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RAPORTUL  
 
 Administratorilor Speciali la 30 iunie 2017 
 
UCM Reşiţa SA (societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), cu 
sediul social situat în Bucureşti, Piaţa Montreal nr. 10, Cladirea World Trade Center, 
intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50, sector 1, şi sediu administrativ (punct de lucru) în Reşiţa, 
Str. Golului, nr. 1, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti 
sub nr. J40/13628/2011, CUI 1056654 (denumită în continuare Societatea sau UCMR). 
 
Obiectul de activitate al UCM Reşiţa SA  
Domeniul principal în care Societatea îşi desfaşoară activitatea, conform Clasificării 
Activităţilor din Economia Naţională (CAEN), este fabricarea de echipamente pentru 
producerea şi utilizarea energiei mecanice (cu excepţia motoarelor pentru avioane, 
autovehicule şi  motociclete) –  Cod 2811. 
Activitatea principală a Societăţii  constă în fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia 
celor pentru avioane, autovehicule şi  motociclete)  – 2811 Cod CAEN. 
 
Obiectivul principal al UCMR în anul 2017 este consolidarea poziţiei sale pe piaţa internă 
şi găsirea de noi pieţe de desfacere.  
Pentru consolidarea relaţiilor cu clienţii tradiţionali se urmăreşte creşterea volumului de 
contracte/comenzi în domeniul hidroenergetic (reparaţii, modernizări, reabilitări şi 
echipamente noi). 
În scopul atingerii obiectivului menţionat, Societatea derulează o serie de contracte pe 
piaţa internă  preponderent cu sucursalele Hidroelectrica şi SSH Hidroserv : CHE Paclisa; 
CHE Beresti; CHE PdF; CHE Bretea; CHE Răstoliţa;  dar şi cu alte societăţi, precum 
Romelectro Bucureşti – CHE Stejaru. 
Pentru anul 2017 pe piaţa internă UCMR şi-a propus participarea la executarea lucrărilor 
de reparaţii capitale  şi de modernizare pentru proiecte ale Hidroelectrica, cum ar fi: CHE 
Călimăneşti, CHE Vidraru, CHE Slătioara. 
Deoarece Societatea dispune de capacităţi tehnologice şi know – how, se urmăreşte 
realizarea unor tipuri de lucrări şi produse diferite de cele din domeniul hidroenergetic. 

Raportările la semestrul I 2017 au fost întocmite în conformitate cu OMF 2844/2016, 
referitoare la aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. 

A. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la 30.06.2017, faţă de începutul 
anului 2017 se prezintă astfel: 
 

                                                                                                                                              Lei 
Nr. 
crt. 

Elemente de bilant 01.01.2017  30.06.2017  

1 Active imobilizate                                          183.183.223    181.014.741  
2 Active circulante      68.903.056      60.286.725  
3 Cheltuieli în avans             50.560            41.467  
  TOTAL ACTIV     252.136.839    241.342.933  
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4 Datorii     693.994.537    697.135.059  
5 Venituri în avans            12.457            12.457  
6 Provizioane    242.024.879    242.024.879  
7 Capitaluri proprii   (683.895.034)  (697.829.462) 
  TOTAL PASIV    252.136.839    241.342.933  

 
Faţă de începutul anului 2017 la 30.06.2017 activele totale au înregistrat o uşoară 
scădere de 4,28%, fapt datorat in principal scăderii activelelor circulante cu 12,51%.  
Stocurile au scăzut cu 20,60%, din care producţia în curs de execuţie a scăzut cu 13,75% 
şi stocul de materii prime şi materiale consumabile au scăzut cu 41,32%. 
În ceea ce priveşte pasivele curente, acestea au crescut cu 0,45%. 
 
În activul societăţii s-au înregistrat următoarele modificări faţă de valorile existente la 
începutul anului 2017: 
                                                                                                                                                    Lei 
Nr. 
crt. 

Denumire indicator 01.01.2017  30.06.2017  Diferente  

0 1 2 3 4=3-2 
1  Active imobilizate     183.183.223    181.014.741     (2.168.482) 
2  Active circulante       68.903.056      60.286.725     (8.616.331) 
3  Cheltuieli în avans             50.560            41.467           (9.093) 

 
Activele circulante existente în patrimoniu au înregistrat următoarea evoluţie faţă de 
începutul anului 2017: 
                                                                                                                                                  Lei 
Nr. 
crt. 

Denumire indicator 01.01.2017  30.06.2017   Diferente  

0 1 2 3 4=3-2 
1  Stocuri, din care: 23.077.003 18.324.014 (4.752.989) 

1.a 
    - materii prime şi materiale 
consumabile 

9.306.003 5.460.301 (3.845.702) 

1.b 
    - active imobilizate detinute in vederea 
vanzarii 

- - - 

1.c     - producţia în curs de execuţie 11.041.580 9.523.636 (1.517.944) 
1.d     - produse finite şi mărfuri 2.030.630 1.944.444 (86.186) 
1.e     - avansuri 698.790 1.395.633 696.843 
2  Alte active circulante, din care: 45.826.053 41.962.711 (3.863.342) 

2.a     - creanţe 43.568.085 40.481.613 (3.086.472) 
2.b     - investitii financiare pe termen scurt 1.153 1.153 - 
2.c     - disponibilităţi băneşti 2.256.815 1.479.945 (776.870) 
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În pasivul societăţii, modificările patrimoniale faţă de începutul anului 2017 sunt 
următoarele: 
                                                                                                                                         
Lei 
Nr. 
crt. Denumire indicator 01.01.2017  30.06.2017   Diferente   

0 1 2 3 4=3-2 

1 Capitaluri proprii    (683.895.034)  (697.829.462)  (13.934.428) 

2 Datorii     693.994.537    697.135.059      3.140.522  
3 Venituri în avans             12.457            12.457                 -   

4 
Provizioane pentru riscuri şi 
cheltuieli 

    242.024.879    242.024.879                 -   

 
 

B. Contul de profit şi pierdere 

Din contul de profit şi pierdere se evidenţiază următorii indicatori: 

                                                                                                                                               Lei 
Nr. 
crt. Denumire indicator  30.06.2016   30.06.2017  

1 Cifra de afaceri (2+3-4)         27.172.878       16.305.411  
2 Producţia vândută           27.189.413       16.304.933  
3 Venituri din vânzarea mărfurilor                              1.143                  478  
4 Reduceri comerciale acordate               17.678                    -   

Variaţia stocurilor:            Sold creditor                      -                     -   
5 

                                          Sold debitor           1.475.511         1.619.634  
6 Producţia imobilizată                        -                     -   
7 Productia exercitiului (1+/-5+6)         25.697.367       14.685.777  
8 Alte venituri din exploatare                   8.088           112.874  
9 Venituri din exploatare. total (7+8)         25.705.455       14.798.651  
10 Venituri financiare. total             579.339           562.618  
11 Venituri totale (9+10)                     26.284.794       15.361.269  
 
Ca structură, veniturile din exploatare se prezintă astfel: 
 
Nr. 
crt. 

Denumire indicator  30.06.2016   30.06.2017  

1 Cifra de afaceri 105.71% 110.18% 
2 Variaţia stocurilor               -5.74% -10.94% 
3 Producţia imobilizată   0.00% 0.00% 
4 Alte venituri din exploatare   0.03% 0.76% 
  TOTAL 100.00% 100.00% 
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Cheltuielile care deţin o pondere mai mare în cheltuielile totale ale societăţii sunt 
prezentate în tabelul următor: 

                                                                            
Lei 

Nr. 
crt. Denumire indicator  30.06.2016   30.06.2017  

1 
Cheltuieli cu materiile prime si materialele 
consumabile 

          6.921.039         6.233.523  

2 Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă)            2.453.424         2.347.449  
3 Cheltuieli cu personalul                        13.544.339       13.855.617  
4 Ajustări           4.201.098         3.326.822  
5 Alte cheltuieli de exploatare                  3.067.628         2.674.526  
  Cheltuieli de exploatare. total         30.187.528       28.437.937  

 
Faţă de aceeaşi perioada a anului 2016, la 30.06.2017 se remarcă o scădere a 
cheltuielilor de exploatare cu 5,80%, fapt datorat scăderii cheltuielilor cu materialele. 

Ca structură, cheltuielile din exploatare se prezintă astfel: 

Nr. 
crt. Denumire indicator  30.06.2016   30.06.2017  

1 Cheltuieli materiale 22.93% 21.92% 
2 Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă)  8.13% 8.25% 
3 Cheltuieli cu personalul                44.87% 48.72% 
4 Ajustări 13.92% 11.70% 
5 Alte cheltuieli de exploatare        10.16% 9.40% 
  TOTAL 100.00% 100.00% 
 

Evoluţia rezultatelor este prezentată în tabelul următor: 
     
                                                                                                                                  Lei 

Nr. 
crt. Denumire indicator  30.06.2016   30.06.2017  

1 Venituri din exploatare         25.705.455       14.798.651  
2 Cheltuieli din exploatare         30.187.528       28.437.937  
3 Rezultat din exploatare         (4.482.073)    (13.639.286) 
4 Venituri financiare             579.339           562.618  
5 Cheltuieli financiare           1.315.361           805.081  
6 Rezultat financiar            (736.022)         (242.463) 
7 Impozitul pe profit                      -                     -   
8 Rezultatul net al exercitiului financiar          (5.218.095)     (13.881.749) 

 
Rezultatul net al exerciţiului financiar la 30.06.2017 s-a concretizat printr-o pierdere 
netă de 13.881.749 lei, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016 când rezultatul net al 
exerciţiului financiar s-a concretizat printr-o pierdere netă de 5.218.095 lei. 
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Concluzii 
 

S.C. UCM Reşiţa S.A. îşi continuă activitatea în anul 2017 conform statutului de 
societate aflată în procedura de insolvenţă, cu intenţia de reorganizare, care şi-a păstrat 
dreptul de administrare prin administratorii speciali, sub supravegherea administratorului 
judiciar.  

 
Conducerea Societăţii  a fost şi este preocupată de monitorizarea permanentă a nivelului 
cheltuielilor, cu scopul de a se asigura echilibrul economico – financiar, de păstrarea 
partenerilor de afaceri şi atragerea de parteneri noi pentru sporirea veniturilor, astfel încât 
S.C. UCM Reşiţa S.A. să treacă peste această etapă dificil ă. 
 
La finele semestrului I 2017 S.C. UCM Reşiţa S.A. a înregistrat o pierdere netă de 
13.881.749 lei, iar cifra de afaceri realizată a fost de 16.305.411 lei, în scădere cu 
39,99% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016. 
 
Ca o dovadă în plus de profesionalism şi capabilitate, UCM Reşiţa se numără printre 
primele societăţi din ţară care a implementat  Sistemul de Management conform ultimului 
referenţial în domeniu SR EN ISO 9001:2015. 
 
De asemenea, trebuie menţionat faptul că, importanţa strategică pe care UCM Reşiţa o are 
în sistemul hidroenergetic românesc este cunoscută şi asumată la nivelul strategiei 
guvernamentale.  
Astfel, Nota de fundamentare aferentă Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
97/16.10.2013, privind preluarea de către AAAS a creanţelor administrate de ANAF, 
sintetizează următoarele aspecte: 

� “este necesar ca statul care este reprezentat în Adunarea Creditorilor prin mai multe 
instituţii să-şi definească interesele tuturor reprezentanţilor statului în economia 
naţională” 

� “ etapa este una premergătoare aplicării unor soluţii de viabilizare  ” 
� “continuarea activităţii la UCM Reşiţa contribuie în mod major la operarea în bune 

condiţii a celui mai mare producător de energie electrică din sectorul energetic- 
Hidroelectrica SA, societate aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi 
implicit la asigurarea securităţii energetice a ţării”. 
 

Conducerea UCM Reşiţa continuă aplicarea măsurilor necesare în vederea continuării 
activităţii specifice profilului de activitate şi obţinerii de rezultate economico-financiare 
care să relanseze Societatea. 
 
 
 
Administrator Special:  
 
 Cosmin URSONIU                                
 
Nicoleta Liliana IONETE          
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Declaraţie a Administratorilor Speciali 
ai Societăţii  UCM REŞIŢA SA 

 
 
 

Administratorii Speciali ai  Societăţii  declară, prin prezenta, că îşi asumă răspunderea 
pentru întocmirea Situaţiilor Financiare interimare la data de 30 iunie 2017. 
Administratorii Speciali ai  Societăţii  confirmă, în ceea ce priveşte Situaţiile Financiare 
interimare la data de 30 iunie 2017, următoarele:  

a) Situaţiile Financiare interimare sunt întocmite în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară, aşa cum au fost adoptate de Uniunea 
Europeană; 

b) Politicile contabile utilizate la întocmirea Situaţiile Financiare interimare sunt în 
conformitate cu reglementările contabile aplicate; 

c) Situaţiile Financiare interimare oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, 
performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea 
desfăşurată; 

d) Societatea îşi desfăşura activitatea în condiţii de continuitate. 
 
Prezenta declaraţie este în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilităţii nr. 
82/1991 republicată. 
 
 
 
 
 
 

Administrator Special:  
 
 Cosmin URSONIU                           
           
Nicoleta Liliana IONETE          
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Situaţia poziţiei financiare la 30.06.2017 
Lei 

 
 Referinţă 
SITUAŢIA 
POZIŢIEI 

FINANCIAR
E IAS 

1.10(a), 113 

Elemente bilantiere  Solduri 01.01.2017  Solduri 30. 06.2017 

IAS 1.54(a) Imobilizari corporale 168.636.615            165.440.363            
IAS 1.54(c) Imobilizari necorporale 2.943                      2.699                      

Imobilizari financiare 14.532.168              15.571.679              
Total active imobilizate 183.171.726            181.014.741            

IAS 1.54(h) Creante comerciale si creante entitati afiliate 8.092.311                4.360.494                
IAS 1.54(g) Stocuri 22.378.213              18.324.014              
IAS 1.54(o), 
56 Creante din impozitul amanat 29.611.092              29.611.092              
IAS 1.54(h) Alte creante 6.574.969                6.510.026                
IAS 1.54(i) Numerar si echivalente de numerar 2.257.968                1.481.098                

Cheltuieli in avans 50.560                    41.467                    

Total active curente 68.965.113              60.328.192              

TOTAL ACTIVE 252.136.839            241.342.933            

IAS 1.54(m) Imprumuturi purtatoare de dobanda 39.849.737              39.801.920              
IAS 1.54(k) Furnizori si alte datorii comerciale 38.745.947              37.954.680              
IAS 1.54(k) Datorii fiscale si alte datorii 580.273.150            584.252.757            
IAS 1.54(o), 
56 Datorii din impozite amanate 35.125.702              35.125.702              
IAS 1.54(l) Provizioane 242.024.879            242.024.879            
IAS 1.55, 
20.24 Venituri in avans 12.458                    12.458                    

Total datorii 936.031.873            939.172.395            

Total active minus Total datorii (683.895.034)           (697.829.462)           

Capital social 601.685.084            601.685.084            
Rezerve din reevaluare 164.870.831            162.037.253            
Rezerve legale 1.972.406                1.972.406                
Alte rezerve 16.088.620              16.088.620              
Rezultat reportat (1.443.641.426)       (1.465.731.077)       
Rezultat curent (24.870.550)            (13.881.749)            
Repartizare profit constituire rezerve legale -                              -                              
Total capitaluri proprii (683.895.034)           (697.829.462)           

TOTAL PASIVE 252.136.839            241.342.933             
 

Administrator Special:  
 Cosmin URSONIU   
          
 Nicoleta Liliana IONETE               
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Situaţia rezultatului global la 30.06.2017 
 

 
- Lei  - 

 

Referinţă 
SITUAŢIA 

REZULTATULUI 
GLOBAL IAS 
1.10(b), 81(a) 

Explicaţii 30.06.2016 30.06.2017

IAS 1. 82(a) IAS 
1.99,103 Venituri din exploatare 27.180.967 16.418.285
IAS 1.99, 103 Costul vânzărilor 25.013.090 23.783.352

Profit(Pierdere) brut din exploatare 2.167.877 (7.365.067)
IAS 1.99, 103 Costuri de distribuţie 0 19.813

Cheltuieli administrative 6.649.949 6.254.407
IAS 1. 82(a) IAS 
1.99,103 Venituri financiare 579.339 562.618
IAS 1.82(b) Cheltuieli financiare 1.315.361                    805.081                      
IAS 1.85 Rezultat înainte de impozitare (5.218.095) (13.881.749)
IAS 1.82(d), IAS 12.77 Cheltuieli cu impozitul -                                  -                                  

Profit(Pierdere) net (5.218.095) (13.881.749)
Constituire rezerve legale conform Legii 31/1990 - 0

IFRS 5.33(a), 1.82(e) Profit atribuibil: - 0
IAS 1.83(b)(ii) Proprietarilor societatii - 0
IAS 1.83(b (i) Intereselor care nu controleaza - 0  

 

Administrator Special:  
 
 Cosmin URSONIU                           
           
Nicoleta Liliana IONETE               
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SITUAŢIA MODIFIC ĂRII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU EXERCI ŢIUL ÎNCHEIAT LA 30.06.2017 

-Lei – 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sold la 01 ianuarie 2017 601.685.084     164.870.830                    1.972.406    225.401.804      16.088.620         (1.669.043.229)         (24.870.550)             -                 (683.895.034)       
Modificari ale capitalurilor proprii - 30 iunie 2017                          - 

Pierderi din reevaluarea activelor imobilizate                          - 
Surplus din reevaluarea activelor imobilizate                          - 

Transfer surplus realizat din rezerve din reevaluare                        (2.833.578)          2.833.578                          - 
Transfer rezultat exercitiu 2016 la rezultat reportat              (24.870.550) 24.870.550                                       - 

Închidere cont - repartizare profit                          - 

Inregistrare erori contabile din ani precedenti in rezultat reportat                     (52.679)                (52.679)

Rezultatul net al exercitiului curent              (13.881.749)          (13.881.749)
Sold la 30 iunie 2017 IFRS      601.685.084                     162.037.253     1.972.406       228.235.382          16.088.620          (1.693.966.459)              (13.881.749)                  -        (697.829.462)

Rezultatul reportat
Rezultat curent 

exercitiu financiar
Repartizare 

profit
TotalExplicatii/Descriere Capital social Rezerve din reeva luare

Rezerve 
legale

Rezultatul 
reportat 

reprezentând 
surplusul 

realizat din 
rezerve din 
reevaluare

Alte rezerve

 

Rezervele legale ale Societăţii , constituite conform prevederilor Legii Societăţiilor Comerciale, la data de 30 iunie 2017  sunt în sumă de 1.972.406 lei. 
Rezerva legală a Societăţii este parţial constituită  în conformitate cu prevederile Legii Societăţilor Comerciale, conform căreia 5% din profitul contabil anual este 
transferat în cadrul rezervelor legale, până când soldul acestora atinge 20% din capitalul social al Societăţii . Dacă această rezervă este utilizată integral sau parţial 
pentru acoperirea pierderilor, sau pentru distribuirea sub orice formă (precum emiterea de noi acţiuni conform Legii Societăţilor Comerciale), aceasta devine 
taxabilă la calculul impozitului pe profit.  
Menţionăm faptul că la 30.06.2017, Societatea nu a atins încă nivelul maxim al rezevelor legale. 

 
Administrator Special: 
Cosmin URSONIU   
Nicoleta  Liliana IONETE                    
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             SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2017 
 

rd. 30 iunie 2016 30 iunie 2017
A B 2 2

ACTIVITATI DE EXPLOATARE
Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile 1 (5.226.588)            (13.934.427)          
Ajustari pentru:
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale 2 4.267.891              3.258.438              
Ajustarea valorii imobilizarilor financiare 3 (22.831)                 (69.874)                 

Cheltuieli/(Venituri) cu ajustari pentru deprecierea activelor circulante 4 (72.791)                 44.049                   
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 5 -                            -                            
Cheltuieli cu donatiile acordate 6 -                            -                            
Venituri din dobanzi si alte venituri financiare 7 (271.855)               (328.273)               
Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare 8 905.111                 278.868                 

Flux de numerar inainte de modificarile fondului de  rulment (rd. 1 la 
8) 9 (421.063)               (10.751.219)          

Micsorare/(Majorare) - clienti si alte conturi asimilate 10 (8.420.710)            1.355.638              
Micsorare/(Majorare) a stocurilor 11 913.748                 5.465.336              
(Micsorare)/Majorare - furnizori si conturi asimilate 12 4.564.859              3.197.231              

Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.9 la 12 ) 13 (3.363.166)            (733.014)               

Incasari din dobanzi 14 864                        515                        
(Cresterea) / Descresterea neta in numerarul restrictionat 15 179.977                 29.152                   

Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 13 l a 15) 16 (3.182.325)            (703.347)               
ACTIVITATEA DE INVESTITII
Plata in numerar pentru achizitionare de terenuri si alte active pe termen 
lung 17 (25.598)                 (50.444)                 
Incasari din  dividende 18 -                            6.073                     

Flux de numerar net utilizat in activitatile de inv estitie (rd. 17) 19 (25.598)                 (44.371)                 
ACTIVITATI DE FINANTARE
Subventii acordate 20 -                            -                            

Flux de numerar net utilizat in activitati de finan tare (rd. 19 la 20)
21 -                            -                            

Cresterea neta/(scaderea) in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 
16+19+21) 22 (3.207.923)            (747.718)               
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului 23 5.903.885              1.953.634              
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfar situl perioadei (rd. 
22+23) 24 2.695.962              1.205.916               
 
 
 
Administrator Special:  
Cosmin URSONIU                   
           
Nicoleta Liliana IONETE      
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Indicatori economico-financiari la data de 30.06.2017 
 
         

Indicator Mod de calcul Valoare 

1. Lichiditatea curenta 1=2/3 0,09
    2. Active curente (lei) 2 60.286.725
    3. Datorii curente (lei) 3 697.135.058
4. Grad de indatorare 4=5/6 #N/A
    5. Capital imprumutat (lei) 5 0
    6. Capital angajat (lei) 6  (697.829.462)
7. Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile) 7 =8/9 x (365/4*2) 62
    8. Sold mediu creante comerciale (lei) 8 5.528.150
    9. Cifra de afaceri (lei) 9 16.305.410
10. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (zile ) 10 = 11/12 x (365/4*2) 2.026
   11. Active imobilizate (lei) 11 181.014.741
   12. Cifra de afaceri (lei) 12 16.305.410  
 
Administrator Special:  
Cosmin URSONIU                   
           
Nicoleta Liliana IONETE      
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1. Entitatea care raportează  
 
Informa ţii generale 

 
IAS 1.138 (a),(b),   UCM REŞIŢA S.A. - (societate în insolvenţă, in insolvency, en 
procedure collective) este o societate  comercială pe acţiuni cu sediul în România. 
 IAS 1.51(a)-(c) Situaţiile financiare individuale conforme cu IFRS au fost întocmite 
pentru exerciţiul financiar interimar încheiat la 30 iunie 2017. 
Activitatea principală a Societăţii  este Fabricarea de motoare si turbine (cu excepţia 
motoarelor pentru avioane, autovehicule si motociclete)- COD CAEN: 2811. 
Societatea a fost constituită şi înregistrată la ONRC în baza Hotărârii Guvernului (HG) nr. 
1296/1990 completată şi modificată prin HG nr. 334/1991, funcţionând în conformitate cu 
legislaţia din România. 

UCMR avea la 30.06.2017  sediul social în Bucureşti, Piaţa Montreal nr. 10, Clădirea 
World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1.50 , sector 1, conform Menţiunii nr. 
26024/21.01.2013, număr de înregistrare la ONRC  este  J40 / 13628 / 2011, Cod fiscal 
RO 1056654 şi sediul administrativ în Reşiţa, str. Golului, nr. 1 . 
Obiectul principal de activitate al Societăţii  este fabricarea şi comercializarea de 
hidroagregate (turbine hidraulice, vane, regulatoare şi hidrogeneratoare), echipamente 
hidromecanice, servomotoare hidraulice mari, cuzineţi şi semicuzineţi, piese de schimb pentru 
motoare Diesel şi altele asemenea. 
Societatea furnizează, de asemenea, şi servicii de proiectare soluţii constructive noi sau de 
reabilitare şi îmbunătăţire a performanţelor în cazul soluţiilor existente, precum şi servicii 
de inginerie specializată pentru  asistenţă tehnică în domeniile legate de obiectul său 
principal de activitate.  
Produsele şi serviciile Societăţii  sunt livrate/prestate atât pe piaţa internă, cât şi pe piaţa 
externă. 
Pe piaţa internă principalii clienţi sunt cei care au ca obiect de activitate producţia de 
energie hidroelectrică, în special S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA SA,  principalii clienţi 
externi fiind tot cei din  domeniul producţiei de energie hidroelectrică (Austria, 
Danemarca, Turcia,  etc). 
Situaţiile financiare individuale au fost întocmite pornind de la premiza că Societatea îşi 
va continua  activitatea fără modificări importante în viitorul previzibil. 

 
2. Bazele întocmirii situaţiilor financiare individuale 
IAS 1.112(a) 

2.1 Declaraţie de conformitate  
IAS 1.16 Situaţiile financiare individuale au fost întocmite în conformitate cu prevederile 
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor 
Contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), 
aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare 
pe o piaţă reglementată (OMFP 2844/2016). 
 
Subsemnaţii Ursoniu Cosmin şi Ionete Nicoleta Liliana  având calitatea de Administratori 
Speciali ai Societăţii , ne asumăm  răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare 
individuale interimare la 30.06.2017 şi confirmăm că acestea sunt în conformitate cu 
reglementările contabile aplicabile, iar Societatea îşi desfăşura activitatea în condiţii de 
continuitate. 
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2.Bazele întocmirii situaţiilor financiare individuale (continuare)  
 

2.2 Bazele evaluării  
Societatea a întocmit Situaţii Financiare Individuale interimare la 30 iunie 2017 în 
conformitate OMFP 2844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.  
Aceste prevederi corespund cerinţelor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară 
(IFRS-uri), adoptate de către Uniunea Europeana (UE), cu excepţia IAS 21 Efectele 
modificării cursurilor de schimb valutar, în privinţa monedei funcţionale.  
În scopul întocmirii acestor situaţii financiare individuale interimare, în conformitate cu 
cerinţele legislative din România, moneda funcţională a Societăţii este considerată a fi 
RON („leu românesc”). 
Situaţiile  financiare individuale prezentate au fost întocmite pe baza costurilor istorice. 
Pentru toate perioadele de până la, şi inclusiv anul încheiat la 31 decembrie 2011, 
Societatea a pregătit situaţiile financiare individuale în conformitate cu principiile 
contabile general acceptate în România (OMFP 3055/2009, cu modificările ulterioare ). 
Chiar dacă Societatea deţine titluri de participare la 2 societăţi comerciale şi controlează 
aceste societăţi, Societatea a decis să nu întocmească situaţii financiare consolidate în 
condiţiile în care una dintre aceste societăţi este în procedură de faliment. 
Situaţiile Financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie  2012 au fost  
primele pe care Societatea le-a întocmit în conformitate cu IFRS, an în care a fost aplicat 
şi IFRS1- „Adoptarea pentru prima dată a IFRS” a fost aplicat.  
 
Prezentele Situaţii Financiare Individuale au fost supuse auditării. 
 
Societatea nu aplică IFRS-uri emise şi neintrate în vigoare la data de 30.06.2017, şi nu 
poate estima impactul neaplicării acestor prevederi asupra situaţiilor financiare individuale 
şi intenţionează să aplice aceste prevederi o dată cu intrarea lor în vigoare. 
 
Situaţii financiare consolidate 
În conformitate cu IAS 27 “Situaţii financiare consolidate şi individuale”, Societatea ar 
trebui să prezinte situaţii financiare consolidate în care să consolideze investiţiile în filiale. 
Pentru pregătirea situaţiilor financiare consolidate, trebuie combinate situaţiile financiare 
ale societăţii mamă şi cele ale filialelor element cu element, prin însumarea tuturor 
elementelor similare de active, datorii, capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli. 
La 30.06.2017 Societatea deţine 2 filiale, una este în procedură de falimet, iar impactul 
acesteia în situaţiile financiare ale societăţii mama este 0, deoarece activele financiare au 
fost depreciate în proporţie de 100%. 
Referitor la cea de-a doua societate, care are ca obiect de activitate comercializarea de 
medicamente şi produse famaceutice  nu se pune problema consolidării, deoarece impactul 
în   situaţiile financiare  ale firmei mama este, practic, nesemnificativ. 
Astfel, ţinând cont de cele prezentate mai sus, Societatea a decis să nu prezinte situaţii 
financiare consolidate, considerând că informaţiile financiare consolidate, ce ar trebui 
prezentate în situaţia poziţiei financiare şi a rezultatului global la 30.06.2017, nu ar diferi, 
în mod semnificativ, de situaţiile financiare individuale ale Societăţii  la 30.06.2017. 
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2.Bazele întocmirii situaţiilor financiare individuale (continuare) 
2.3 Moneda funcţională şi de prezentare  

Elementele incluse în situaţiile financiare individuale ale Societăţii  sunt evaluate folosind 
moneda mediului economic în care entitatea operează („moneda funcţională"), adică leul 
românesc.  
Conform IAS 1.51 (d), (e) aceste situaţii financiare individuale sunt prezentate în lei, iar 
toate informaţiile financiare sunt prezentate în lei, rotunjite la 0 zecimale, dacă nu se 
specifică altfel. 
 

2.4 . Utilizarea estimărilor şi raţionamentelor profesionale 
Pregătirea situaţiilor financiare individuale în conformitate cu IFRS presupune utilizarea 
de către conducere a unor raţionamente profesionale, estimări şi ipoteze care afectează 
aplicarea politicilor contabile şi valoarea raportată a activelor, datoriilor, veniturilor şi 
cheltuielilor. Rezultatele efective pot fi diferite faţă de valorile estimate.  
Estimările şi ipotezele care stau la baza acestora sunt revizuite periodic. Revizuirile 
estimărilor contabile sunt recunoscute în perioada în care estimarea a fost revizuită şi în 
perioadele viitoare afectate. 
 

2.5 .  Noi standarde internaţionale neaplicate de Societate 
Societatea  nu aplică unele IFRS-uri / IAS-uri, sau noi prevederi / modificări / completări / 
interpretări ale acestora emise de IASB (Consilul pentru Standarde Internaţionale de 
Contabilitate) şi neintrate în vigoare la data situaţiilor financiare. 
Societatea nu poate estima impactul neaplicării acestor prevederi asupra situaţiilor 
financiare şi intenţionează să aplice aceste prevederi o dată cu intrarea lor în vigoare. 
 
Prezentarea situaţiilor financiare individuale 
Societatea aplică IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare (2007) revizuit, care a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2009.  
Ca urmare, Societatea prezintă în Situaţia modificării capitalurilor proprii toate 
modificările aferente acţionarilor.  
Informaţiile comparative au fost reconciliate astfel încât acestea să fie în conformitate cu 
standardul revizuit. Deoarece impactul modificării politicii contabile se reflectă numai 
asupra aspectelor de prezentare, nu există un impact asupra rezultatului pe acţiune.  
IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare” reglementează baza pentru prezentarea situaţiilor 
financiare cu scop general, pentru a asigura comparabilitatea, atât cu situaţiile financiare 
ale entităţii pentru perioadele precedente, cât şi cu situaţiile financiare ale altor entităţi.  
 

a) Bazele contabilităţii şi raportării în economiile hiperinflationiste 
Moneda de evaluare şi raportare a Societăţii.  este leul românesc.(“RON”).  
IAS 29, “Raportarea financiară în economiile hiperinflationiste”, cere ca situaţiile 
financiare ale societăţilor care raportează în moneda unei economii hiperinflaţioniste să fie 
întocmite în termini de unitate monetară curentă la data bilanţului şi toate sumele trebuie 
retratate în aceleaşi condiţii. IAS 29 prevede că, raportarea rezultatului operaţional şi a 
poziţiei financiare în moneda locală, fără retratarea aferentă inflaţiei, este nefolositoare 
pentru că banii îşi pierd puterea de cumpărare atât de repede, încât o comparaţie între 
valoarea tranzacţiilor sau a altor evenimente care au loc în momente diferite, chiar şi în 
cadrul aceleiaşi perioade de raportare, este greşită. IAS 29 sugerează că o economie  
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2.Bazele întocmirii situaţiilor financiare individuale (continuare) 
trebuie considerată hiperinflaţionistă, dacă se îndeplinesc anumite condiţii, una dintre ele 
fiind aceea ca rata cumulativă a inflaţiei, pe o perioadă de trei ani,să depăşească 100%. 
Până la 31 decembrie 2003 s-au efectuat ajustări în vederea reflectării aplicării IAS 29 
“Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste”. 
Aplicarea IAS 29 categoriilor specifice de tranzacţii şi solduri în cadrul situaţiilor 
financiare este prezentată mai jos: 
 
Active şi pasive monetare 
Activele şi pasivele monetare nu au fost reevaluate în vederea aplicării IAS 29, deoarece 
acestea sunt deja exprimate în raport cu unitatea monetară curentă la data bilanţului. 
 
Active şi pasive nemonetare şi capitaluri proprii 
Componentele capitalurilor proprii au fost retratate aplicând indicele de inflaţie din luna în 
care activele, pasivele sau componentele capitalurilor proprii au fost înregistrate iniţial în 
situaţiile financiare (data achiziţiei sau contribuirii) până la 31 decembrie 2003. Restul 
activelor şi pasivelor nemonetare nu au retratate prin utilizarea indicelui de inflaţie, 
considerându-se că valoarea acestora este actualizată, ca urmare a aplicării tratamentelor 
contabile alternative de evaluare în perioadele precedente. 
 

b)Estimări şi ipoteze 
Întocmirea situaţiilor financiare individuale în conformitate cu IFRS presupune ca 
managementul să facă estimări şi ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor şi 
pasivelor, ale activelor şi pasivelor contingente la data situaţiilor financiare, precum şi 
valorile raportate ale veniturilor şi cheltuielilor înregistrate în cursul perioadei de 
raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de aceste estimări. Estimările sunt revizuite 
periodic şi dacă sunt necesare ajustări, acestea sunt raportate în contul de profit şi pierdere 
al perioadei în care devin cunoscute. 
Incertitudinile legate de aceste estimări şi ipoteze pot determina ajustări semnificative, în 
viitor, ale valorilor prezentate în situaţiile financiare, ca urmare a procedurii de insolvenţă 
pe care o parcurge Societatea.  
Aceste ajustări sunt de natură să afecteze  semnificativ activele Societăţii , ce nu vor mai 
putea fi realizate în condiţii de exploatare normală, fiind necesară în astfel de condiţii o 
depreciere masivă a valorii  acestora (posibil cu mai mult de 50% ) determinată de foarte 
probabila valorificare a lor prin executare silită şi/sau potrivit procedurii insolvenţei, 
situaţie ce determină o afectare corespunzătoare şi a contului de profit şi pierderi. 
În procesul de aplicare a politicilor contabile ale Societăţii , conducerea  a făcut  estimări 
pentru  provizioane, deprecierea creanţelor şi a stocurilor, care au efect semnificativ asupra 
valorilor din situaţiile financiare individuale. 
 

c) Capital social 
Acţiunile proprii ale Societătii  sunt clasificate (prezentate) la valori nominale şi potrivit 
Legii  Societăţilor Comerciale (L 31/1990) şi a actelor constitutive, valoarea totală a 
acestora se regăseşte  în capitalul social. 
Dividendele aferente deţinerilor de acţiuni (capital), stabilite conform Hotărârii AGA, sunt 
recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor. 
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2.Bazele întocmirii situaţiilor financiare individuale (continuare) 
 

d) Titluri de participare deţinute la entităţile afiliate 
Investiţiile deţinute în entităţile afiliate sunt prezentate în situaţiile financiare individuale 
ale Societăţii  la cost, minus eventualele pierderi de valoare.  
Dividendele de primit de la entităţile afiliate sunt recunoscute atunci când este stabilit 
dreptul Societăţii de a primi plata.  

 
e) Imobilizări corporale 

Recunoaşterea şi evaluarea activelor fixe 
Imobilizările corporale, cu excepţia terenurilor şi clădirilor, sunt recunoscute potrivit 
cerinţelor OMFP 2844/2016  şi sunt evidenţiate în contabilitate la cost, mai puţin 
amortizarea cumulată şi pierderile din depreciere.  
Clădirile sunt prezentate la valoarea justă, pe baza evaluărilor periodice, cel puţin o dată la 
trei ani, efectuate de către evaluatori externi independenţi. Orice amortizare cumulată la 
data reevaluarii este eliminată din valoarea contabila brută a activului, iar valoarea neta  
este înregistrată ca valoare reevaluată a activului. 
Clădirile sunt prezentate la valori reevaluate la 31.12.2014, iar terenurile la valori 
reevaluate la data de 31.12.2011. 
În cazul în care un mjloc fix include componente semnificative care au durate de viaţă 
diferite, acestea sunt contabilizate (amortizate) individual. 
 
Cheltuielile ulterioare de întreţinere şi reparaţii 
Cheltuielile cu reparaţiile sau întreţinerea mijloacelor fixe sunt efectuate pentru a restabili 
sau a menţine valoarea acestor active şi sunt recunoscute în rezultatul global la data 
efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătăţirii performanţelor 
tehnice sunt capitalizate şi amortizate pe perioada ramasă de amortizat a respectivului 
mijloc fix. 
Amortizarea 
Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare datei achiziţiei, sau a datei de 
punere în funcţiune, după caz, folosind duratele de viaţă (utilizare) fiscale ale acestora.  
Amortizarea este calculată utilizând metoda liniară pe durata de funcţionare a mijloacelor 
fixe şi / sau a componentelor lor, care sunt contabilizate separat. 
Duratele de amortizare folosite sunt următoarele: 
 

• Construcţii                         6-50  ani  
• Instalaţii tehnice şi maşini                       2-28  ani 
• Alte instalaţii, utilaje şi mobilier   2-15  ani 

 
Terenurile şi imobilizările în curs nu se amortizează, iar investiţiile în curs se amortizează 
începând cu data punerii în funcţiune. 
Duratele de viaţă estimate şi metoda de amortizare sunt revizuite periodic pentru a se 
asigura că acestea sunt în concordanţa cu evoluţia estimată a beneficiilor economice 
generate de imobilizările corporale. 
Imobilizările corporale sunt eliminate din bilanţ în momentul ieşirii activului din 
patrimoniu sau atunci când nu se mai aşteaptă beneficii din utilizarea activului. Pierderile 
sau câştigurile din casarea/vânzarea activelor imobilizate sunt recunoscute în situaţia 
rezultatului global. 
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2.Bazele întocmirii situaţiilor financiare individuale (continuare)  
e) Imobilizări necorporale 

Recunoaşterea şi evaluarea 
Imobilizările necorporale achiziţionate de Societate sunt recunoscute şi prezentate la cost, 
mai puţin amortizarea cumulată şi pierderile de valoare. 
Amortizarea 
Amortizarea este recunoscută în rezultatul global  pe baza metodei liniare pe perioada de 
viaţă (durata de utilizare) estimată a imobilizării necorporale. 
Majoritatea imobilizărilor necorporale înregistrate de Societate este reprezentată de 
programe informatice, acestea fiind amortizate liniar pe o perioadă de 3 ani. 
 

g) Reducerea valorii activelor non-financiare 
Conform IAS 36 Deprecierea activelor, valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale 
este revizuită anual pentru a identifica circumstanţele care indica deprecierea acestora. 
Ori de cate ori valoarea netă a activului depaşeşte valoarea sa recuperabilă, se recunoaşte 
pierderea de valoare în situaţia rezultatului global pentru imobilizările corporale şi 
necorporale. 
Valoarea recuperabilă este cea mai mare dintre preţul net de vânzare al activului şi 
valoarea de utilizare. Preţul net de vânzare este valoarea ce poate fi obţinută din vânzarea 
activului în cadrul unei tranzacţii normale, iar valoarea de utilizare este valoarea prezentă 
a fluxurilor viitoare de trezorerie estimate din continuarea utilizării activului şi din 
vânzarea acestuia la sfârşitul duratei de utilizare.Valorile recuperabile sunt estimate pentru 
active individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru unităţi generatoare de 
fluxuri de trezorerie. Anularea pierderilor de valoare recunoscute în anii precedenţi poate 
avea loc atunci când există indicii că pierderea de valoare înregistrată pentru acel activ nu 
mai există sau s-a diminuat, anularea se înregistrează ca venit. 
 

h) Active financiare  
În conformitate cu IAS 39 “Instrumente Financiare: Recunoaştere şi Evaluare”, activele 
financiare ale Societăţii  se clasifică în următoarele categorii: păstrate până la scadenţă şi 
împrumuturi şi creanţe generate de Societate. 
Investiţiile cu plăţi fixe sau determinabile şi cu maturitate fixă, altele decât împrumuturi 
sau creanţe generate de Societate, se clasifică drept păstrate până la maturitate. 
Aceste active financiare sunt recunoscute la costul de achiziţie, sau la valoarea determinată 
prin contractul de dobândire a acestora,  costul de achiziţie incluzând şi costurile de 
tranzacţionare, câştigurile şi pierderile fiind recunoscute în situaţia rezultatului global, 
atunci când activele financiare sunt derecunoscute sau depreciate, ca şi prin procesul de 
amortizare. 
Derecunoaşterea activelor financiare are loc dacă drepturile de a primi fluxuri de numerar 
din activ au expirat, sau Societatea a transferat drepturile de a primi fluxurile de numerar 
din activ (direct sau printr-un angajament „pass-through”).Toate cumpărările şi vânzările 
normale de activefinanciare sunt recunoscute la data tranzacţiei, adică data la care 
Societatea se angajează să cumpere un activ. Cumpărările şi vânzările normale sunt cele 
care prevăd livrarea activelor în termenele general acceptate prin reglementările sau 
convenţiile respectivei pieţe. 
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2.Bazele întocmirii situaţiilor financiare individuale (continuare)  
Societatea nu are active financiare la valoarea justă în contul de profit şi pierdere sau 
active financiare disponibile pentru vânzare. 
 

i) Datoriile financiare 
În conformitate cu IAS 39 “Instrumente Financiare: Recunoaştere şi Evaluare”, datoriile 
financiare ale Societăţii  se clasifică în următoarele categorii: împrumuturi, datorii 
comerciale şi alte datorii. 
Datoriile comerciale sunt înregistrate la valoarea nominală a sumelor care urmează a fi 
plătite pentru bunurile sau serviciile primite. Împrumuturile pe termen scurt şi lung sunt 
înregistrate iniţial la valori nominale, reprezentând suma primită cu acest titlu, fără a 
include costurile specifice (comisioane, dobândă). 
Câştigurile şi pierderile sunt recunoscute în situaţia rezultatului global la derecunoaşterea 
datoriilor, ca şi prin procesul de amortizare. Derecunoaşterea datoriilor financiare are loc 
dacă obligaţia este îndeplinită, anulată sau expiră. Activele şi datoriile financiare sunt 
compensate numai dacă Societatea deţine un drept aplicabil prin lege de a compensa şi are 
intenţia, fie să deconteze pe baza netă, fie să realizeze activul şi să lichideze datoria 
simultan. 
 

j) Datorii aferente contractelor de leasing 
Contracte de leasing financiar  
Contractele de leasing în care Societatea preia în mod substanţial riscurile şi beneficiile 
asociate proprietăţii sunt clasificate ca leasing financiar.Sumele datorate sunt incluse în 
datoriile pe termen scurt sau lung, elementele de dobândă şi  alte costuri cu finanţarea 
fiind înregistrate  în contul de profit şi pierdere pe durata contractului. Activele deţinute în 
cadrul contractelor de leasing financiar sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul 
conturilor de imobilizări corporale şi imobilizări necorporale şi sunt amortizate pe durata 
lor de viaţă utilă. 
Ratele de achitat locatorului, inclusiv dobânda aferentă, se evidenţiază ca datorie în contul 
406 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar”. 
Contracte de leasing operaţional 
Contractele de leasing în care o parte semnificativă a riscurilor şi beneficiilor asociate 
proprietăţii sunt asumate de locator sunt clasificate în categoria contractelor de leasing 
operaţional, plăţile (cheltuielile) efectuate în cadrul unor asemenea contracte fiind 
recunoscute în rezultatul global pe o bază liniară pe durata contractului, bunurile luate în 
leasing operaţional sunt evidenţiate în contabilitatea locatarului în conturile din afara 
bilanţului.  

 
k) Tranzacţii în valută 

Moneda functională şi moneda de prezentare: situaţiile financiare ale Societăţii  sunt 
pregătite utilizând moneda mediului economic în care operează.  
Moneda funcţională şi de prezentare a situaţiilor financiare este leul (“RON”). 
Tranzacţiile în valută sunt convertite în RON aplicând cursul de schimb de la data 
tranzacţiei. Activele şi pasivele monetare exprimate în valută sunt reevaluate în RON la 
cursul de schimb de la data bilanţului. 
Pierderile şi câştigurile din diferenţe de curs valutar, realizate sau nerealizate, sunt 
înregistrate în situaţia rezultatului global.  
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2.Bazele întocmirii situaţiilor financiare individuale (continuare)  
Cursurile de schimb valutar la 30 iunie  2016 şi 2017 sunt următoarele: 
 
Valuta    30 iunie 2016                         30 iunie  2017 

RON/EUR     4.5210             4.5598                            
RON/USD       4.0624                                            3.8873                                          
RON/GBP                   5.4634                                            5.0962 
RON/CHF                    4.1572                                            4.0065       
    
l) Stocuri 

Stocurile sunt înregistrate în contabilitate la minimum dintre cost şi valoarea netă 
realizabilă. 
Valoarea netă realizabilă reprezintă preţul de vânzare estimat a se obţine în condiţiile 
desfăşurării normale a activităţii, mai puţin costurile aferente vânzării. 
Valoarea stocurilor se bazează pe principiul costului mediu ponderat, incluzând 
cheltuielile ocazionate de achiziţia acestora şi aducerea în locaţia curentă, iar în cazul 
stocurilor produse de Societate (semifabricate, produse finite, producţia în curs), costul 
include şi o proporţie corespunzătoare din cheltuielile indirecte în funcţie de organizarea 
producţiei şi a activităţii curente.Metoda de inventariere utilizată este cea a “inventarului 
permanent”. 
Cu ocazia inventarierii anuale a stocurilor Societatea identifică stocurile care nu sunt 
destinate unor contracte de vânzare în curs de derulare sau pentru care nu s-a identificat 
utilitatea în costurile de fabricaţie curente sau în proiectele viitoare. 
Managementul Societăţii  analizează şi propune/hotărăşte ajustările (deprecierile) stocurilor 
potrivit politicii contabile aprobate în acest sens şi rezultatelor inventarierii. 
Inventarierea stocurilor se efectuează potrivit procedurii interne şi a manualului de 
inventariere, corelate atât la nevoile Societăţii  cât şi la legislaţia în vigoare. 

 
m) Creanţe 

Creanţele comerciale sunt înregistrate la valoarea lor nominală mai puţin ajustările pentru 
deprecierea acestora, ajustările ce sunt efectuate în cazul în care există date şi informaţii 
obiective privind faptul că, Societatea nu va fi în măsură să încaseze toate sumele la 
termen.  
Societatea înregistrează deprecieri de 100% pentru creanţele comerciale mai vechi de 360 
de zile şi pentru cele în litigiu. 
 

n) Numerar şi echivalente de numerar 
Numerarul include banii din casierie şi din conturile bancare. Echivalentele de numerar 
sunt investiţii pe termen scurt, foarte lichide, care pot fi repede transformate într-o sumă 
de bani , având perioada originală de maturitate de maximum trei luni şi care au un risc 
nesemnificativ de modificare a valorii. 
Evidenţa acestora se ţine pe bănci, monede (valute), respectiv pe casierii şi titulari de 
avansuri de trezorerie, fiind evaluate în cazul monedelor (valutelor) străine, prin utilizarea 
cursului de schimb  (de referinţă) a acestora cu moneda naţională (leul) comunicat de 
Banca Naţională a României (BNR). 
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2.Bazele întocmirii situaţiilor financiare individuale (continuare)  
o) Datorii 

Datoriile sunt iniţial înregistrate la valoarea justă a consideraţiei de plătit şi  includ sume 
de plată, facturate sau nu, pentru bunuri, lucrări şi servicii. 
 

q) Împrumuturi 
Costurile legate de împrumuturi sunt înregistrate pe cheltuială în perioada în care apar, cu 
excepţia cazului când împrumuturile sunt aferente construcţiei unor active care se califică 
pentru capitalizare. Societatea îşi clasifică împrumuturile pe termen scurt şi pe termen 
lung, în funcţie de maturitatea specificată în contractul de credit. 
Imprumuturile sunt iniţial recunoscute la valoarea netă a tragerilor. Ulterior, ele sunt 
reflectate la costul amortizat, utilizându-se metoda ratei dobânzii efective, diferenţa dintre 
valoarea tragerilor şi valoarea de rambursat, fiind recunoscută în profitul net al perioadei 
pe toată durata împrumutului. 

 
p) Subvenţii guvernamentale 

Subvenţiile guvernamentale sunt recunoscute atunci cand există siguranţa rezonabilă că 
subvenţia va fi primită şi toate condiţiile aferente vor fi îndeplinite. Când subvenţia se 
referă la un element de cheltuială, aceasta este recunoscută ca venit pe perioada necesară 
pentru corelarea, pe o bază  sistematică, a subvenţiei cu costurile pe care trebuie să le 
compenseze. Când subvenţia se referă la un activ, aceasta este recunoscută ca venit amânat 
şi reluată la venituri în sume egale pe durata de viaţă preconizată a activului aferent. 
Când Societatea primeşte subvenţii nemonetare, activul şi subvenţia sunt înregistrate la 
valoarea brută şi valoarea nominală şi sunt reluate în rezultatul global pe durata de viaţă 
preconizată şi a ritmului de consumare a beneficiului aferent activului suport, în rate 
anuale egale. Când creditele sau forme similare de asistenţă sunt furnizate de guvern sau 
instituţii similare la o rată a dobânzii inferioară ratei aplicabile pe piaţă, efectul acestei 
dobânzi favorabile este considerat subvenţie guvernamentală suplimentară. 

 
r) Beneficii ale salariaţilor 

Beneficii pe termen scurt: 
Societatea contribuie pentru salariaţii săi prin plata contribuţiilor la Asigurări Sociale 
(pensii, sănătate), acordând anumite beneficii la pensionarea acestora, în funcţie de 
perioada de muncă în cadrul acesteia (acordarea unei recompense de până la 4 salarii 
medii brute pe Societate pentru o vechime  de peste 25 de ani în UCM Reşiţa, respectiv de  
până la 2 salarii medii brute pe Societate pentru o vechime de sub 25 de ani în UCM 
Reşiţa). Ele se recunosc ca o cheltuială când sunt prestate serviciile. 
Pe lângă ajutoarele şi indemnizaţiile prevăzute în mod explicit prin lege, Societatea acordă 
salariaţiilor săi următoarele ajutoare: 

• acordarea unui ajutor de înmormântare reprezentând 4 salarii medii brute pe 
Societate în cazul decesului unui salariat al Societăţi şi 1 salariu mediu brut pe 
Societate în cazul decesului soţului(soţiei) sau a unei rude de gradul I (părinţi, 
copii) 

• acordarea a 2 salarii medii brute pe Societate pentru naşterea fiecărui copil; 
• acordarea a 1 salariu mediu brut pe Societate în cazul concedierii unui salariat 

pentru care a fost emisă o decizie a organelor competente de expertiză medicală 
prin care se constată inaptitidinea fizică şi/sau psihică a acestuia, fapt ce nu-i 
permite să îşi indeplinească  atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat; 
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2.Bazele întocmirii situaţiilor financiare individuale (continuare)  
Beneficii post angajare – plan de pensii: 
Atât Societatea, cât şi salariaţii săi au obligaţia legală de a plăti lunar contribuţii de 
asigurări sociale, administrate de  ANAF şi Casele Judeţene de Pensii. Drept urmare,  
Societatea nu are  nicio obligaţie legală să plătească în viitor alte sume în afară de aceste 
contribuţii aferente pensiilor. Societatea nu contribuie la nici un alt plan de pensii sau 
beneficii după pensionare şi nu are nici un fel de alte obligaţii de genul celor menţionate, 
pentru angajaţii săi. 
 

s) Impozit pe profit 
Impozitul aplicat profitului sau pierderilor anului cuprinde impozitul curent şi impozitul 
amânat. Activele şi datoriile pentru impozitul pe profit curent pentru perioada curentă şi 
cele anterioare sunt recunoscute la valoarea ce se aşteaptă să fie rambursată de către, sau 
platită către autorităţile fiscale. 
Impozitul pe profit curent se calculează în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare în 
România şi se bazează pe rezultatele raportate în situaţia rezultatului global al Societăţii 
întocmit în conformitate cu standardele locale de contabilitate, după ajustări făcute în 
scopuri fiscale. 
Impozitul pe profit curent se aplică la profitul contabil, ajustat conform legislaţiei fiscale, 
la o rata de 16% .  
Pierderile fiscale se pot reporta pe o perioada de cinci ani pentru pierderile fiscale realizate 
până la data de 31 decembrie 2008, şi pe o perioadă de şapte ani pentru pierderile fiscale 
realizate după această dată. 
Impozitul pe profit amânat reflectă efectul fiscal al diferenţelor temporare dintre valoarea 
contabilă a activelor şi pasivelor utilizată în scopul raportării financiare şi valorile fiscale 
utilizate în scopul calculării impozitului pe profit curent. Impozitul pe profit amânat de 
recuperat, sau de plată se determină utilizând rata de impozitare care se aşteaptă a fi 
aplicabilă în anul în care diferenţele temporare vor fi recuperate sau decontate. Evaluarea 
impozitului pe profit amânat, de plată sau de recuperat reflectă consecinţele fiscale care 
vor rezulta din modul în care Societatea se aşteaptă să realizeze sau să deconteze valoarea 
contabilă a activelor şi pasivelor sale la data bilanţului. 
Activele şi datoriile din impozitul amânat sunt recunoscute indiferent de momentul în care 
este probabil ca diferenţele temporare să se realizeze.  
Activele şi datoriile din impozitul amânat nu sunt actualizate. Activele din impozitul 
amânat sunt recunoscute în momentul în care este probabil că vor exista în viitor suficiente 
profituri impozabile în raport cu care să poată fi utilizat impozitul amânat. Datoriile din 
impozitul amânat sunt recunoscute pentru toate diferenţele temporare impozabile. 
 
ş) Recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor 

Veniturile realizate din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în rezultatul global  la data la 
care riscurile şi beneficiile asociate proprietăţii asupra bunurilor respective sunt transferate  
cumpărătorului, care, în cele mai multe cazuri, coincide cu data facturării (livr ării) 
acestora.  
Veniturile realizate din bunurile vândute (livrate) şi din serviciile prestate se recunosc pe 
baza principiului contabilităţii de angajament,  repectiv la data livrarii/prestării 
(transferului dreptului de proprietate) a acestora către client.  
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2.Bazele întocmirii situaţiilor financiare individuale (continuare)  
Veniturile din dobânzi sunt recunoscute eşalonat (proporţional), pe măsura 
facturării/generării lor conform contractelor/convenţiilor în baza cărora s-au acordat 
împrumuturile, pe baza contabilităţii de angajamente. 
Veniturile se recunosc atunci când nu există incertitudini semnificative cu privire la 
recuperarea  contraprestaţiilor datorate şi a cheltuielilor asociate sau cu privire la posibile 
returnări ale bunurilor. 
Cheltuielie sunt clasificate şi recunoscute potrivit principiului conectării lor la venituri, 
respectiv a alocării lor pe produsele, serviciile din care se realizează aceste venituri. 
Costul de producţie al stocurilor se urmăreşte pe proiecte, iar în cadrul acestora pe fiecare 
produs în parte şi cuprinde cheltuielile directe aferente producţiei (materiale directe, 
manoperă directă,  alte cheltuieli directe atribuibile produselor, inclusiv cheltuielile 
privind proiectarea), precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie, alocată în mod 
raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora. 
Cheltuielile generale de administraţie, cheltuielile de desfacere, precum şi cota din regia 
fixă nealocată produselor (cheltuieli indirecte de producţie care sunt relativ constante, 
indiferent de volumul producţiei) nu sunt incluse în costul stocurilor, ci sunt recunoscute 
drept cheltuieli în perioada în care au survenit. 
Societatea aplică principiul separării exerciţiilor financiare pentru recunoaşterea 
veniturilor şi cheltuielilor, ce sunt clasificate şi recunoscute pe cele trei categorii 
(exploatare, financiare, exceptionale). 
 

t) Valoarea justă  a instrumentelor financiare 
Conducerea consideră că valorile juste ale instrumentelor financiare ale Societăţii  nu 
diferă semnificativ de valorile lor contabile, datorită termenelor scurte de decontare, 
costurilor reduse de tranzacţie şi/sau ratei variabile de dobândă, care reflectă condiţiile 
curente de piaţă. 
 
ţ) Provizioane 

Un provizion este recunoscut atunci când, şi numai atunci când Societatea are o obligaţie 
curentă (legală sau implicită) ca rezultat al unui eveniment trecut şi dacă este probabil 
(există mai multe şanse de a se realiza decât de a nu se realiza) ca o ieşire de resurse 
încorporând beneficii economice, va fi necesară pentru decontarea obligaţiei, şi se poate 
face o estimare rezonabilă a valorii obligaţiei. Provizioanele sunt revizuite la încheierea 
fiecărui exerciţiu financiar şi ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă.  
Când efectul valorii în timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului este 
valoarea actualizată a cheltuielilor necesare pentru decontarea obligaţiei. 
 

u) Datorii sau active contingente 
Datoriile contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare. Ele sunt prezentate în 
note, cu excepţia situaţiei în care posibilitatea unei ieşiri de resurse încorporând beneficii 
economice este foarte mică. 
Un activ contingent nu este recunoscut în situaţiile financiare, ci prezentat în note atunci 
când o intrare de beneficii economice este probabilă. 
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2.Bazele întocmirii situaţiilor financiare individuale (continuare)  
 

v) Evenimente ulterioare 
Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, atât favorabile cât şi 
nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare sunt 
autorizate pentru emitere. 
Evenimentele ulterioare datei bilanţului care furnizează informaţii suplimentare despre 
poziţia Societăţii  la data bilanţului sunt evenimente ulterioare care conduc la ajustarea 
situaţiilor financiare. 
Evenimentele ulterioare datei bilanţului care oferă  indicaţii despre condiţiile apărute 
ulterior datei bilanţului, nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare şi sunt prezentate în 
note în cazul în  care sunt semnificative. 

w) Părţi afiliate 
O parte este considerată afiliată, atunci când, prin proprietate, drepturi contractuale, relaţii 
familiale sau oricare alt mod, are puterea de a controla direct sau indirect sau de a 
influenţa semnificativ cealaltă parte. 
Părţile afiliate includ, de asemenea, persoane fizice cum ar fi principalii proprietari, 
management şi membrii ai Consiliului de Administraţie, precum şi familiile acestora. 
Conform Standardelor Internaţionale de  Raportare Financiară , o entitate este afiliată 
unei entităţi raportoare  dacă întruneşte oricare din următoarele condiţii: 
 

� Entitatea şi entitatea raportoare sunt membre ale aceluiaşi grup ; 
� O entitate este entitatea asociată sau asociere în participaţie a celeilalte 

entităţi ; 
� Ambele entităţi sunt asocieri în participaţie ale aceluiaşi terţ ; 
� O entitate este asociere în participaţie a unei terţe entităţi, iar cealaltă este o 

entitate asociată a terţei entităţi ; 
� Entitatea este un plan de beneficii post angajare în beneficiul angajaţilor 

entităţii raportoare sau a unei entităţi afiliate unităţii raportoare. In cazul în 
care chiar entitatea raportoare reprezintă ea însăşi un asemenea plan, 
angajatorii sponsori sunt, de asemenea, afiliaţi entităţii raportoare ; 

� O persoană care deţine controlul sau controlul comun asupra unităţii 
raportoare  influenţează semnificativ entitatea sau este un membru al 
personalului cheie din conducerea entităţii ; 

� Entitatea este controlată, sau controlată în comun, de o persoană sau un 
membru afiliat al familiei persoanei respective dacă acea persoană : 

� Deţine controlul sau controlul comun asupra unităţii raportoare ; 
� Are o influenţă semnificativă asupra entităţii raportoare sau  
� Este un membru al personalului cheie din conducerea unităţii 

raportoare sau a societăţii mamă a entităţii raportoare. 
 

x) Corectarea erorilor contabile  
Erorile constatate în contabilitate la data întocmirii situaţiilor financiare se pot referi fie la 
exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente, corectarea acestora 
efectuându-se la data constatării lor. 
La înregistrarea operaţiunilor referitoare la corectarea de erori contabile se aplică 
prevederile IAS 8-,, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori “, în 
care se specifică că entitatea trebuie să corecteze retroactiv erorile semnificative ale  
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2.Bazele întocmirii situaţiilor financiare individuale (continuare)  
perioadei în primul set de situaţii financiare a căror publicare a fost aprobată după 
descoperirea acestora prin: retratarea valorilor comparative pentru perioada anterioară 
prezentată în care a apărut eroarea sau dacă eroarea a apărut  înainte de  prima perioadă 
anterioară. 
Conform prevederilor OMFP 2844/2016, corectarea erorilor aferente exerciţiilor 
financiare precedente nu determină publicarea unor situaţii financiare anuale revizuite 
pentru acele exerciţii financiare şi corectarea acestora se efectuează pe seama rezultatului 
reportat, fără a influenţa rezultatul exerciţiului financiar curent. 
Iar pentru corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent, înregistrările contabile 
efectuate greşit se corectează, înainte de aprobarea situaţiilor financiare anuale, prin 
stornarea (înregistrarea în roşu/cu semnul minus sau prin metoda înregistrării inverse) 
operaţiunii contabilizate greşit şi, concomitent, înregistrarea corespunzătoare a operaţiunii 
în cauză. 
 

y)Rezerve 
Societatea constituie rezerve legale potrivit Art.183 din L 31/1990. 
Având în vedere şi prevederile OMFP 2844/2016 Societatea constituie rezerve  legale  din 
profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, dar şi din alte surse prevăzute de 
lege. 
Societatea a considerat ca fiind necesară schimbarea politicii contabile de recunoaştere a 
surplusului din reevaluarea imobilizărilor corporale în vederea încorporării acestuia într-un 
cont de rezerve distinct pe masură ce activele sunt utilizate de Societate (pe măsura 
amortizării acestora), respectiv la ieşirea activelor din evidenţa contabilă.  
Astfel s-a decis că, începând cu anul 2010 să se recunoscă ca realizate diferenţele din 
reevaluarea activelor fixe pe măsura amortizării acestora. 
 

3.Tranzacţii sau evenimente semnificative 

 

În şedinţa Consiliului de Administraţie  din 30.11.2011 s-a hotărât deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei cu intenţia de reorganizare a activităţii, depunându-se la Tribunalul 
Bucureşti documentele necesare. 
Prin încheierea de şedinţă din data de 06.12.2011 judecătorul sindic a dispus deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei cu intenţia de reorganizare a activităţii. 
Societatea şi-a păstrat dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din 
avere şi de a dispune de acestea, drept pe care şi-l exercită sub supravegherea 
administratorului judiciar. Pentru reorganizarea activităţii, Societatea trebuie să propună 
un plan de restructurare, în conformitate cu prevederile Legii 85/2006 privind procedura 
insolvenţei. 
 
Strategia şi previziunile conducerii Societăţii (Administratori Speciali , Directori) 
privind  continuarea  activităţii şi fluxurile de numerar viitoare  
 
Societatea are în vedere nevoia ridicată de proiecte de reparaţii şi modernizare din partea 
s.c. Hidroelectrica s.a., ştiind că majoritatea hidrocentralelor din România se află la 
sfârşitul duratei lor de viaţă, în plus, costurile de proiectare ale acestora putând fi 
diminuate semnificativ, având în vedere că astfel de prestaţii/servicii au mai fost efectuate 
şi anterior. 
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3.Tranzacţii sau evenimente semnificative(continuare) 
Date fiind perspectivele de derulare a activităţilor curente (operaţionale), precum şi 
înăsprirea condiţiilor generale de creditare, Societatea a elaborarat un program de 
restructurare financiară menit  să-i  asigure buna funcţionare şi respectarea graficelor de 
plată negociate, sau care urmează a fi negociate cu principalele categorii de creditori. 
 
Conducerea Societăţii îşi susţine afirmaţia privind respectarea principiului continuităţii 
activităţii, la întocmirea prezentelor situaţii financiare interimare şi  prin contractele 
semnate şi aflate în curs de execuţie, precum şi cele care se preconizează că vor fi 
încheiate. 
 
De asemenea, s-au făcut demersuri importante pentru pătrunderea pe alte pieţe decât cele 
din domeniul hidroenergetic, deoarece prin capabilităţile pe care le deţine Societatea poate 
realiza o mare varietate de produse şi ansamble sudate. 
 
În vederea susţinerii continuităţii activităţii subliniem faptul că în primul trimestru al 
anului 2016 a fost semnat cu Romelectro SA contractul pentru retehnologizarea 
hidrocentralei Stejaru -“Dimitrie Leonida” din judeţul Neamţ, în valoare de 12.500.000 
EUR, contract ce se va derula în perioada 2016 – 2017. 
 
Tot în  vederea susţinerii continuităţii activităţii, menţionăm că pe lângă contractele în 
derulare, se preconizează încheierea unor noi contracte pe piaţa internă, dintre care 
amintim: 

� amenajarea centralei Călimăneşti, în valoare de 3.100.000 EUR, contract ce se va 
derula în perioada 2017 – 2018; 

� lucrari de mentenanţă tip LND 3 rotor turbină CHE Motru în valoare de 149.800 
lei contract ce se va derula în trimestrul 3 al anului  2017; 

� reabilitarea  agregatelor principale de pompare tip op6-185, statia de pompe 
complexă km 60 CERNAVODA în valoare de 9.711.967 lei contract ce se va 
derula in perioada 2017-2018; 

� subansamble stea superiora si lagar radial – axial pentru KVB 6-12, HVS 426/66-
36 pentru HA2 CHE Candeşti – UH Buzău, contract ce se va derula pe parcursul 
anului 2017; 
 

Pe piaţa externă se preconizează semnarea unor noi contracte cu: 
� Koessler din  Austria, în valoare de 250.000 EUR, contracte ce se vor derula în 

cursul anului 2017. 
 

Societatea se preocupă în continuare de: 
� Reducerea cheltuielilor; 
� Recuperarea creanţelor vechi şi încasarea creanţelor curente la scadenţă; 
� Reducerea şi eliminarea pe cât posibil a stocului, atât de materii prime, materiale, a 

producţiei în curs de fabricaţie , cât şi de produse finite, cu mişcare lentă; 
� Optimizarea  structurii organizatorice. 
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3.Tranzacţii sau evenimente semnificative(continuare) 
 
Prin adresa nr. 16994/21.10.2016, Societatea a fost notificată cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei asupra  Societăţii de Servicii Hidroenergetice Hidroserv 
SA, ca urmare a deciziei Tribunalului Bucureşti, pronunţată prin încheierea de şedinţă de 
la data de 10.10.2016.  
Având în vedere faptul că Hidroserv era unul din principalii clienţi, deschiderea procedurii 
de insolvenţă a influenţat în mod semnificativ activitatea UCM Reşiţa, în principal, prin 
neîncasarea facturilor existente în sold anterior deschiderii procedurii.  
 
O altă problemă cu care se confruntă UCM Reşiţa o constituie amânarea repetată a 
contractelor deja semnate cu Hidroelectrica.  
Astfel, contractul  de reparaţie capitală a CHE  Bereşti,  în valoare de 10.700.000 lei s-a 
amânat, în prima fază, din 2016 pentru aprilie 2017, iar apoi pentru iulie 2017 şi se 
întrevede o nouă amânare, din partea Hidroelectrica, de încă 3 luni.  
Contractul de reparaţie capitală a CHE Păclişa, în valoare de 994.020 lei trebuia să înceapă 
în august 2016, dar a fost amânat în mai multe rânduri, fără să  fie comunicată o dată 
anume de începere a lucrărilor.  
 
Având în vedere perioada mare de timp care a trecut de la evaluarea patrimoniului 
conform  art. 41, alin. 2 din Legea 85/2006, Comitetul Creditorilor întrunit în data de 
06.03.2017 l-a desemnat, din nou,  pe DARIAN DRS pentru actualizarea evaluării 
patrimoniului, întrucât evaluarea efectuată în urmă cu doi ani  nu mai reprezintă situaţia 
reală a patrimoniului ca urmare a  modificărilor survenite, în această perioadă de timp, în 
ceea ce priveşte imobilizările, stocurile, creanţele, dar şi modificările  datorate evoluţiei 
pieţei. 
 
În perioada iulie-octombrie 2017 s-a dispus suspendarea temporară, fără încetarea 
raportului de muncă a personalului Societăţii din sectoarele de activitate unde nu există 
încărcare, urmare a reorganizării activităţii şi a evaluării necesarului de personal, pe fondul 
amânării repetate de către Hidroelectrica a contractelor pe rol şi a neînceperii contractelor 
sistate. 
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