raportare, conducerea Societatii analizeaza miscarile in valorile activelor si 
datoriilor care necesita reevaluarea sau reactualizarea valorii juste conform politicilor contabile 
ale Societatii.  
  
Conducerea Societatii, in colaborare cu evaluatorii externi ai entitatii, compara de asemenea, 
fiecare modificare din valoarea justa a fiecarui activ si a fiecarei datorie cu surse externe 
relevante pentru a determina daca schimbarea este rezonabila. 
Pentru notele si prezentarile aferente valorii juste, Societatea a determinat grupe de active si 
datorii in functie de natura acestora caracteristicile si gradul de risc al fiecarui element evaluat 
precum si pe baza nivelului aplicat din ierahia valorii juste, asa cum este definit mai sus. 
 

l) Leasingul financiar si operational 

Leasingurile sunt clasificate ca leasinguri financiare atunci  
(a) leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pâna la sfârsitul 
duratei contractului de leasing;  
(b) locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic 
fata de valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila, astfel incât, la 
inceputul contractului de leasing, exista in mod rezonabil certitudinea ca optiunea va fi 



exercitata;  
(c) durata contractului de leasing acopera, in cea mai mare parte, durata de viata 
economica a bunului, chiar daca titlul de proprietate nu este transferat;  
(d) la inceputul contractului de leasing, valoarea actualizata a platilor minime de 
leasing este cel putin egala cu aproape intreaga valoare justa a bunului in regim de 
leasing; si  
(e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natura speciala, 
astfel incât numai locatarul le poate utiliza fara efectuarea unor modificari majore.  

Toate celelalte leasinguri sunt clasificate ca leasinguri operationale. 
  
Activele detinute prin leasing financiar sunt recunoscute initial ca active ale Societatii la 
valoarea justa din faza initiala a leasingului sau, daca aceasta este mai mica, la valoarea 
actualizata a platilor minime de leasing. Datoria corespunzatoare fata de locator este inclusa in 
bilantul contabil ca obligatie de leasing financiar.  
  
Platile de leasing sunt impartite intre costurile financiare si reducerea obligatiei de leasing, 
astfel incat sa se obtina o rata constanta a dobanzii aferenta soldului ramas al datoriei. Costurile 
de finantare sunt inregistrate direct in situatia rezultatului global. 
  
Platile de leasing operational sunt recunoscute ca si cheltuiala prin metoda liniara, de-a lungul 
termenului de leasing. Inchirierile potentiale in leasing operational sunt recunoscute drept 
cheltuiala in perioada in care apar. 
 

m) Rezerve din reevaluare 
 

Reevaluările sunt efectuate cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu 
difere semnificativ fata de valoarea justa la data bilanțului. Diferența dintre valoarea rezultată 
în urma reevaluării și valoarea contabilă netă a imobilizărilor corporale este prezentată la 
rezerva din reevaluare, ca un element distinct în cadrul “Capitalurilor proprii”. 
Dacă rezultatul reevaluării este o creștere față de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se 
tratează astfel: ca o creștere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul capitalurilor proprii, 
dacă nu a existat o descreștere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ sau 
ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreșterea recunoscută anterior pentru acel 
activ. 
Dacă rezultatul reevaluării este o descreștere a valorii contabile nete, aceasta se tratează ca o 
cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva de reevaluare nu este 
înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus de reevaluare) sau ca o scădere a rezervei 
de reevaluare cu minimul dintre valoarea acelei rezerve și valoarea descreșterii, iar eventuala 
diferență rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială in Situatia rezultatului global. 
Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este transferat la rezultatul reportat 
atunci când acel surplus reprezintă un câștig realizat. Câștigul se consideră că este realizat în 
momentul scoaterii din funcțiune a mijlocului fix, ca urmare a vânzării sau casării acestuia. Nicio 
parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuită, direct sau indirect, cu excepția cazului 



în care activul reevaluat a fost valorificat, situație în care surplusul din reevaluare reprezintă 
câștig efectiv realizat. 
Reevaluarile efectuate incepand cu anul 2009 si care au avut ca rezultat o crestere a valorii 
contabile nete, desi modifica baza fiscala a terenurilor si a cladirilor reevaluate, genereaza o 
diferenta temporara taxabila intrucat surplusul din reevaluare se impoziteaza pe masura 
amortizarii sau la scoaterea din gestiune.  
 
Ultima reevaluare a fost inregistrata in 31/12/2016 pe baza raportului evaluatorului 
independent, cu rezultate detaliate in Nota 4 Active Imobilizate si in Situatia modificarilor in 
capitaluri proprii. 
 

n) Rezerve legale 
 

Rezervele legale se contituie în proporție de 5% din profitul brut de la sfârșitul anului, până când 
rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social nominal vărsat în conformitate cu prevederile 
legale. Aceste rezerve sunt deductibile la calculul impozitului pe profit și nu sunt distribuibile decât la 
lichidarea Societății. 
 

o) Beneficiile angajațillor 
 

Beneficiile pe termen scurt 
Obligațiile cu beneficiile pe termen scurt acordate angajaților nu se actualizează și sunt recunoscute în 
situația rezultatului global, pe măsură ce serviciul aferent este prestat. 
Beneficiile pe termen scurt ale angajaților sunt reprezentate, în principal, de salarii. Obligațiile cu 
beneficiile pe termen scurt ale angajaților nu se actualizează și sunt recunoscute, ca și cheltuaială, atunci 
când serviciile sunt prestate. 
 
Planuri de contribuții determinate 
Societatea efectuează plăți, în numele angajaților proprii, către sistemul de pensii al statului român, 
către asigurările de sănătate și fondul de șomaj, în decursul desfășurării activității normale.  
Toți angajații Societății sunt membri și de asemenea au obligația legală de a contribui, prin intermediul 
contribuțiilor sociale, la sistemul de pensii al statului român. Toate contribuțiile aferente sunt 
recunoscute în Situatia rezultatului global aferenta perioadei atunci când sunt efectuate, Societatea nu 
are alte obligații suplimentare. Societatea nu ste angajată în nici un sistem de pensii independent și, în 
consecință, nu are nici un fel de alte obligații în acest sens. Societatea nu este angajată în nici un fel de 
beneficii post pensionare și nu are obligația de a presta servicii ulterioare foștilor salariați. 
 

p) Provizioane 
 

Un provizion este recunoscut dacă, în urma unui eveniment anterior, Societatea are o obligație prezentă 
legală sau implicită, care poate fi estimata în mod credibil și este probabil ca o ieșire de beneficii 
economice să fie necesară pentru a stinge obligația.   
Suma recunoscuta ca provizion este cea mai buna estimare a sumei necesare pentru a stinge obligatia 
curenta la data bilantului contabil, luand in considerare riscurile si incertitudinile aferente obligatiei. In 
cazul in care un provizion este masurat utilizand fluxurile de numerar estimate pentru a stinge obligatia 
curenta, valoarea contabila este valoarea curenta a fluxurilor respective de numerar. 



Particularitati ale politicii de provizioane sunt prezentate mai sus in nota 2.7 Utilizarea estimarilor si 
judecatii profesionale. 

 
o) Venituri 

 
Veniturile reprezintă intrarea brută de beneficii economice pe parcursul perioadei, generate 
în cadrul desfăşurării activităţilor normale ale unei entităţi, atunci când aceste intrări au drept 
rezultat creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât creşterile legate de contribuţii ale 
participanţilor la capitalurile proprii. 
Veniturile includ doar intrările brute de beneficii economice primite sau de primit de către 
entitate în nume propriu. 

Sumele colectate în numele unor terţe părţi, cum ar fi taxele de vânzare, taxele pentru bunuri şi servicii, şi taxele pe 

valoarea adăugată nu sunt beneficii economice generate pentru entitate şi nu au drept rezultat creşteri ale capitalurilor 

proprii. Prin urmare, sunt excluse din venituri. 

 
Veniturile se referă la venituri din bunurile vândute şi la venituri din serviciile prestate in baza 
contractelor in derulare. 

 

Societatea produce in principal transformatoare cu ciclu de fabricatie de mai multe luni, unde 
venitul din vanzarea bunului este recunoscut in baza facturilor emise la momentele stabilite in 
contract. 

 

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe masura efectuarii acestora. 

 

Veniturile din chirii sunt recunoscute pe baza principiilor contabilităţii de angajament în 
conformitate cu substanţa economică a contractelor aferente.  

 

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute periodic, în mod proporţional, pe măsura generării 
venitului respectiv, pe baza contabilităţii de angajamente. 

 
În aceste situaţii financiare, veniturile şi cheltuielile sunt prezentate la valoarea brută.  În situatia pozitii 

financiare, datoriile şi creanţele de la aceiaşi parteneri sunt prezentate la valoarea netă în momentul în 

care există un drept de compensare. 

 

Veniturile sunt măsurate la valoarea justă a sumelor încasate sau de încasat nete de TVA. 
Veniturile sunt reduse cu valoarea retururilor, rabaturilor comerciale si a altor costuri similare. 

 
p) Venituri si cheltuieli financiare 

 
Veniturile financiare cuprind venituri din dobânzi aferente numerarului la banca şi venituri din 
diferente de curs valutar. 
Veniturile din dobanzi sunt recunoscute în Situatia rezultatului global în baza contabilităţii de 
anagajamente, utilizând metoda dobânzii efective. 

 



Cheltuielile financiare cuprind cheltuiala cu dobânda aferentă împrumuturilor şi din diferente 
de curs valutar. 
 
Toate costurile îndatorării care nu sunt direct atribuibile achiziţiei, construcţiei sau producerii 
activelor cu ciclu lung de fabricaţie sunt recunoscute în situatia rezultatului global utilizând 
metoda dobânzii efective. 
 
q) Impozitarea 

 
Cheltuiala cu impozitul pe profit reprezintă suma impozitului curent si a impozitului amanat. 
 
Impozitul curent 
Impozitul curent se bazeaza pe profitul impozabil al anului. Profitul Impozabil diferă de profitul 
raportat în Situatia rezultatului global, deoarece exclude elementele de venituri şi cheltuieli 
care sunt impozitabile sau deductibile. Datoria Societăţii privind impozitul curent este calculata 
utilizând ratele de impozitare in vigoare sau aflate in mod substanţial în vigoare la data 
bilanţului contabil. 
 

Impozitul amânat 

Impozitul amanat este recunoscut asupra diferentelor dintre valoarea contabila a activelor si 
datoriilor din situaţiile financiare si baza fiscala utilizata in calculul profitului impozabil si este 
determinat utilizând metoda datoriei bilantiera. Datoriile cu impozitul amanat sunt recunoscute 
pentru toate diferentele Impozabile temporare, in timp ce activele de impozit amanat sunt 
recunoscute in măsura in care este probabil sa existe profituri impozabile asupra carora sa 
poata fi utilizate acele diferente temporare deductibile. Astfel de active si datorii nu sunt 
recunoscute daca diferenţa temporara provine din fondul comercial sau din recunoaşterea 
iniţiala (alta decât dintr-o combinare de întreprinderi) a altor active si datorii intr-o tranzacţie 
care nu afecteaza nici profitul impozabil si nici profitul contabil. 
Valoarea creantei cu  impozitul amanat este revizuita la fiecare data bilantiera si este redusa in 
masura in care sunt improbabile venituri viitoare taxabile suficiente pentru a permite 
recuperarea intreaga sau partiala a creantei cu impozitul amanat. 
 
Creantele si datoriile de impozit amanat sunt masurate la cota de impozitare estimata a fi 
valabila in perioada cand datoria se va deconta sau activul se va realiza, in baza nivelurilor de 
impozit si reglementnarilor fiscale in vigoare sau care vor intra substantial in vigoare la data 
bilantului. Masurarea creantelor si datoriilor de impozit amanat reflecta consecintele fiscale ale 
modalitatilor prin care Societatea estimeaza la data bilantului sa recupereze sau deconteze 
valorile impozitului amanat. 
Creantele si datoriile cu impozitul amanat se compenseaza daca exista un drept legal de a 
compensa si daca acestea sunt in relatie cu aceeasi entitate impozabila si aceeasi autoritate 
fiscala iar societatea intentioneaza sa compenseze creantele si datoriile cu impozitul amanat la 
valoarea neta. 
 
Cheltuiala sau venitul de impozit curent si amanat 



Impozitul curent si amanat sunt recunoscute in cheltuiala respectiv venit cu exceptia cazurilor 
in care se debiteaza sau crediteaza direct in alte elemente ale rezultatului global, cum ar fi 
rezervele de reevaluare. 

 

r) Rezultatul pe actiune 
 

Societatea prezinta rezultatul pe actiune pentru actiunile ordinare. Rezultatul pe actiune de 
baza se determina prin divizarea profitului sau pierderii artibuibile actionarilor ordinari ai 
Societatii la numarul mediu ponderat de actiuni ordinare aferente perioadei de raportare. 

 
s) Parti afiliate 
 
Societatile sau persoanele se considera afiliate în cazul în care una din părți are posibilitatea de a 
controla în mod direct sau indirect, sau de a influența în mod semnificativ cealaltă parte, prin deținerea 
sau în baza unor drepturi contractuale, relații familiale sau de altă natură, asa cum sunt definite în IAS 
24 ”Prezentarea informațiilor privind părțile affiliate”. 

 
t) Evenimente ulterioare 
 
Situatiile financiare reflecta evenimentele ulterioare sfarsitului de an, evenimente care 
furnizeaza informatii suplimentare despre pozitia Societatii la data raportarii sau cele care 
indica o posibila incalcare a principiului continuitatii activitatii (evenimente ce determina 
ajustari). Evenimente ulterioare sfarsitului de an ce nu constituie evenimente ce determina 
ajustari sunt prezentate in note atunci cand sunt considerate semnificative. 

 
u) Cifre comparative 
 
Situatia pozitiei financiare pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2016 prezinta 
comparabilitate cu situatia pozitiei financiare corectate pentru perioadele incheiate la                                       
31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2014. Situatia rezultatului global pentru exercitiul incheiat 
la 31 decembrie 2016 prezinta comparabilitate cu situatia rezultatului global corectat la                                       
31 decembrie 2015. Detalii se prezinta in nota 29 Corectia erorilor. 
 
v) Modificari de politici contabile 
 
Politicile contabile adoptate sunt consistente cu anul precedent, cu exceptia politicii contabile 
pentru investitiile imobiliare prezentata la Nota 3.b. si a politicii contabile privind provizioanele   
pentru perioada de garantie prezentata la Nota 3.p. 



 

4. Imobilizari corporale 

 

 Terenuri  Cladiri  

Utilaje si 
echipamente. 

vehicule 
 
 

Instalatii si 
obiecte de 

mobilier  

Imobilizari 
corporale in 

curs  Total 

 RON  RON  RON  RON  RON  RON 

COST            

Sold la 1 ianuarie 2015 5.018.050  10.294.395  11.938.028  122.646  3.000  27.376.119 

             
Cresteri -  319.858  4.510.824  77.747  1.670.479  6.578.908 
Transferuri -  -  1.593.472  -  -1.593.472  - 
Reevaluare -  -  -  -  -  - 
Cedari si alte reduceri -  -  -25.160  -7.638  -  -32.798 
             

Sold la 31 decembrie 2015 5.018.050  10.614.253  18.017.163  192.754  80.007  33.922.227 

            

Sold la 1 ianuarie 2016 5.018.050  10.614.253  18.017.163  192.754  80.007  33.922.227 

             
Cresteri -  809.036  4.311.849  72.605  825.142  6.019.632 
Transferuri -  -  -2.409.268  -  -905.149  -3.314.417 
Reevaluare -1.980.550  1.394.358  -  -  -  -586.192 
Cedari si alte reduceri -  -  -  -2.484  -  -2.484 
             

Sold la 31 decembrie 2016 3.037.500  12.817.647  19.919.744  262.875  -  36.037.766 

 
 
 
 
 
 Terenuri  Cladiri  Utilaje si  Instalatii si  Imobilizari  Total 



echipamente obiecte de 
mobilier 

corporale in 
curs 

 RON  RON  RON  RON  RON  RON 

AMORTIZARE CUMULATA            

Sold la 1 ianuarie 2015 -  243.762  6.100.753  70.817  -  6.415.332 

Amortizarea inregistrata in cursul exercitiului   162.318  1.167.818  17.014    1.347.150 

Eliminare amortizare cumulata -  -  -  -  -  - 
Cedari si reduceri -  -  -30.571  -  -  -30.571 
Depreciere -  -  -  -  -  - 
Transferuri -  -  -  -  -  - 
             

Sold la 31 decembrie 2015 -  406.080  7.238.001  87.832  -  7.731.913 

            

Sold la 1 ianuarie 2016 -  406.080  7.238.001  87.832  -  7.731.913 

             
Amortizarea inregistrata in cursul exercitiului -  621.274  1.577.748  31.710  -  2.230.732 
Eliminare amortizare acumulata pentru active reevaluate -  -685.320  -  -  -  -685.320 
Cedari si reduceri -  -  -  -2.484  -  -2.484 
Depreciere -  -  -  -  -  - 
Transferuri  -  -  -265.993  -  -  -265.993 
             

Sold la 31 decembrie 2016 -  342.034  8.549.756  117.058  -  9.008.848 
            
VALOAREA NETA CONTABILA            

Valoarea contabila neta la 1 ianuarie 2016 5.018.050  10.208.173  10.779.162  104.922  80.007  26.190.314 

Valoarea contabila neta la 31 decembrie 2016 3.037.500  12.475.613  11.369.989  145.817  -  27.028.919 



La 31 decembrie 2016, conform polticilor contabile, terenul si cladirile au fost reevaluate in 
baza unui raport de evaluare emis de un evaluator independent autorizat, membru al 
ANEVAR. 
Metoda de evaluare pentru terenuri a fost valoarea de piata iar pentru cladiri s-a aplicat 
metoda prin capitalizarea veniturilor.  
Efectele reevaluarii inregistrate in 2016, prezentate distinct pe coloane, sunt: o diminuare a 
valorii terenului cu 1.980.550 RON si o crestere a valorii cladirii cu 2.079.678 RON. 
Scaderea valorii terenului a generat o scadere  a rezervei din reevaluare cu 1.980.550 RON 
iar cresterea valorii cladirilor a generat o crestere a rezervei din reevaluare cu 2.279.149 RON 
si o pierdere din reevaluare in situatia rezultatului global in suma de 199.470 RON. 
Valoarea justa a cladirilor este obtinuta folosind parametrii din piata, astfel: 
 
Chiria    2-6 EUR/mp in functie de tipul cladirii (hala, birouri, etc) 
Rata de neutilizare  10% 
Rata medie de capitalizare 10,5% 
 
Valoarea redusa a terenului (care este acum contabilizat la valoarea de piata de 23 EUR/mp) 
reprezinta o valoare rezonabila pentru zona industriala in care se afla societatea si 
documentata prin tranzactii comparabile. Cresterea valorii cladirilor este adecvat 
documentata prin acelasi raport de evaluare. 
 
Achizitiile din 2016 de imobilizari corporale sunt in principal echipamente folosite in 
productie. 
Coloana Transferuri contine transferuri din Investitii in curs catre echipamente in suma de 
905.149 lei (1.593.472 RON in 2015) si transferul din echipamente catre stocuri a unui 
transformator in 2016 in suma de 3.048.424 RON. 
 
Toate imobilizarile corporale si investitia imobiliara  prezentata la nota 6 sunt constituite ca 
garantie de rang I in favoarea Bancii Transilvania pentru facilitatile de finantare prezentate 
in Nota 15 Imprumuturi. De asemenea, echipamentele, mijloacele de transport, mobilierul 
si alte imobilizari din contul 214 sunt constituite si ca garantie de rang II pentru 
imprumuturile de la societatile afiliate, de asemenea prezentate in Nota 15 Imprumuturi. 
 
 

5. Imobilizari necorporale 
 

  Licente  

Imobilizari 
necorporale in 

curs  Total 

       
  RON  RON  RON 
       
Cost       

Sold la 1 ianuarie 2015  100.829  -  100.829 

Cresteri  298.699  -  298.699 



Transferuri  -  -  - 
Cedari si alte reduceri  -2.202  -  -2.202 
Corectii  -    - 

Sold la 31 decembrie 2015  397.326  -  397.326 

       

Sold la 1 ianuarie 2016  397.326  -  397.326 

Cresteri  1.210.447  -  1.210.447 
Transferuri  -  -  - 
Cedari si alte reduceri  -  -  - 

Sold la 31 decembrie 2016  1.607.773  -  1.607.773 

       
Amortizarea cumulata       

Sold la 1 ianuarie 2015  43.331  -  43.331 

Cheltuiala cu amortizarea  37.960  -  37.960 
Reduceri  -2.202  -  -2.202 

Sold la 31 decembrie 2015  79.090  -  79.090 

       
Sold la 1 ianuarie 2016  79.090  -  79.090 
Cheltuiala cu amortizarea  225.593  -  225.593 
Reduceri  -  -  - 
Corectii  -  -  - 

Sold la 31 decembrie 2016  304.683  -  304.683 

       
Valoare contabila neta       

La 31 decembrie 2015  318.236  -  318.236 

La 31 decembrie 2016  1.303.090  -  1.303.090 

 
In categoria Imobilizari necorporale la 31 decembrie 2016, principalul element este 
reprezentat de licenta pentru programul contabil SAP, cu o valoare de 1.070.313 RON. 
 

6. Investitii imobiliare 
 
 Anul incheiat 

31 decembrie 
2016 

 
 

Anul incheiat 
31 decembrie 

2015 

    

 RON  RON 

    

Sold initial la 1 ianuarie 2016 9.138.000  9.138.000 

Reclasificari din imobilizari corporale -  - 
Reduceri -  - 

Sold final la 31 decembrie 2016 9.138.000  9.138.000 

 
Societatea detine o cladire in Cluj, inchiriata la terti. In 2016 societatea a constatat ca aceasta 
proprietate a fost in mod eronat incadrata in categoria Imobilizari corporale in situatiile 
financiare la 31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2014. La 31 decembrie 2016 societatea a 



incadrat aceasta cladire la Investitii Imobiliare si a corectat situatia pozitiei financiare la 31 
decembrie 2015 si 31 decembrie 2014 in acelasi sens. Mai multe informatii se prezinta in 
nota 29 Corectia erorilor. 
La 31 decembrie 2016 valoarea justa a proprietatii imobiliare se bazeaza pe raportul de 
evaluare emis de un evaluator independent autorizat, care a fundamentat si valorile la 31 
decembrie 2015 si 2014. Impactul evaluarii a fost inregistrat in rezultatul reportat prin 
corectie de eroare.  Metoda de evaluare este conforma cu Standardele Internationale de 
Evaluare folosind urmatorii parametrii observabili: 
 
Chiria    10  EUR/mp 
Rata de neutilizare  15% 
Rata medie de capitalizare 9% 
 
 A se vedea nota 15 pentru informatii privind garantiile constituite asupra investitiei 
imobiliare. 

 
7. Stocuri 

     31.dec.2016 
31.dec.2015 

corectat 

Materii prime  1.495.157 737.187 

Materiale consumabile  391.681 1.096.335 

Produse in curs de executie  16.395.002 20.934.726 

Produse finite  - 210 

Avansuri pentru stocuri  180.659 - 

   

Total   18.462.499 22.768.458 

 
Elementul principal al stocurilor este productia in curs de executie reprezentata de transformatoare 

aflate in diverse faze de fabricatie pentru comenzile primite. 
Stocurile de materii prime si materiale, materiale auxiliare si productia in curs sunt garantie reala 
mobiliara fara deposedare pentru imprumuturi, prezentate si in Nota 15 Imprumuturi. 

 

8. Creanţe comerciale 

 
31.dec.2016 

31.dec.2015 
corectat 

Creante comerciale 17.590.207 30.652.723 
Creante comerciale-parti afiliate 1.710.310 482.782 
Ajustari pentru deprecierea creantelor comerciale -310.081 -460.081 

Total   18.990.436 30.675.425 

 
Pentru mai multe detalii privind creantele Societatii cu patile afiliate, a se vedea Nota 28 
Parti afiliate. 
Detaliul creantelor pe vechime la 31 Decembrie 2016 si 31 Decembrie 2015, este dupa cum 
urmeaza: 



 

Scadentele creantelor pe vechimi 31.dec.2016 31.dec.2015 corectat 

Nescadent   10,709,838  22.329.634 

0-30 zile     6,322,884  5.768.112 

31-60 zile     1,240,159  9.382 

61-90 zile        572,351  888.952 

> 90 zile         145,204  1.679.344 

Total 18.990.436 30.675.425 

 
Modificările in ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale sunt: 

 31.dec.2016 31.dec.2015 corectat 

Sold la inceputul anului  -460.081 -460.081 

Creante transferate la cheltuieli pe parcursul anului 
  

Ajustare de depreciere recunoscuta in contul de 
profit si pierdere, pentru creante comerciale  150.000 - 

Sold la sfarsitul anului -310.081 -460.081 

 
Crerantele la 31/12/2016 precum si creantele viitoare ce vor fi generate de contractele aflate in 
derulare la 31/12/2016  sunt constituite ca garantie reala mobiliara fara deposedare pentru 
imprumuturi, prezentate si in Nota 15 Imprumuturi. 
 
 

9. Numerar, echivalenţe de numerar şi numerar restricţionat 
 

 
31.dec.2016 

31.dec.2015 
corectat 

Numerar la banci 3.097.597 2.077.874 

Tichete de masa - 30.997 

Numerar restrictionat 24.500 24.500 

Numerar in casierie 2.670 4.262 

Total  3.124.767 2.137.632 

Numerarul din conturile bancare este constituit ca garantie reala mobiliara fara deposedare pentru 
imprumuturi, prezentate si in Nota 15 Imprumuturi 

 

10.   Alte creanţe   
 

 
31.dec.2016 

31.dec.2015 
corectat 

Alte creante in Iegaturi cu personalul 56.345 7.014 

TVA de recuperat - 1.021.105 

TVA neexigibil 152.258 242.346 

Avansuri platite pentru servicii 210.597 2.254.675 

Impozit pe profit de recuperat 327.563 327.563 



   

Total  alte creante si active 746.762 3.852.703 

 
11. Capital social 

 
Structura acţionariatului societăţii la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2015 este: 
 

 Numar actiuni % detinere 

   

SGB SMIT International GMBH 67.459.613 67,46% 

SC Scando Trading 24.335.659 24,33% 

Alti actionari 8.216.782 8,21% 

   

Total   100.012.054 100% 

 
În Adunarea Generala Extraordinara care a avut loc in data de 30 ianuarie 2017, s-a aprobat 
operatiunea de majorare a capitalului social, asa cum este descris in Nota 2.3 Continuitatea 
activitatii. 

 
12. Rezerve de reevaluare si alte rezerve  
 
Rezervele Societatii inregistrate in capitalurile proprii sunt: 
 31.dec.2016 

31.dec.2015 
corectat 

Rezerve din reevaluare 9.595.691 9.428.291 

Rezerve 4.145.814 4.145.814 

Rezerve legale 584.728 584.728 

Total rezerve 14.326.234 14.158.833 

 
Rezervele din reevaluare cuprind modificările nete cumulate ale valorii juste a terenurilor si 
clădirilor. Rezervele din reevaluare sunt prezentate net de impozitul amânat aferent (16%). 
Societatea a reevaluat terenurile și clădirile la 31 decembrie 2016, generând următoarele 
modificări în rezervele din reevaluare: 

   
31.dec.2016 

31.dec.2015 
corectat 

Reerve de reevaluare la inceputul anului 9.428.291 9.511.713 
Cresterea din reevaluarea cladirilor  2.279.148  
Scaderea din reevaluarea terenurilor  -1.980.550  
Rezerva realizata trecuta in rezultat reportat -99.312 -99.312 
Efectul impozitului amanat aferent 
reevaluarii   -31.886 15.890 

Rezerve din reevaluare la sfarsitul anului 9.595.691 9.428.291 

 



Rezervele legale reprezinta reinvestirea profitului obtinut din anii anteriori. Nu au avut loc 
modificari in Rezerve legale pe parcursul anului 2016. 
 
Conform cerinţelor legale, Societatea constituie rezerve legale in cuantum de 5% din profitul 
înregistrat, până la nivelul de 20% din capitalul social. Rezervele legale nu pot fi distribuite către 
acţionari. Nu au fost modificar in rezervele legale in 2016 intrucat Societatea a obtinut o pierdere. 

 
13. Datorii comerciale 
Datoriile comerciale ale companiei sunt: 
 

Datorii comerciale 31.dec.2016 31.dec.2015 corectat 

Datorii comerciale  14.339.145 19.177.728 
Datorii comerciale catre patile affiliate 3.171.788 1.134.642 
Furnizori de imobilizari-parti afiliate 1.070.525 1.135.366 
Furnizori de imobilizari  3.884 299.817 
Furnizori – facturi de primit 990.037 49.836 

Total datorii comerciale 19.575.379 21.797.390 

 
Pentru mai multe detalii privind datoriile Societatii catre partile afiliate, a se vedea Nota 28 Parti 
afiliate. 

 
14. Alte datorii 

 
31.dec.2016 

31.dec.2015 
corectat 

Datorii privind contributiile sociale 336.176 295.013 
Impozit pe venit salarii 121.994 106.399 
TVA de plata 122.919 - 
Dividende de plata 13.924 13.924 
Datorii in legatura cu personalul 914.545 516.384 
Plati in avans de la parti afiliate 1.791.572 - 
Plati in avans 4.360.695 5.582.982 
Creditori diversi  - 15.230 

Total datorii 7.661.824 6.529.932 

 

15. Imprumuturi 

 
31.dec.2016 

31.dec.2015 
corectat 

Imprumuturi pe termen lung de la Grup 18.947.740 11.311.250 
Imprumuturi bancare pe termen scurt 33.488.868 36.154.343 
Imprumuturi bancare pe termen lung 0 2.123.999 

Total  52.436.607 49.589.592 

 

 
a) Imprumuturi bancare 

 



Compania este finanțată de Banca Transilvania prin două împrumuturi pe termen scurt de 
tip plafon global de exploatare si linie de credit pentru activitatea curentă (capital de lucru), 
încheiate la 6 mai 2010 si avand o dobânda variabila de tip ROBOR + 1,45% (dar nu mai mica 
de 3%), astfel: 

 Un contract de tip plafon global de exploatare pana in limita de 60 milioane RON, din 
Societatea a utilizat la 31 decembrie 2016 o suma de 31.605.955 RON, reprezentand 
trageri din plafon, precum si o suma de 20.428.588 RON pentru emitere scrisori de 
garantie bancara, detinute in afara bilantului - Nota 27 Active si datorii contingente-
Angajamente bancare; 

 Un contract de tip linie de credit cu limita de plafon de 2 milioane RON, din care la 
31 decembrie 2016 era utilizata suma de 1.882.913 RON. 
 

Scadenta utilizarii de noi trageri aferente plafoanelor mentionate mai sus este 29 aprilie 
2017. Incepand cu luna aprilie 2017, societatea se afla in procesul de prelungire a 
contractelor cu Banca Transilvania. 

 
Pentru garantarea creditelor bancare, Societatea a constituit in favoarea băncilor urmatoarele 
garanţii:  

 asupra stocurilor de materii prime, materiale auxiliare si productia in curs de executie,  

 asupra soldurilor conturilor deschise la bănci,  

 asupra drepturilor de creanţă provenind din contracte prezente şi viitoare  

 asupra drepturilor rezultate din poliţe de asigurare având ca obiect bunurile aduse în 
garanţie.  

 ipoteca pe toate imobilizările corporale si investitii imobiliare 
 
In baza Actului aditional semnat la data de 29.11.2016, Banca Transilvania a impus societatii Retrasib 
realizarea anumitor indicatori financiari, si anume: 

 Angajamentul maririi capitalului social, ceea ce deja s-a hotarat in cadrul Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor din data de 30 ianuarie 2017 (Nota                         32 Evenimente 
ulterioare); 

 Obligatia ca EBITDA 2016 sa fie mai mare sau egala decat serviciul datoriei. Deoarece 
EBITDA raportata este negativa, acest obiectiv nu a fost indeplinit, situatie în care, pe 
baza contractului de finanțare, rata dobânzii poate fi majorată cu 1 pp; 

 Societatea va atinge cel putin 80% din EBITDA bugetat pentru 2017/2018 (trimestrial). 
 

Împrumutul obtinut de Societate pentru investițiile pe termen lung la 31 decembrie 2015, a 
fost obținut de la Banca Transilvania în 2011 și 2012. Acest imprumut a fost utilizat pentru 
achiziționarea investițiilor imobiliare prezentate în Nota 6 Investitii imobiliare si a fost 
rambursat integral in 2016. 
 

b) Imprumuturi acordate de părțile afiliate 
 

Imprumturile de la Grup, impartite pe structura si transele detaliate, rata dobanzii, 
maturitate si plafonul acordat, sunt prezentate in tabelul urmator: 

 



 

Suma 
aprobata 

Moned
a 

Suma utilizata 
la 31/12/2016 

in RON 

Rata 
doban

zii 
Data 

contractarii 
Data 

maturitatii 

Creditor 

72,500 EUR 329.230 3% 03/08/2016 15/12/2016 Starkstrom 
2,440,000 EUR 6.357.540 3% 29/11/2016 nedeterminata SGB SMIT 

500,000 EUR 2.270.550 3,50% 25/11/2015 18/01/2017 SGB SMIT 
2,000,000 EUR 9.082.200 3,50% 27/01/2016 18/01/2017 SGB SMIT 

200,000 EUR 908.220 3% 20/04/2016 15/12/2016 SGB SMIT 

5,212,500 EUR 18.947.740 Total    

 
Imprumutul cu o data a maturitatii nedeterminata, poate fi terminat in 12 luni de la data primirii unei 
notificari din partea SGB SMIT International GMBH. 
Pentru creditele de la societati afiliate s-au constituit garantii de rang II asupra echipamentelor, 
vehiculelor, mobilierului, stocurilor, creantelor prezente si viitoare si conturilor bancare. 
O parte din împrumuturi vor fi convertite în capital social în anul 2017, in baza deciziei acționarilor, 
asa cum este descris în Nota 32 - Evenimente ulterioare. 
 

16. Provizioane  
 31/12/2015 

corectat 
Constituiri Reversari 31-Dec-16 

Provizioane pe termen scurt         
Provizioane pt bonusuri/ore 
suplimentare 

- 506.562 - 506.562 

Provizioane pentru pierderi din 
contracte oneroase 

11.218.591 2.850.130 -11.218.591 2.850.131 

Alte provizoane - 310.909 - 310.909 
Provizioane penalitati comerciale 1.837.924 1.371.600 -1.837.924 1.371.600 

Total provizioane pe termen 
scurt 

13.056.515 5.039.201 -13.056.515 5.039.202 

     

Provizioane pe termen lung     

Provizioane pentru garantii 
acordate 

1.485.983 - -299.999 1.185.984 

 
Societatea a inregistrat in 2016 provizioane pentru concedii si  orele suplimentare efectuate 
de anagajati. Provizionul se va storna in momentul in care angajatii isi iau liber in contul 
orelor suplimentare efectuate sau efectueaza concediile sau  daca parasesc compania 
anterior efectuarii acestora. 
Provizioanele pentru contracte oneroase sunt recunoscute atunci cand conducerea 
Societatii estimeaza o pierdere pentru un contract. 
Penalitatile comerciale pentru intarzieri la livrare sunt recunoscute atunci cand societatea 
are o obligație prezentă în baza contractelor încheiate cu clienții săi, ca urmare a 
nerespectarii datei de livrare a  transformatoarelor, asa cum este menționată în contract. 
Provizioanele pentru garantii acordate sunt înregistrate pentru a acoperi cheltuielile din 
perioada de garanție pentru transformatoarele vândute. 



 
Efectul provizioanelor asupra situației rezultatului global este prezentat după cum urmează: 

 
Efectele provizioanelor  2016 2015 corectat 

Venituri nete din provizioane  6.905.466  
  Cheltuieli nete din provizioane  -11.020.944 
 
17. Impozit pe profit curent si impozit amanat 

A. Sume recunoscute in contul de profit si pierdere  2016 2015 corectat 

Cheltuiala curenta cu impozitul pe profit curent  - - 
    

Venitul din Impozitul amanat  2.468.821 2.092.481 

Provenit din diferente temporare  2.468.821  

Recunoasterea unor diferente temporare initial 
nerecunoscute  

 - 2.092.481 

    

Total venit cu impozitul amanat  2.468.821 2.092.481 

 
Nu s-a calculat impozit pe profit deoarece firma a inregistrat pierderi in 2015 si 2016. 
Modificările în componența impozitului amânat sunt prezentate mai jos: 

B. Impozit amanat      

  

Sold la 
31/12/2015 

corectat 

Inregistrat in 
contul de 
profit si 
pierdere 

Inregistrat in 
rezerve de 
reevaluare 

Sold la 
31/12/2016 

Pozitie bilantiera  
 

   
Active imobilizate  -1.795.865 - -31.886 -1.827.751 
Clienti si alte creante  73.613 - - 73.613 
Provizioane  1.763.351 -535.266  1.228.085 
Pierdere fiscala  1.232.238 3.004.087  4.236.326 

Total creanta (datorie) impozit 
amanat   

 
1.273.337 2.468.822 -31.886 3.710.273 

      

  

Sold la 
31/12/2014 

corectat 

Inregistrat in 
contul de 
profit si 
pierdere 

Inregistrat in 
rezerve de 
reevaluare 

Sold la 
31/12/2015 

corectat 

Pozitie bilantiera      
Active imobilizate  -1.811.755  15.890 -1.795.865 
Clienti si alte creante  73.373 240  73.613 
Furnizori si alte datorii  2.895 -2.895  - 
Provizioane  302.042 1.461.309  1.763.351 
Pierdere fiscala  598.412 633.827  1.232.238 



Total creanta (datorie) impozit 
amanat  -835.033 2.092.480 15.890 1.273.337 

 
Conform legilor fiscale românești, pierderea fiscală poate fi reportată timp de șapte ani 
pentru pierderile fiscale înregistrate după data de 1 ianuarie 2009, începând cu anul în care 
au avut loc. 
Perioadele in care societatea a avut pierdere fiscala este după cum urmează: 
 

Anul inregistrarii pierderii fiscale  RON 

   

2013  184.776 

2014  3.555.298 

2015 corectat  3.961.416 

2016  18.775.545 

Total impozit amanat  26.477.035 

 
Pierderea fiscala pentru anul 2015 a rezultat dupa aplicarea corectiilor la calculul pierderii fiscale 
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015. 
 

18. Cifra de afaceri 

 
2016 

2015 
corectat 

Venituri din vanzarea produselor finite 58.301.841 59.347.535 
Venituri din vanzarea marfurilor 1.386 155.846 
Venituri din servicii prestate 2.345.680 2.032.434 
Venituri din chirii 468.416 342.791 
Venituri din activititi diverse 167.569 - 

   
Total  61.284.892 61.878.606 

   

 
O analiza regionala este prezentata mai jos: 
 

Vanzari pe regiuni 2016 
2015 

corectat 

   

Grup: Germania 10.848.268 997.394 

   

Nongrup: 50.436.623 60.881.212 

Romania 25.800.652 29.923.850 
Ungaria 21.841.574 20.906.701 
Danemarca 2.250.000 

 

Total EU 24.091.574 20.906.701 

Elvetia 544.397 3.654.829 

Canada 

 
6.395.832 

   



Total vanzari 61.284.891 61.878.606 

 
19. Alte venituri 

   

 
2016 

2015 
corectat 

Venituri din productia de imobilizari - 3.243.468 

Alte venituri din exploatare 102.620 45.424 

Total alte venituri 102.620 3.288.892 

 
Societatea a reclasificat în 2015 un transformator din produs finit în active imobilizate, 
pentru a fi utilizat în scopuri de testare. Cu toate acestea, transformatorul nu a fost utilizat 
de Societate si a fost vandut în 2016. Venitul din vanzarea transformatorului in 2016 este 
prezentat in cifra de afaceri, intrucat Societatea considera vanzarea acestuia ca vanzare de 
produse finite. 
 

20. Cheltuieli cu materii prime şi materialele consumabile  
 

Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile 2016 
2015 

corectat 

Cheltuieli cu materiile prime 38.933.151 50.940.485 
Cheltuieli cu materiale consumabile si materiale auxiliare 2.018.185 2.767.930 
Cheltuieli privind energia si apa 1.039.045 1.130.155 
Cheltuieli privind combustibili, piesele de schimb si alte 
materiale 

128.482 181.824 

Total 42.118.863 55.020.394 

 

21. Cheltuieli cu servicii prestate de terti 

Cheltuieli cu servicii 2016 
2015 

corectat 

Cheltuieli de transport 2.864.720 1.708.290 
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 1.005.654 496.035 
Servicii asamblare si monitorizare 2.380.080 - 
Servicii de proiectare 1.118.562 2.314.151 
Alte servicii 6.349.914 7.723.410 

Total 13.718.930 12.241.887 

 
Principalele cheltuieli cu serviciile incluse in categoria alte servicii sunt reprezentate de  cheltuieli cu 
chiriile, cheltuieli cu asigurarile, cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate,  cheltuieli de consultanta 
si cheltuieli juridice. 

 
22. Alte cheltuieli 
 

 2016 2015 corectat 



Impozite si taxe 489.371 - 
Alte cheltuieli 1.827.745 117.811 

Total 2.317.117 117.811 

 
In alte cheltuieli sunt cuprinse in principal penalitatile pentru intarziere la livrare. 
 

23. Cheltuieli cu personalul 

Cheltuieli cu personalul 
2016 

2015 
corectat 

Cheltuieli cu salariile 8.491.058 5.497.260 
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 2.053.970 1.333.030 
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate 398.648 280.139 

Total 10.943.676 7.302.092 

 
Numarul mediu de angajati al societatii in anul 2016 a fost de 192 angajati (in 2015: 136 angajati). 
Societatea are 200  angajati la 31 decembrie 2016 si avea 200 angajati la 31 decembrie 2015). 

 
24. Venituri si cheltuieli financiare 

 

Venituri si cheltuieli financiare 
2016 

2015 
corectat 

Venituri din dobanzi 531 16.165 

Venituri din diferente de curs valutar 1.296.166 1.505.910 

Total venituri financiare 1.296.697 1.522.075 

   

   

 
2016 

2015 
corectat 

Cheltuieli privind dobanzile 1.494.554 1.243.136 

Cheltuieli din diferente de curs valutar 1.917.118 2.185.349 

Total cheltuieli financiare 3.411.672 3.428.485 

 
 

25. Leasing 
 
Compania are un contract de inchiriere pe termen lung cu firma Starkstrom din cadrul 
Grupului pentru mașini de bobinat, cu o valoare lunara a chiriei de 5.743 EUR, demarat in 
noiembrie 2016.  
Contractul se va finaliza in anul 2029.  
Pentru ca se indeplinesc conditiile unui leasing financiar in urma analizai contractului de 
inchiriere prin prisma criteriilor de leasing financiar conform IAS17, s-au inregistrat 
urmatoarele valori la 31 decembrie 2016: 
 



 

 

Pana la 1 
an 

Intre 1-5 
ani 

Peste 5 ani 
Total 

Rate de leasing conform contract, EUR 68.923 275.694 552.879 897.496 

Rate de leasing conform contract, RON 312.988 1.251.953 2.510.677 4.075.618 
 
Valoarea prezenta a ratelor de leasing la o 
rata de actualizare de 3,35%  inregistrata 
ca datorie de leasing financiar: 

 

 

 

 

Datorie de leasing financiar, EUR 45.535 198.161 482.904 726.600 

Datorie de leasing financiar, RON 206.779 899.868 2.192.916 3.299.563 
Valorea echipamentelor detinute in leasing 
financiar, RON 
    3.299.563 

Amortizarea acumulata a echipamentelor 
in leasing financiar    - 

Valoarea ramasa a echipamentelor in 
leasing financiar    3.299.563 

 
 
Contractul nu prevede avans, valoare reziduala sau optiunea de achizitie la finalul celor 13 
ani de contract. 
Durata de 13 ani a contractului acopera in intregime durata de viata economica a 
echipamentelor. 
 
 

26. Pierderea pe acţiune 

 
Calculul rezultatului pe acţiune de bază s-a efectuat în baza pierderii atribuibile acţionarilor 
ordinari şi a numărului mediu ponderat de acţiuni ordinare: 

 
2016 

2015 
corectat 

Pierderea atribuibila acţionarilor ordinari -10.660.084 -12.285.846 

Numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare 100.012.054 100.012.054 

Rezultatul pe actiune atribuibil actionarilor ordinari -0,107 -0,123 

 
Rezultatul pe acţiune diluat este egal cu rezultatul pe acţiune de bază, întrucât societatea nu 
a emis acţiuni in perioada. 
 

27. Active şi datorii contingente 

 
O datorie contingentă este o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, 
anterior datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia 
sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii sau o 



obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului, dar care nu 
este recunoscută deoarece nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei 
datorii sau valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil. Datoriile contingente nu se 
recunosc în bilanţ, aceasta fiind prezentate în notele explicative. 
Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei 
bilanţului şi a căror existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor 
evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii. Activele contingente 
nu se recunosc în bilanţ, aceasta fiind prezentate în notele explicative. 

 
Riscuri contingente 
 
Conducerea societatii a luat cunostinta de informari interne privind presupuse inadecvari 
procedurare si a decis inceperea unor investigatii interne realizate atat cu resurse din cadrul 
companiei cat si cu implicarea unui consultant extern. Aceste presupuse inadecvari 
procedureale se refereau la: 

a. inadecvarea criteriilor si procedurii de teste si control al calitatii produselor; 
b. inadecvarea controalelor interne privind lucrul cu numerarul din cauza unei 

discrepante de 20 mii RON si  inadecvarea corelarii intre diferite rapoarte SAP (fise 
de cont si registru jurnal) care par a prezenta diferente semnificative fata de balanta 
la decontarile cu numerarul, ceea ce ar putea reprezenta de la simple inadecvari de 
rapoarte pana la rezultatul unor interventii manuale in sistem; 

c. Inadecvarea procedurilor de cantarire a deseurilor metalice, ceea ce ar fi putut 
permite scurgeri de valori din firma in favoarea unor terte societati de colectare a 
deseurilor; 

d. Inadecvarea procedurilor de achizitii si de documentare a unor lucrari de reparatii; 
e. Inadecvarea procedurilor de inventariere a stocurilor de materiale in 2014 

 
Concluziile in urma investigatiilor au fost publicate si pe websaitul Bursei de Valori. 
 
Aferent punctelor b-e, care ar putea reprezenta conditii ce ar fi putut favoriza frauda in 
trecut, au avut loc investigatii interne care nu au condus la dovezi privind frauda efectiva. 
Privind punctul b., consultantul SAP s-a exprimat in scris ca reprezinta o chestiune de 
implementare a unor rapoarte. 
Societatea a procedat la dezvoltari si imbunatatiri ale procedurilor interne pentru a elimina 
conditiile ce ar putea lasa loc posibilitatii de frauda in viitor. Potentialul acestor aspecte din 
trecut de a genera riscuri viitoare este considerat improbabil de conducerea Societatii. 
 
Aferent punctului a., societatea a efectuat investigatii cu resurse interne si cu ajutorul unui 
consultant, atat pe linie tehnica si in relatie cu societatea proiectanta, precum si pe linie 
comerciala in relatia cu clientii sai.  
Nu există dovezi solide care să dezvăluie nereguli. 
Pe baza experienței noastre putem spune ca posibilitatea unei funcționări defectuoase este 
foarte limitată, iar motivele unei defecțiuni în timpul duratei de viață a transformatorului 
pot fi multiple, transformatoarele fiind supuse unui proces de uzura, care este amplificat de 
factori ce nu pot fi controlați de producător. 



Societatea si-a imbunatatit si procedurile de asigurare a calitatii si conducerea considera ca 
nu exista un risc tehnic sau comercial cuantificabil in baza caruia sa se posteze provizioane, . 
 
Angajamente bancare 
 
Banca Transilvania a emis scrisori de garantie pentru clienti, in favoarea societatii, in cadrul 
plafonului de finantare negociat. La 31 decembrie 2016 lista scrisorilor de garantie deschise 
este urmatoarea: 

 
 

Tip Suma Moneda

Data 

contractarii

Data 

maturitatii Beneficiar

Contragarantie bancara 350,000.00 EUR 07/05/2013 15/12/2017

Banca Bayerische Landesbank - GZ 

Nurnberg

Performance bond 15,500.00 EUR 05/03/2014 02/05/2018 SMART SA

Performance bond 99,650.00 RON 28/10/2014 15/12/2017

FDEE - Electrica Distributie 

Transilvania Nord S.A.

Performance bond 3,950.00 RON 23/12/2014 15/01/2018

SOC PT SERV DE MENTENANTA 

SMART SA

Performance bond 58,700.00 RON 31/03/2015 13/04/2018

COMPANIA NATIONALA DE 

TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE 

TRANSELECTRICA S.A.

Contragarantie bancara 62,100.00 CHF 02/04/2015 30/04/2019 BANCA UBS AG

Performance bond 13,995.00 EUR 30/04/2015 31/01/2019 ROMELECTRO S.A.

Contragarantie bancara 62,050.00 CHF 29/06/2015 30/04/2020 BANCA UBS AG

Performance bond 759,800.00 EUR 17/08/2015 29/07/2020

COMPANIA NATIONALA DE 

TRANSPORT TRANSELECTRICA S.A.

Performance bond 143,200.00 EUR 17/08/2015 29/01/2020

COMPANIA NATIONALA DE 

TRANSPORT TRANSELECTRICA S.A.

Performance bond 172,400.00 EUR 25/08/2015 19/10/2017 MAVIR ZRT UNGARIA

Bid bond 1,385,000.00 RON 19/11/2015 03/01/2017 S.C. ELECTRICA S.A.

Adv. Payment 

Guarantee 700,300.00 EUR 27/11/2015 29/10/2018

COMPANIA NATIONALA DE 

TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE 

TRANSELECTRICA S.A.

Performance bond 625,209.00 PLN 27/11/2015 30/08/2017 RWE STOEN OPERATOR SP. Z.O.O.

Adv. Payment 

Guarantee 116,775.00 EUR 27/11/2015 29/03/2018

COMPANIA NATIONALA DE 

TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE 

TRANSELECTRICA S.A.

Adv. Payment 

Guarantee 344,800.00 EUR 17/12/2015 20/11/2017

MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-

IPARI ATVITELI-MAVIR ZRT

Performance bond 78,149.00 EUR 09/03/2016 06/02/2019 MAVIR

Performance bond 78,149.00 EUR 09/03/2016 25/02/2019 MAVIR

Performance bond 83,750.00 RON 22/04/2016 03/01/2017 ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.

Performance bond 26,075.00 RON 02/08/2016 16/01/2017 HIDROELECTRICA S.A.

Performance bond 73,593.00 EUR 02/08/2016 22/07/2019 MAVIR

Performance bond 167,499.00 RON 09/11/2016 03/01/2017 ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.

Performance bond 83,750.00 RON 09/11/2016 31/01/2017 ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A.

Performance bond 71,363.00 EUR 12/12/2016 18/10/2019 MAVIR

Performance bond 71,363.00 EUR 12/12/2016 14/10/2019 MAVIR

Performance bond 390,700.00 EUR 15/12/2016 30/04/2021 ROMELECTRO S.A.

Adv. Payment 

Guarantee 468,840.00 EUR 15/12/2016 31/03/2020 ROMELECTRO S.A.



Aspecte legate de mediu 
 
Conducerea companiei monitorizeaza efectele asupra mediului ale activităților desfasurate. În 
consecință, nu au fost identificate potentiale obligații în legătură cu problemele de mediu. 

 
Preturile de transfer 
 
Legislaţia fiscală din România include principiul „valorii de piaţă”, conform căruia tranzacţiile între 

părţile afiliate trebuie să se desfăşoare la valoarea de piaţa.  Contribuabilii locali care desfăşoară 

tranzacţii cu părţi afiliate trebuie să întocmească şi să pună la dispoziţia autorităţilor fiscale din 

România, la cererea scrisă a acestora, dosarul de documentare a preţurilor de transfer.  

Neprezentarea dosarului de documentare a preţurilor de transfer sau prezentarea unui dosar 

incomplet poate duce la aplicarea de penalităţi pentru neconformitate; în plus faţă de conţinutul 

dosarului de documentare a preţurilor de transfer, autorităţile fiscale pot interpreta tranzacţiile şi 

circumstanţele diferit de interpretarea conducerii şi, ca urmare, pot impune obligaţii fiscale 

suplimentare rezultate din ajustarea preţurilor de transfer.  

Conducerea Societăţii consideră că nu vor exista consecinţe în cazul unui control fiscal pentru 

verificarea preţurilor de transfer.  Cu toate acestea, impactul interpretărilor diferite ale autorităţilor 

fiscale nu poate fi estimat în mod credibil.  Acesta poate fi semnificativ pentru poziţia financiară şi/ 

sau pentru operaţiunile Societăţii. 

 

Taxare 
 
Toate sumele datorate bugetului de stat pentru taxe si impozite au fost achitate si 
înregistrate la data bilanțului. Sistemul fiscal românesc se află într-un proces de consolidare 
și de schimbare în mod constant, putand exista interpretări diferite ale autorităților în 
legătură cu legislația fiscală, ceea ce poate genera impozite, taxe și penalități suplimentare. 
Dacă autoritățile statului descoperă încălcări ale dispozițiilor legale, acestea pot, după caz: 
confiscarea sumelor în cauză, să calculeze obligații fiscale suplimentare și amenzi, să aplice 
creșteri de întârziere (aplicate sumelor reale de plată). Prin urmare, sancțiunile fiscale care 
rezultă din încălcarea dispozițiilor legale pot ajunge la sume importante care trebuiesc 
plătite statului. 
  



Societatea consideră că a plătit integral toate taxele și penalitățile, după caz. 
Autoritățile fiscale nu au controlat situatia fiscala a societatii in ultimii 5 ani. Perioada fiscala 
anterioara ultimelor 5 ani este inchisa. 
 
Angajamente 
 

Nu exista angajamente pentru achizitionarea de mijloace fixe. 
 
 
Pe baza contractelor in derulare cu clienții, comenzile deschise pot fi considerate ca 
angajamente de livrare a produselor. Nu există alte angajamente pentru cheltuieli de 
producție. 

 
28. Părţi afiliate 

 
Pe parcursul anului 2016, Consiliul de Administraţie a avut următoarea componenţă: 
 
Până la AGOA din data de 26.04.2016: 

1.  Ölscher Jan – Preşedinte 
2.  Amon Michael Georg – Membru 
3.  Stancu Iulian – Membru 

 
După AGOA din data de 26.04.2016: 

1.  Ölscher Jan– Preşedinte 
2.  Amon Michael Georg – Membru 
3.  Stancu Iulian – Membru 
4.  Uekermann Heinrich – Membru 
5.  Schatzl Franz – Membru 

 
Membrii Consiliului de Administraţie nu deţin actiuni ale Retrasib S.A., nu sunt remuneraţi si 
nu au primit imprumuturi sau avansuri de la Societate. 
 
Tranzacţii si solduri cu partile afiliate 
 
 
Societatea desfasoara tranzactii cu urmatoarele societati afiliate. 

 
 Descrierea tranzactiilor Relatie 

STARKSTROM SGB 

Vanzare transformatoare, 
servicii prestate, achizitii 
material, servicii primite, 
leasing financiar 

Parinte al actionarului 
majoritar 

SGB-Smit Management GmbH Onorarii, pliante 
Parinte al actionarului 
majoritar 

SGB-Smit International GmbH Imprumuturi si dobanzi Actionar majoritar 



Royal Smit Transformatoren B.V. Servicii prestate-taiat miez 
Actionar majoritar 
comun 

Trafo Proiect 
Servicii proiectare, chirie, 
birotica 

Actionar majoritar 
comun 

Scando Trading Chirie, utilitati, materiale 
Actionar minoritar 
comun 

 
Imprumuturile de la partile afiliate sunt prezentate in Nota 15 Imprumuturi iar leasingurile  
financiare la nota 25 Leasing. 
Mai jos se prezinta detalierea soldurilor si tranzactiilor comerciale cu partile afiliate: 
 

Solduri 31/12/2016   
Părţi afiliate Datorii (RON) Creante (RON) 

STARKSTROM SGB  4.888.120 1.696.031 
SGB-Smit Management GmbH  29.847 - 
SGB-Smit International GmbH  409.203 - 
Royal Smit Transformatoren B.V.  179.778 - 

Trafo Proiect  518.654 - 
Scando Trading  17.594 2.740 

Total 6.043.197 1.698.771 

 
 
Tranzacţii  2016   

Părţi afiliate Cumparari-fara TVA (RON) 
Vanzari-fara TVA 

(RON) 

STARKSTROM SGB  2.907.269 10.675.288 
SGB-Smit Management GmbH  29.847 -  
SGB-Smit International GmbH  409.203 -  
Royal Smit Transformatoren B.V.  - -  
Trafo Proiect  1.177.212 -  

Scando Trading  1.064.045 -  

Total 5.587.576 10.675.288 

 
 

Solduri 31/12/2015   

Părţi afiliate Datorii (RON) Creante (RON) 

STARKSTROM SGB  1.634.389 482.782 
SGB-Smit Management GmbH  - - 
SGB-Smit International GmbH  33.623 - 
Royal Smit Transformatoren B.V.  250.756 - 
Trafo Proiect  351.238 - 
Scando Trading  3.169.480 2.740 

Total 5.439.486 485.522 

 
Tranzacţii  2015 

  



Părţi afiliate Cumparari-fara TVA (RON) 
Vanzari-fara TVA 

(RON) 

STARKSTROM SGB  2.310.928 997.393 
SGB-Smit Management GmbH  - - 
SGB-Smit International GmbH  371.333  - 
Royal Smit Transformatoren B.V.  245.517  - 
Trafo Proiect  2.519.408  - 
Scando Trading  9.341.739  - 

Total 14.788.925 997.393 

 
 

29. Corectia erorilor 
 
În 2016, Societatea a descoperit o serie de erori în situațiile financiare din anul precedent. 
Erorile au fost corectate retroactiv, reluând pe rând fiecare dintre elementele afectate din 
situația financiară, pentru perioadele prezentate anterior. 
 
Erorile materiale se referă în principal la următoarele: 

- Nu a fost efectuata o analiza pentru a determina daca stocurile sunt prezentate la 
valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea neta realizabila la 31 decembrie 2015; 

- eroare privind nereversarea soldului productiei  în curs la 31 decembrie 2015 pentru 
proiecte finalizate; 

- necalcularea corecta a provizioanelor pentru contractele oneroase și a pierderilor 
viitoare preconizate pentru contracte a caror executare a fost in mare parte la 2015  
(31 decembrie 2015); 

- nu s-au calculat provizioane pentru penalitati contractuale la 31 decembrie 2015; 
- necalcularea garanțiilor la 31 decembrie 2014 și la 31 decembrie 2015; 
- Nu a fost inregistrat un provizion pentru creanțele nerecuperabile la 31 decembrie 

2014 și 31 decembrie 2015; 
- investițiile imobiliare clasificate în mod eronat la imobilizari corporale la 31 

decembrie 2014 și la 31 decembrie 2015; 
- impozitul amânat nu a fost anterior calculat și recunoscut la 31 decembrie 2014 și la 

31 decembrie 2015; 
- Reclasificarea avansurilor platite furnizorilor la 31 decembrie 2015 din categoria 

Creante comerciale in categoria Alte creante; 
- Reclasificarea avansurilor primite de la clienti la 31 decembrie 2016 din categoria 

Datorii comerciale in categoria Alte datorii.  
 
Efectul erorilor de mai sus asupra pozițiilor financiare la 2015 și 2014 și asupra performanței 
financiare în 2015 este rezumat mai jos. 

 



 

  31/12/2015 corectat 
31/12/2015     

raportat initial 
Corectii Explicatii ale revizuirilor 

Imobilizari corporale 26.190.314 34.205.770 -8.015.456 Clasificarea adecvată a investițiilor imobiliare 

Investitii imobiliare 9.138.000 - 9.138.000 
Efectul cumulativ al clasificării corecte a investiției imobiliare 
(8.015.456 RON) și măsurarea acesteia la valoarea justă 
(1.122.544 RON) 

Creanta cu Impozitul amanat 1.273.338 - 1.273.338 calcularea si recunoasterea impozitului amanat  

Stocuri 22.768.458 25.161.083 -2.392.625 
Efectul corectarii matematice a erorii pentru calcularea 
soldului productiei în curs  (RON 798.993) si corectii in 
valorificara inventarului (RON 1.593.632)   

Creante comerciale 30.675.425 33.388.681 -2.713.256 
Corectarea erorii în ceea ce privește creantele incerte si 
reclasificarea avansurilor platite catre furnizori in categoria 
alte creante (RON 2.254.675). 

Alte creante 3.852.703 1.598.028 2.254.675 
Reclasificarea avansurilor platite catre furnizori din categoria 
Creante comerciale (RON 2.254.675). 

Total active   -455.324       

Reevaluarea rezervelor 9.428.291 11.224.156 -1.795.865 
Efectul calcularii si inregistrarii impozitului amanat pentru 
reevaluarea terenului si cladirilor 

Pierderea acumulata -20.116.177 -8.949.792 -11.166.385 Efectul cumulativ al erorilor materiale 

Provizioane 1.485.983 - 1.485.983 Inregistrarea provizionului pentru garantii  

Provizioane curente 13.056.515 2.035.572 11.020.943 
inregistrarea provizionelor pentru pierderi – contracte 
oneroase (RON 9.459.095) si pentru penalitati contractuale 
(RON 1.561.848) 

Datorii comerciale pe termen 
scurt 

21.797.390 27.380.372 -5.582.982 Reclasificarea avansurilor primite de la clienti din categoria 
Datorii comerciale in categoria Alte datorii (RON 5.582.982). 

Alte datorii 6.529.932 946,950 5,582, 982 

Total datorii si capitaluri proprii   -455.324  

 

  
31/12/2014 

corectat 
31/12/2014     

raportat initial 
Corectii Explicatii 

Imobilizari corporale 20.960.786 28.976.242 -8.015.456 Clasificarea corectă a investițiilor imobiliare 



Investitii 9.138.000  9.138.000 
Efectul cumulativ al clasificării corecte a investiției imobiliare 
(8.015.456 RON) și măsurarea acesteia la valoarea justă (1.122.544 
RON) 

Creante comerciale 13.615.267 14.073.848 -458.581 Corectarea erorii în ceea ce privește creantele incerte 

Total active   663.963  
     

Reevaluarea rezervelor 9.511.713 11.323.468 -1.811.755 
Efectul calculării și înregistrării impozitului amânat referitor la 
reevaluarea terenurilor și a clădirilor 

Pierdere acumulata -8.725.587 -8.880.289 154.702 Efectul cumulativ al erorilor materiale 

Provizioane pe termen lung 1.485.983  1.485.983 Inregistrarea provizioanelor pentru garantii 

Impozit amanat 835.033  835.033 Calcularea si recunoasterea impozitului amanat  

Total datorii si capitaluri proprii   663.963  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situatia venitului global   2015 corectat 
 2015 raportat 

initial  
 Corectii  Explicatii 

 Modificări ale stocurilor de produse finite 
și a productiei în curs 

     10.010.745        10.809.738            (798.993) 
Efectul corectarii matematice a erorii pentru calcularea soldului 
productiei în curs  

 Costul materiilor prime si a materialelor 
consumabile  

  (55.020.394)     (53.426.762)       (1.593.632) Corectii privind valorificarea inventarului 



Alte cheltuieli   (11.020.943)                    (11.020.943) 
Efectul cumulativ de corectare a tuturor celorlalte erori prezentate 
pentru pozițiile din situatiile financiare la 31 decembrie 2014 și 31 
decembrie 2015 

 Profit (pierdere) inainte de taxe    (14.378.327)           (964.759)     (13.413.568)  
     

 Impozit pe profit - venit        2.092.481                          -            2.092.481  Calcularea si recunoasterea impozitului amanat  

 Profit (pierdere) in an   (12.285.846)           (964.759)     (11.321.087)  
     

 Rezultatul pe actiune      

Pierderea atribuita actionarilor ordinari    (12.285.846)           (964.759)     (11.321.087) Efectul cumulat al erorilor materiale 

 Numarul mediu ponderat de actiuni 
ordinare  

  100.012.054      100.012.054    

 Pierderea pe actiunea de baza              (0.123)                (0.010)   
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30. Gestionarea riscului financiar 
 

Activitatea de gestionare a riscurilor in cadrul Societatii se desfasoara in aria riscurilor financiare, 
riscurilor operationale si riscurilor juridice. Obiectivele primare ale activitatii de gestiune a riscurilor 
financiare sunt de a stabili limitele de risc, si apoi a se asigura ca expunerea la riscuri ramane intre aceste 
limite. Activitatile de gestiune a riscurilor operationale si juridice sunt destinate sa garanteze buna 
functionare a politicilor si procedurilor interne pentru a minimiza riscurile operationale si juridice. 

 
Riscurile financiare identificate de societate sunt: 
 a) Riscul valutar 

 b) Riscul de lichiditate 

 c) Riscul de credit comercial 

 d) Riscul de dobanda 

 e) Gestionarea riscului de capital 

 

a) Riscul valutar 
 

Compania efectuează tranzacții denominate în diferite valute, în principal în EUR. Prin urmare, există 
riscul de fluctuații ale cursurilor de schimb. Expunerile la cursul de schimb sunt gestionate conform 
politicilor aprobate. 

 
Expunerea la risc valutar 31/12/2016 

Moneda RON CHF USD PLZ EUR TOTAL 

Creante in valuta 10.319.099 525.435 - - 8.145.902 18.990.436 
Numerar in banca 238.897  355 37.726 2.847.789 3.124.767 

Total active 10.557.995 525.435 355 37.726 10.993.691 22.115.203 
Datorii in valuta -5.527.621 -169.390  - -13.878.368 -19.575.379 
Credite bancare -33.488.868   -  -33.488.868 
Credite de la Grup    - -18.947.740 -18.947.740 
Total datorii -39.016.489 -169.390 - - -32.826.107 -72.011.986 

Expunere valutara neta -28.458.494 356.045 355 37.726 -21.832.416 -49.896.783 
 

 

Expunerea la risc valutar 31/12/2015      
Moneda RON CHF USD PLZ EUR TOTAL 

Creante in valuta 14.172.719 
   

16.502.706 30.675.425 
Numerar in banca 279.385 1.284.632 5.385 680 567.550 2.137.632 
Total active 14.452.104 1.284.632 5.385 680 17.070.256 32.813.057 
Datorii in valuta -6.674.209 -175.972 

  
-14.947.209 -21.797.390 

Credite bancare -38.278.342 
    

-38.278.342 
Credite de la Grup - 

   
-11.311.250 -11.311.250 

Total datorii -44.952.551 -175.972 - - -26.258.459 -71.386.982 

Expunere valutara neta -30.500.447 1.108.660 5.385 680 -9.188.203 -38.573.925 
 

RON 

  
Societatea are o datorie neta in EUR, ceea ce reprezinta o expunere bilantiera la riscul evolutiei 
cursului de schimb RON/EUR. 
O crestere a cursului de schimb ar genera pierderi valutare la expunerea bilantiera, insa ar avea ffect 
operational pozitiv datorita faptului ca o parte semnificativa a vanzarilor este stabilita in EUR, in timp  
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ce majoritatea costurilor sunt in RON. Principalele costuri care urmeaza cursul EUR sunt costurile cu 
materiile prime. 

 
Analiza de senzitivitate 
 
Rata de senzitivitate utilizată pentru analiza interna a riscului valutar al societății este de 
10% si reprezintă estimarea conducerii privind variațiile rezonabilr posibile ale cursurilor de 
schimb. Analiza de senzitivitate include doar moneda străină rămasă in solduri de elemente 
monetare și se ajustează conversia la sfârșitul perioadei pentru o modificare a cursurilor de 
schimb cu 10%. 
O consolidare a RON față de EUR cu 10% va avea un efect pozitiv al schimbului valutar cu 218.324 
RON. O depreciere de 10% a RON față de EUR va avea un impact negativ asupra rezultatului pentru 
anul respectiv. Modificările expunerii Societatii sunt aferente creditelor obtinute de la entitatile 
afiliate, numerarului și echivalentelor de numerar, a creantelor si datoriilor comerciale cu partenerii 
străini și exprimate în euro la sfârșitul anului. 
 

b) Riscul de lichiditate  

 
Lichiditatea reprezintă capacitatea Societăţii de a finanţa creşterea activelor şi /sau de a face faţă obligaţiilor atunci 
cand acestea devin scadente, iar managementul lichidităţii reprezintă o parte integrantă a procesului de 
management al activelor şi pasivelor. 
Analiza lichiditatii se realizeaza saptamanal in functie de plati si incasari si este corelata cu necesarul de numerar. 
In acest sens se recurge la accesarea de credite pentru activitatea curenta datorita faptului ca produsele realizate 
necesita un ciclu lung de fabricatie, iar intre perioada in care se lanseaza o comanda si cea in care se incaseaza, 
este necesara finantarea productiei.  
 

Datorii 31/12/2016  Sub 1 an 1-5 ani Peste 5 ani 

Purtatoare de dobanda     

Imprumuturi bancare  33.488.868 -  

Leasing financiar de la Grup  206.779 899.868 2.192.916 
Imprumuturi de la Grup pe termen scurt  18.947.740 -  
Nepurtatoare de dobanda     
Datorii pe termen scurt  19.575.379 -  
Alte datorii  7.661.825 -  

Total  79.880.589 899.868 2.192.916 
 
 

Datorii 31/12/2015 corectate  Sub 1 an 1-5 ani 
Peste 5 

ani 

Purtatoare de dobanda     

Imprumuturi bancare  36.154.343 2.123.999  
Imprumuturi de la Grup pe termen scurt  11.311.250 -  
Nepurtatoare de dobanda     
Datorii pe termen scurt  21.797.390 -  
Alte datorii  6.529.932 -  

Total  75.792.915 2.123.999  

 
În vederea îmbunătățirii lichiditatii societății, în anul 2017, acționarii au decis majorarea capitalului, asa cum este 
mentionat la Nota 2.3 Continuitatea activitatii si Nota 32 Evenimente ulterioare. 
 

c) Riscul de credit  
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Riscul de credit se refera la riscul ca o terţă parte să nu îşi respecte obligaţiile contractuale, provocând 
astfel pierderi financiare Societatii. Societatea a adoptat o politică de a efectua tranzacții numai cu părți 
de încredere și de a obține garanții suficiente, dacă este cazul, ca mijloc de reducere a pierderilor 
financiare cauzate in cazul încălcării contractelor. Expunerea societății la riscul de incasare in relatia 
contractuala cu terții este monitorizata de conducere. 
Creanțele comerciale vin de la clienți din industria energetică, din diferite zone geografice. Evaluarea 
permanentă a creditelor se realizează în raport cu situația financiară a clienților. 
 
Numerarul este deținut de instituțiile financiare care, la data depunerii, sunt considerate a avea cel mai 
mic risc. 
Valoarea contabilă a creanțelor, fără provizionul pentru creanțe, plus numerarul și echivalentele de 
numerar, reprezintă valoarea maximă expusă riscului de credit. Deși colectarea creanțelor de la clienti 
ar putea fi influențată de factori economici, managementul consideră că nu există un risc semnificativ 
de pierdere pentru Societate, în plus fata de provizioanele deja înregistrate. 
Societatea a incheiat contracte cu doua cabinete de avocatura pentru a oferi sprijin in vederea incasarii la timp 
a creantelor incerte. In prezent, nu exista nici un proces pe rol privind incasarile restante. 
Clienţii companiei noastre sunt societăţi de interes naţional sau societăţii comerciale care investesc in industria 
energetica din Romania, avand capital si putere financiară. Astfel conducerea Societatii considera că riscul de 
neîncasare este redus si nu poate influenţa activitatea companiei.  
 

Creante dupa vechimi 2016 2015 

nescadente   10,709,838  22.329.634 
0-30 zile     6,322,884  5.768.112 

31-60 zile     1,240,159  9.382 
61-90 zile        572,351  888.952 
> 90 zile        145,204  1.679.344 

Total 18.990.436 30.675.425 

 
d) Riscul de dobanda 

 
In cursul anului 2016, Societatea a accesat o serie de credite pentru activitatea curenta. 
In baza actualelor condiţii de creditare din cadrul pieţei, s-a reuşit renegocierea ratei dobânzii atat la creditele 
curente cât şi la cel de investiţie, rezultand astfel o reducere a cheltuielilor cu dobanda in 2016 fata de anul 2015. 
 
Societatea a acesat creditele existente datorita lipsei de lichidităţi şi a specificului activitatii care presupune un 
ciclu mediu de fabricaţie si cu un moment mai indepartat al facturarii si încasarii creanţelor, conform cu 
perioadele prevazute  in contracte. 
Creditele accesate au avut ca scop principal achiziţia de materie prima şi acoperirea lipsei de lichiditate pana la 
încasarea producţiei livrate. 
In cadrul societatii exista un plafon global de exploatare contractat cu banca finantatoare. Acest plafon global de 
exploatare cuprinde atat creditele pentru activitatea curenta cat si cele de investitie, linia de credit curenta 
precum si scrisorile de garantie bancara. 
Acest plafon este garantat asa cum este descris la Nota 15 Imprumuturi. 
 

Expunere la riscul de rata dobanzii RON   
Senzitivitate la 
1p% variatie a 
ratei dobanzii 

Credite de la parti afiliate cu dobanda 
fixa 

 18.947.740   - 
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Leasing financiar cu dobanda fixa  3.299.563   - 

Credite (bancare) cu dobanda variabila 33.488.868 ROBOR plus 1.45% 334.889 

 
e) Riscul de capital 

 

Riscul de capital se analizeaza pe baza  gradului de indatorare. Gradul de indatorare este calculat ca 
raport intre datorie netă si capitalurile proprii. Datoriile nete sunt reprezentate de împrumuturile totale 
minus numerarul și echivalentele de numerar. 
 

           2016 2015 corectat 

   

Capitaluri proprii la finalul perioadei -6.516.912 4.043.861 

   

Credite bancare 33.488.868 38.279.648 

Credite de la societatile afiliate 18.947.740 11.311.250 

Leasing financiar 3.299.563  

Mai putin numerar si echivalente de numerar -3.124.767 -2.137.632 

Datoria totala  52.611.403 47.453.266 

Grad de indatorare -8,07 11,73 

 
În vederea îmbunătățirii riscului de capital al societății, în anul 2017, acționarii au decis majorarea 
capitalului, asa cum este mentionat la Nota 2.3 Continuitatea activitatii si Nota 32 Evenimente 
ulterioare. 
Gradul de indatorare, considerand ca toate actiunile oferite spre subscriere vor fi subscrise, ar fi: 
 

Optimizarea gradului de indatorare dupa cresterea 
capitalului           2016  

  

Capitaluri proprii la  31/12/2016 -6.516.912 

Cresterea capitalului social (in desfasurare 2017) 18.013.343 

Capitaluri proprii optimizate 11.496.431 

  

Credite bancare 33.488.868 

Credite Grup 18.947.740 

Leasing financiar 3.299.563 
Conversia imprumuturilor in capitaluri proprii (in 
desfasurare 2017) -12.150.000 

Mai putin numerar si echivalente de numerar -3.124.767 

Datoria totala 40.461.403 

  

Grad de indatorare 3,52 

 
Gradul de indatorare in jur de 3,5 este mare dar nu excesiv si este gestionabil considerand ca societatea se afla 
in dezvoltare a volumelor procesate. 
 

f) Valori juste 

 



91 

 

Headquarters: RO – 550321 Sibiu | Stefan cel Mare street No. 156 | office@retrasib.ro | www.retrasib.ro 
Phone +40 (0) 269 25 32 69, +40 (0) 369 40 52 78 | Fax +40 (0) 269 25 32 79 | VAT No.: RO 3906360 | Trade Registry No.: J32/16/93 
 
Bank details: Banca Transilvania Sibiu, IBAN: RO84 BTRL 0330 1202 L438 30XX 

 

Valoarea justă este preţul care ar fi primit ca urmare a vânzării unui activ sau preţul care ar fi plătit 
pentru a transfera o datorie printr-o tranzacţie normală între participanţii la piaţă la data evaluării. 
Instrumentele financiare care nu sunt contabilizate la valoarea justă în situația poziției financiare includ 
creanțe comerciale și alte creanțe, numerar și echivalente de numerar, împrumuturi, datorii comerciale 
și alte datorii. Valorile contabile ale instrumentelor financiare menționate mai sus aproximează valorile 
lor juste. 
 

31. Mediul de afaceri 
 

Economia Romaniei este stabila, cu un ritm de crestere bun. Exista insa evolutii recente in politicile 
macroeconomice care aduc perspectiva unor dezechilibre  in perioada ce urmeaza si mai ales a limitarii capacitatii 
societatilor de stat de a efectua investitii. 
 
Debitorii Societatii pot fi de asemenea afectaţi de situaţia de lichiditate scăzută, care ar putea afecta capacitatea 
acestora de a rambursa datoriile scadente. Deteriorarea condiţiilor financiare în care debitorii îşi desfăşoară 
activitatea ar putea avea, de asemenea, un impact asupra gestionării previziunilor asupra fluxurilor de numerar 
şi asupra evaluării deprecierii activelor financiare şi nefinanciare. În măsura în care informaţiile au fost 
disponibile, conducerea a inclus estimări revizuite ale fluxurilor viitoare de numerar in politica sa de depreciere. 
 
Temerile că deteriorarea condiţiilor financiare ar putea contribui în viitor la diminuarea încrederii au determinat 
realizarea unor eforturi comune din partea guvernelor şi băncilor centrale de adoptare a unor măsuri care să 
contracareze cercul vicios al creşterii aversiunii faţă de risc şi să ajute la minimizarea efectelor crizei financiare şi, 
în cele din urmă, la reinstaurarea funcţionării în condiţii normale a pieţei. 
Conducerea nu poate previziona toate evenimentele care ar avea un impact asupra sectorului financiar din 
România şi, în consecinţă, ce efecte ar avea asupra acestor situaţii financiare, dacă ar fi cazul. 
Conducerea nu poate estima în mod credibil efectele asupra situaţiilor financiare ale Societatii a oricărei scăderi 
viitoare a lichidităţii pieţelor financiare, devalorizării activelor financiare influenţate de slaba lichiditate a pieţei 
creditului şi creşterii volatilităţii monedei şi pieţelor acţiunilor. 
Conducerea consideră că ia toate măsurile necesare pentru a sprijini durabilitatea şi creşterea afacerilor 

Societatii, în condiţiile actuale, prin: 

- monitorizarea în mod constant a lichidităţii; 

- realizarea de prognoze pe termen scurt privind lichiditatea netă; 

- monitorizarea fluxurilor de intrare şi ieşire a numerarului (zilnic). evaluarea efectelor asupra debitorilor, a 

accesului limitat la finanţare şi creşterea afacerilor în România. 

 

32. Evenimente ulterioare 
 
Politica Societatii este de a menţine o bază solidă a capitalului necesară menţinerii încrederii investitorilor, 
creditorilor şi pieţei şi susţinerii dezvoltării viitoare a entităţii. 
Ca o masura a corectarii activului net negativ la 31 decembrie 2016, actionarul majoritar a decis in 2017 cresterea 
capitalului social cu 18.013.343 RON, din care actiuni in valoare de 12.150.000 RON vor fi subscrise de catre 
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actionarul majoritar si actiuni in valoare de 5.863.343 RON vor fi oferite spre subscriere celorlalti actionari 
existenti. Subscrierea actiunilor de catre actionarul majoritar va fi facuta prin conversia in capital social a 
creditului acordat societatii. Procedura de crestere a capitalului social se afla in derulare la data acestor situatii 
financiare. 
In Aprilie 2017 actionarul BC Partners este in process the vindere a participatiei la grupul SGB-SMIT din care face 
parte compania catre fondul de investitii One Equity Partners. 
 
 
 

CEO             interim CFO 

Gherghel Claudia Adela           Dan Gridszak 
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S.C. RETRASIB S.A.  
Sediul: Sibiu, str. Ştefan cel Mare, nr. 156, jud, Sibiu 
CUI: 3906360 
J32/16/1993 
 
 
 
DECLARAŢIA  PERSOANELOR  RESPONSABILE 
 
 
 Subsemnaţii, Gherghel Claudia Adela în calitate de Director general şi Gridzsak Dan Alexandru  în calitate 
de Director economic interimar, declarăm pe proprie răspundere că, după cunoştinţele noastre, Situațiile 
financiare la 31.12.2016 au fost  întocmite în conformitate cu reglementările contabile şi standardele contabile 
aplicabile societăţii noastre, oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea activelor, obligaţiilor, poziţiei 
financiare, contului de profit şi pierdere ale  RETRASIB S.A. Sibiu.  
 Totodată mai declarăm pe proprie răspundere că societatea îşi desfăşoară activitatea în condiţii de 
continuitate şi că raportul anual pentru exercițiul financiar 2016 prezintă în mod corect şi complet informaţiile 
despre RETRASIB S.A. Sibiu. 
 
 
Director General, 
 
Gherghel Claudia Adela                          (Ştampila societăţii) 
Semnătura…………………… 
 
 
 
 
Director economic interimar, 
 
Gridzsak Dan Alexandru 
Semnătura…………………….. 
 
 
 

 












