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AVERTISMENT 

Acest raport care cuprinde rezultate financiare anuale individuale și consolidate preliminare la data 

de 31.12.2018 și consolidate preliminare retratate pentru anul 2016 și anul 2017, inclusiv indicatorii 

preliminari principali financiari și operaţionali (“Raportul”), este emis de TMK Artrom SA (“TMK 

Artrom” / “Societatea Consolidanta”) şi filialele sale. TMK Artrom, TMK Reșita SA, TMK Industrial 

Solutions LLC si TMK Assets SRL şi, pentru scopurile retratării rezultatelor financiare consolidate 

corespunzătoare anilor 2016 şi 2017, Land Properties Investments SRL şi TMK Real Estate SRL sunt 

denumite împreună, strict pentru scopurile prezentului Raport, “Grupul”. Strict pentru scopurile 

prezentului Raport, Grupul împreună cu acţionarul său majoritar, TMK Europe GmbH, considerate 

sub controlul comun al PAO TMK, împreună cu PAO TMK, vor fi denumite “grupul TMK”. 

Prezentul Raport este prezentat doar ca informaţie preliminară şi doar cu scop informativ şi, prin 

urmare, în nicio circumstanţă, nu poate fi replicat, distribuit, transmis, direct sau indirect, niciunei 

alte persoane şi nu poate fi publicat, în tot sau în parte, prin niciun mijloc de distribuire publică, 

pentru niciun alt scop decat scopul menţionat la începutul acestui alineat. 

Informaţia financiară cuprinsă în prezentul Raport este preliminară, neauditată si supusă revizuirii 

în urma finalizării procedurilor şi proceselor de închidere ale TMK Artrom şi de audit şi, prin urmare, 

nu poate şi nu trebuie, în niciun caz, să fie considerate ca reprezentand situaţiile financiare 

consolidate pentru 2016, 2017, 2018 sau individuale pentru 2018, dupa caz, ale TMK Artrom.  

Anumite informaţii prezentate în acest Raport sunt bazate doar pe prezumţiile sau asteptările TMK 

Artrom şi pot sau vor fi modificate prin raportul financiar consolidat sau individual, dupa caz.  

Anumite sume sau valori (inclusiv sume financiare), procente sau alte cifre incluse în prezentul 

Raport au fost ajustate prin rotunjire.  Prin urmare, este posibil ca însumate, să nu rezulte sume 

aritmetice exacte. 

Nu se acordă nicio garanţie sau declaraţie expresă sau implicită cu privire la acurateţea, 

corectitudinea, exhaustivitatea sau credibilitatea informaţiei, a opiniilor, a părerilor, a concluziilor 

sau a comentariilor prevăzute de prezentul Raport.  Acest Raport nu ar trebui considerat ca o 

reprezentare completă a performanţei financiare generale a TMK Artrom. 

Niciunul din comentariile si niciuna din prezumţiile şi/sau interpretările date regulilor si/sau 

politicilor de taxe si contabile implementate de către Grup pentru elaborarea prezentului Raport 

si/sau pentru elaborarea situaţiilor financiare consolidate sau individuale şi detaliate în prezentul 

Raport, nu constituie şi nu pot fi interpretate drept consultanţă fiscală sau contabilă.   

Prezentul Raport nu este şi, nimic din conţinutul sau nu poate fi interpretat, ca o oferta, invitaţie 

sau recomandare de vânzare sau o solicitare de cumpărare a acţiunilor emise de societate în nicio 

jurisdicţie.  Acest Raport nu are menirea să fie considerat ca baza pentru decizia investitorilor sau a 

potenţialilor investitori şi nu are în vedere obiectivele investiţionale, situaţia financiară sau nevoile 

investititorilor sau a potenţialilor investitori.  Toţi investitorii (actuali sau potenţiali) trebuie să 

analizeze propriile circumstanţe cu ajutorul unui consultant de specialitate în vederea formării unei 

decizii cu privire la oportunitatea unei investiţii.   
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1. DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE  
 

1.1 Scurtă prezentare a Grupului 

 

TMK Artrom este o societate pe acţiuni, admisa la tranzactionare pe piata reglementata la vedere, 

administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA (“BVB”) cu sediul social în Slatina, str. Drăgăneşti. nr. 

30, judeţul Olt. Romania. TMK Artrom este specializată în producţia de ţevi fără sudură, pentru 

utilizări industriale, inclusiv pentru industria ingineriei mecanice sau de automobile. Principalul 

obiect de activitate al societăţii îl constituie producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii 

pentru acestea din oţel, cod CAEN 2420. 

 

TMK Artrom are o cotă de piaţă de 16% în Spaţiul Economic European (“SEE”) pentru ţevile  

industriale  fără sudură. De asemenea, TMK Artrom are o cotă de 5% în piața de ţevi industriale fără 

sudură din America de Nord (SUA si Canada) 1. În ultimul an, produsele TMK Artrom au fost vândute 

în peste 37 de ţări, cu o concentrare în Europa si America.  Dintr-un total de peste 640 de clienţi în 

lumea întreagă, aproape 400 de clienţi au fost activi  în anul 2018. 

Destinaţia finală a produselor TMK Artrom 

 

 

TMK-Resita SA (“TMK Resita”) este o societate pe acţiuni de tip “închis”, cu sediul în Reşita, strada 

Traian Lalescu Nr. 36, Judetul Caraş-Severin, România. Societatea produce ţaglă pentru ţevi de oţel, 

profile rotunde grele şi bloom-uri (177 mm pana la 350 mm) şi este singurul furnizor de materie 

prima pentru TMK Artrom. Societatea a fost achiziţionată de TMK Artrom pe data de 21 decembrie 

2018. 

TMK Industrial Solutions LLC este o societate cu răspundere limitată, cu sediul în Houston, West 

Sam Houston Pkwy North nr 10940, Camera 325, Texas, SUA. Societatea acţionează ca agent de 

vânzări pentru ţevi de otel şi tuburi pentru produsele TMK Artrom pentru piaţa din America de Nord 

şi America de Sud.  Societatea a fost înfiinţată de TMK Artrom în anul 2016.  

TMK Assets SRL este o societate cu răspundere limitată, cu sediul în Bucuresti, pe strada Daniel 

Danielopolu Nr. 2, Sector 1, Romania. Societatea actionează în domeniul imobiliar.  Societatea a fost 

achizitionata in anul 2012.  

                                                           
1 Calculul cotei de piata a fost facut pe baza raportului de analiza a pietei tevilor de otel fara sudura pentru aplicatii 

industriale, emis de Lucintel (societate internationala de analiza a pietei si consultanta in management) pentru TMK Artrom 
precum si pe baza volumelor de vanzare inregistrate de TMK Artrom in 2018 

 

Inginerie mecanica  
29%

Energie, 25%Petrol & Gaz, 13%

Automotive, 12%

Constructii, 11%

Cilindri hidraulici, 10%
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1.2 Date de identificare ale TMK Artrom 

TMK-ARTROM  

Sediul companiei  
Str. Dragănesti. nr.30. Slatina. Județul 
Olt. Romania. 230119 

Număr de telefon 
+40249436862. +40249434640. 

+40249434641 

 Număr fax +40249434330, +40249437288 

Număr de înregistrare la Oficiul Registrului 
Comertului 

 J28/9/1991 la data de 31.01.1991 

Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J28/9/1991 

Cod LEI:  315700M25SMOU44FAN52 

Cod de identificare fiscală  RO 1510210 

Clasa, tipul, numărul și principalele caracteristici 

ale valorilor mobiliare emise de societate 

Acțiuni ordinare, dematerializate, 

înseriate 

Capital social subscris si varsat  291.587.538.34 lei 

Piața reglementată pe care se tranzacționează 
valorile mobiliare emise: 

Bursa de Valori București Piața 
Reglementată - Categoria STANDARD  

(simbol de piața ART) 

 

1.3 Scurta prezentare a regulilor contabile aplicate de către TMK Artrom 

 

Situațiile financiare individuale preliminare ale TMK Artrom și consolidate preliminare ale Grupului 

au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru 

exerciţiile financiare ale anilor 2016, 2017 și 2018. Aceste prevederi sunt în conformitate cu 

prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”) adoptate de către Uniunea 

Europeană, cu excepția prevederilor IAS 21 „Efectele variației cursurilor de schimb valutar cu privire 

la moneda funcțională” şi sunt autorizate pentru publicare în conformitate cu rezoluţia 

administratorilor din data de 15 februarie 2019. 

 

TMK Artrom a decis sa aplice metoda de consolidare prin punerea in comun a intereselor 

denumita de IFRS „pooling of interests” pentru consolidarea situatiilor financiare a tuturor 

entităţilor aflate sub controlul sau comun. Astfel, ca urmare a achiziţiei acţiunilor majoritare 

ale TMK Reșița în data de 21 decembrie 2018, s-au retratat situaţiile financiare consolidate 

conform IFRS ale Grupului pentru anii 2016 şi 2017. 

1.3.1 Baza pentru consolidare  
 

TMK Artrom a aplicat în Situațiile Financiare Consolidate metoda metoda punerii în comun a 

intereselor (“pooling of interests”), întrucât filialele (directe sau indirecte) nou achiziționate, au fost 

achiziționate de la entități aflate sub controlul comun al grupului TMK (achiziția acțiunilor de la TMK 

Europe GmbH care este deținută 100% de PAO TMK), şi, prin urmare din perspectiva părții care 

controlează grupul TMK, nu s-a produs nici o schimbare în control. 

 

Conform metodei punerii în comun a intereselor, activele și datoriile filialelor transferate sub control 

comun sunt prezentate la valorile contabile al predecesorului. În consecință, întrucât situațiile 

financiare ale grupului TMK nu se consolidează la nivelul TMK Europe GmbH ci direct la nivelul PAO 

TMK, valoarea reflectata de situațiile financiare consolidate ale grupului TMK pentru TMK Reşita şi 

alte filiale indirecte, transferate pe 21 decembrie 2018, sunt reflectate la aceeaşi valoare în Situațiile 

Financiare Consolidate retratate ale Grupului pentru anii 2018, 2017, 2016. Astfel, activele filialelor 
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incluse în Situațiile Financiare Consolidate ale Grupului pentru 2018, 2017, 2016 sunt reflectate în 

valorile recunoscute în situațiile financiare ale grupului TMK întocmite în conformitate cu IFRS și 

care se bazează pe valorile juste de la data achiziției inițiale de către grupul TMK (prin TMK Europe 

GmbH).  Întrucât situațiile financiare nu se consolidează la nivelul TMK Europe GmbH ci la nivelul 

PAO TMK, oricând se folosește noțiunea de predecesor în prezentul Raport, se va întelege, pur pentru 

scopuri contabile, PAO TMK. 

 

Valorile contabile ale TMK Artrom rămân aceleași cu cele din situațiile financiare individuale TMK 

Artrom înainte de achiziție. 

Singurul fond de comert recunoscut în Situatiile Financiare Consolidate ale Grupului trebuie să fie 

fondul de comerț inițial aparținând grupului TMK (astfel cum acesta este reflectat în situațiile 

financiare consolidate la nivelul PAO TMK), iar în cazul filialelor achiziționate acesta a fost zero. Orice 

diferență între valoarea contabilă totală a activelor nete, inclusiv fondul de comerț inregistrat in 

situatiile financiare consolidate ale grupului TMK și valoarea de plată agreată pentru cumpărarea 

acțiunilor, este contabilizată în situațiile financiare consolidate ca o ajustare a capitalurilor proprii. 

Achiziționarea majorității acțiunilor TMK Reșița a avut loc la data de 21 decembrie 2018, dar prin 

aplicarea metodei punerii în comun a intereselor, Situațiile Financiare Consolidate ale Grupului, 

inclusiv comparativele din 2015, 2016 și 2017, sunt prezentate ca și cum TMK Artrom ar fi 

achiziționat filialele, în momentul în care au fost achiziționate inițial de către predecesor-grupul TMK 

(la nivelul situatiilor financiare consolidate ale PAO TMK). Astfel, Grupul reia perioadele anterioare 

combinației pentru a reflecta faptul că nu a existat nici o schimbare în controlul final. 

Informațiile financiare din situațiile financiare consolidate sunt retratate pentru perioadele 

anterioare combinării de întreprinderi aflate sub control comun, pentru a reflecta combinația ca și 

cum ar fi apărut de la începutul celei mai timpurii perioade prezentate, indiferent de data efectivă a 

combinării. S-a hotărât că cea mai timpurie perioadă reflectata sa fie anul 2016 dar au fost 

prezentate și comparative cu 2015. 

Astfel, activele și datoriile TMK Reșița și TMK Assets, incluse în situațiile financiare consolidate ale 

Grupului, au fost retratate în conformitate cu IFRS și ajustate pentru a alinia politicile contabile cu 

politicile contabile aplicate de TMK Artrom, respectiv cu grupul TMK, anterior datei de 21 decembrie 

2018, aceste filiale administrând înregistrarea contabilă și întocmirea situațiilor financiare 

individuale în conformitate cu legislația contabilă locală adoptată prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentelor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Metoda de consolidare prin aplicarea metodei punerii în comun a intereselor presupune ca situațiile 

financiare ale entităților combinate să fie combinate ca și cum acestea ar fi fost întotdeauna 

combinate. Situațiile financiare consolidate au fost întocmite în conformitate cu procedurile de 

consolidare obișnuite pentru a reflecta rezultatele combinate ale Grupului, corespunzătoare tuturor 

elementelor de active, pasive, venituri și cheltuieli. Toate soldurile intragrup, tranzacțiile și câștigurile 

nerealizate din tranzacțiile între companiile din Grup sunt eliminate. 

Conform metodei „pooling of interests”, activele și datoriile filialelor transferate sub control comun 

sunt înregistrate la costul istoric al predecesorului si în Situațiile Financiare Consolidate ale 

Grupului pentru anii 2018, 2017, 2016. 

 

Aplicând metoda „pooling of interests”, Situațiile Financiare Consolidate ale Grupului, incluzând 

comparativele anilor 2016 si 2017, sunt prezentate ca și când TMK Artrom ar fi achiziționat filialele 

TMK Reșița și TMK Assets la data la care au fost achiționate inițial de către predecesor.  
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Activele și datoriile TMK Reșița si TMK Assets incluse în situațiile financiare consolidate ale Grupului 

pentru 2018, 2017, 2016 sunt reflectate la valorile recunoscute în situațiile financiare consolidate 

ale grupului TMK întocmite conform IFRS și au la baza valorile juste de la data achiziției de către 

predecesor prin TMK Europe GmbH. 

 

1.3.2 Prezentare consolidare Grup 

 

Pentru scopurile retratarii situațiilor financiare consolidate ale Grupului, Grupul include 

următoarele companii:  

 TMK-ARTROM – stare societate la 31 decembrie 2018: activa; 

 TMK Industrial Solutions LLC – stare societate la 31 decembrie 2018: activa;  

 TMK Reșița – stare societate la 31 decembrie: activa:  

 TMK Assets S.R.L. – stare societate la 31 decembrie 2018: activa; 

 Land Properties Investments S.R.L - stare societate la 31 decembrie 2018: 

dizolvata si radiata in 2017; 

 TMK Real Estate S.R.L - stare societate la 31 decembrie 2018: dizolvata și radiată 

în 2016. 

 

În data de 21 decembrie 2018, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor TMK Artrom a 

aprobat cumpărarea acțiunilor deținute de TMK Europe GmbH în cadrul societății TMK Reșița în 

număr de 131.010.874 acțiuni, reprezentând 99.99237% din capitalul social al TMK Reșița.  Prețul 

pentru numărul de 131.010.874 acțiuni este de 62.290.000 Euro, adică 0.475 Euro / acțiune. Acesta 

va fi plătit de către TMK Artrom din resurse financiare proprii, după cum urmează: 

 

a. 100.000 Euro au fost plătiti în cursul lunii ianuarie 2019, in termen de treizeci (30) 

de zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare a acțiunilor încheiate între 

TMK Europe GmbH și TMK Artrom, în urma semnării registrului acționarilor (acțiuni) 

al TMK Reșița;  

 

b. Prețul rămas de achitat, în valoare de 62.190.000 Euro va fi plătit pe parcursul unei 

perioade de cinci (5) ani, începând cu anul 2019, în rate egale de 12.438.000 Euro, 

fiecare rata datorata cel târziu până la 31 decembrie a fiecarui an. TMK Artrom poate 

sa plăteasca ratele în întregime sau parțial în avans, precum și să prelungească 

termenul de plată pentru astfel de rate (cu reducerea implicită si proportionala a 

valorii tranșelor) cu o altă perioadă de maximum cinci (5) ani, în funcție de resursele 

financiare proprii disponibile ale TMK Artrom.  

 

Prețul a fost convenit de către TMK Europe GmbH și TMK Artrom pe baza raportului de evaluare 

elaborat de Darian DRS SA și emis în data de 30.09.2018. 
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Structura Grupului la 31.12.2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redăm mai jos, acționariatul Grupului în urma achiziției TMK Reșița: 

 

Grupul – actionariat entități componente 

Denumirea companiei Compania-mamă 
Acționariat 

(%) 

TMK Artrom TMK Europe GmbH  92.7282 

TMK Industrial Solutions LLC  TMK Artrom 100 

TMK Reșița TMK Artrom 99.99237 

TMK Assets SRL TMK Reșița  100 

 

Evenimente ulterioare perioadei de raportare 

Consiliul de Administrație al TMK Artrom, întrunit pe 28 noiembrie 2018. a decis aprobarea 

achiziționării de către TMK Artrom a tuturor acțiunilor deținute de TMK Global SA, ca acționar unic, 

în TMK Italia s.r.l.. Până la data de 31.12.2018, tranzacția nu a fost finalizată, ea fiind finalizată în 

data de 5 februarie 2019 la pretul aprobat de Consiliul de Administratie. 

Prețul pentru achiziționarea a 50.000 de acțiuni, cu o valoare nominală de 1 EUR fiecare, în total 

50.000 EUR, reprezentând 100% din capitalul social al TMK Italia s.r.l., este de 1.730.800 EUR, cu 

o valoare de 34,61 EUR fiecare acțiune.  Pretul a fost convenit de catre TMK Artrom si TMK Global 

SA pe baza raportului de evaluare emis de Darian DRS SA la 27 noiembrie 2018 si care a evaluat 

actiunile luand in considerare valoarea la 31 octombrie 2018.  Prețul va fi plătit de către TMK Artrom 

din resurse financiare proprii în termen de 90 de zile de la data semnării de către TMK Global SA și 

TMK Artrom a contractului de vânzare-cumpărare a acțiunilor. 

TMK-REȘIȚA S.A.  
(Romania) 

Producator de tagle din otel 
materie prima  

 

TMK-ARTROM S.A. 
(Romania) 

Producator de tevi din otel fara 
sudura 

 

100% 

TMK Industrial Solutions 

LLC 

(Statele Unite) 
 agent comercial 

 

99.99% 

TMK Asssets SRL 
(Romania) 

100% 
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2. PREZENTAREA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI ŞI 

OPERAȚIONALI potrivit art.248 din Regulamentul ASF 5/2018 

 

  2.1. Principalii indicatori financiari și operaționali 
 

Produsele de țevi din oțel industriale ale Grupului includ produse de înaltă tehnologie pentru 

inginerie mecanică și pentru producătorii de echipamente grele și utilaje de ridicare. Grupul își 

valorifică tot lanțul de producție ceea ce îi permite să producă țagle pentru țevi de înaltă calitate, care 

apoi pot fi transformate în conducte industriale universale, precum și în țevi industriale de oțel, țevi 

industriale prelucrate premium, cu toate tipurile esențiale de tratament termic. 

În 2018, capacitatea de producție TMK Artrom a fost de 200 de mii tone, în timp ce producția realizată 

a fost de 200 de mii tone de țevi nesudate, incluzând 54 de mii tone tevi premium și 146 de mii tone 

țevi uzuale. 

TMK Resița a avut în anul 2018 o capacitate de producție de 450 de mii tone de țagle de oțel, în timp 

ce producția realizată a fost de 213 de mii tone incluzând 53 de mii tone de oțeluri aliate premium. 

Din totalul producției realizate, 94% a fost vândută către TMK Artrom. 

 

TMK Artrom- indicatori financiari individuali pentru perioada 2016-2018 

-neauditate- 

 
 

 

2018 2017 2016 

(neauditate)    

Indicatori financiari    

Producția de țevi (tone) 199.878 192.685 170.980 

Vânzări de țevi producție TMK -
ARTROM (tone) 

200.565 185.614 169.917 

Cifra de afaceri totală 1.385.787.328 1.065.446.401 761.911.220 

Costul vânzărilor (1.122.693.101) 
 

(894.405.234) (654.215.534) 

Profit brut   263.094.227 
 

171.041.167 107.695.686 

Cheltuieli generale şi administrative 40.168.772 35.041.214 29.183.676 

Profit înainte de impozitare 67.780.820 33.102.201 1.247.068 

Câştigul net / (pierderea netă) din 

diferenţe de curs valutar 
 

(2.873.347) 
 

(2.034.053) 
 

(4.615.854) 
 

Depreciere și amortizare 
46.974.937 

 
42.050.090 

 
41.968.149 

 

Profit net 56.569.986 33.055.366 1.247.068 

EBITDA ajustată 135.885.402              88.854.930 53.281.941 

EBIT 82.428.041 41.871.330 11.364.870 

Marja EBITDA ajustată 9.8% 8.3% 7% 
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TMK Artrom - indicatori financiari consolidați pentru perioada 2016-2018 
-neauditate- 

 

 

 
 

 

2018 2017 2016 

(neauditate) (neauditate)   (neauditate)  

Indicatori financiari    

Producția de țevi (tone) 199.878 192.685 170.980 

Vânzări de țevi producție TMK -
ARTROM (tone) 

200.446 185.416 169.806 

Cifra de afaceri totală      1.396.645.640  

 

1.185.628.179    

 

      762.827.318  

 Costul vânzărilor     (1.077.686.759) 

 

    (994.932.010) 

 

     (639.610.759) 

 Profit brut  (pierdere)        318.958.881  

 

   190.696.169   

 

      123.216.559  

 Cheltuieli generale şi administrative 
        (61.251.827) 

 

      (52.736.318) 

 

       (43.129.892) 

 
Profit înainte de impozitare          97.464.888 

 

26.619.695        

 

          2.287.750  

 Câştigul net / (pierderea netă) din 
diferenţe de curs valutar 
 

          (3.534.315) 

 

        (2.021.813) 

 

         (4.633.157) 

 

Depreciere și amortizare 
       77.756.665 

 

72.683.419 71.540.202 

Profit net 
79.576.196 26.619.695 2.927.653 

EBITDA ajustată** 203.233.2015 120.842.636 81.057.108 

EBIT 116.286.010 41.585.803 14.925.076  

Marja EBITDA ajustată 14.6% 10.2% 10.6% 

 

* Indicatorii economico-financiari și operaționali au fost calculati pe baza situatiilor financiare consolidate preliminare. 

neauditate si pot diferi de rezultatele efective auditate; 

**EBITDA ajustată este determinată ca profit/ (pierdere) pentru perioada care exclude costurile de finanțare și venitul 

financiar. impozitul pe profit (venituri)/ cheltuială. deprecierea și amortizarea. schimbul valutar (venituri)/ pierderea. 

deprecierea/ (ștornare depreciere)/ pierdere din active imobilizate. mișcări în provizioane (excepție provizioanele pentru 

bonusuri).(câștig)/ pierdere din  cedarea imobilizarilor corporale. (profit)/pierdere la modificarea valorii juste a instrumentelor 

financiare. cotă parte din (profit)/ pierdere / pierderea asociaților și a altor elemente nemonetare. nerecurente și neobișnuite. 

Nota: Indicatorii/ cifrele menționate pot f rotunjite la cel mai apropiat număr întreg. și prin urmare. pot rezulta mici diferențe 

la însumare sau comparativ cu cifrele exacte menționate în cadrul situațiilor financiare. 
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Volumul vânzărilor consolidate și cifra de afaceri 

 

*Orientul Mijlociu. Turcia si Africa de Nord - vânzări alocate în piața Europeană 

**Canada, Brazilia, SUA si Mexic - vânzări alocate în piața Americilor 

 

Tip produs / Destinatie vânzări 2018 2017 2016 

Cantitate (tone)  

Total țevi din oțel fără sudură 200.446 185.416 169.806 

    1.1. Țevi pentru utilizări obișnuite 

Europa * 133.044 137.649 137.853 

    1.2. Țevi pentru utilizări obișnuite 

Americi ** 12.965 8.477 4.073 

    1.3. Țevi Premium Europa 30.185 25.454 24.900 

    1.4. Țevi Premium Americi 24.251 13.836 2.981 

Total țagle și bloom-uri TMK Reșița 17.848 63.403 9.677 

Total vânzări de mărfuri, din care: 78.358 85.716 69.427 

     2.1 Vânzări de mărfuri Europa 75.452 67.077 68.979 

     2.2 Vânzări de mărfuri Americi 2.906 18.640 449 



 

 

 

Cifra de afaceri consolidată pentru perioada 2016-2018 

-neauditate-  

 

1 Ianuarie - 31 Decembrie 2018 Romania Europa America de Nord 
si de Sud 

Alte tari Total 

  RON RON RON RON RON 

2018 380,034,762 714,672,768 299,306,101 2,632,009 1,396,645,640 

Costul vânzărilor (328,712,693) (555,116,005) (191,578,759) (2,279,302) (1,077,686,759) 

Profit brut aferent vânzărilor 51,322,069 159,556,763 107,727,342 352,707 318,958,881 

 

  

1 Ianuarie - 31 Decembrie 2017 Romania Europa America de Nord si 
de Sud 

Alte tari Total 

  RON RON RON RON RON 

2017 369,645,684 567,282,982 222,672,352 26,027,161 1,185,628,179 

Costul vânzărilor (353,422,196) (471,277,510) (148,863,683) (21,368,621) (994,932,010) 

Profit brut aferent vânzărilor 16,223,488 96,005,472 73,808,669 4,658,540 190,696,169 

 

1 Ianuarie - 31 Decembrie 2016 Romania Europa America de Nord si 
de Sud 

Alte tari Total 

  RON RON RON RON RON 

2016 228,997,079 478,010,638 34,732,629 21,086,972 762,827,318 

Costul vânzărilor (212,447,857) (386,339,978) (21,322,840) (19,500,084) (639,610,759) 

Profit brut aferent vânzărilor 16,549,222 91,670,660 13,409,789 1,586,888 123,216,559 

 

Cheltuieli cu investițiile 

 
Grupul definește cheltuielile de capital ca achiziții în numerar ale imobilizărilor corporale, precum și imobilizări necorporale. Proiectele principale 

de investiții ale Grupului în perioada analizată au fost alocate după cum urmează mai jos: 

Total cheltuieli individuale de capital(CAPEX) ale TMK Artrom în perioada 2016-2018 au fost în valoare de 265.506.527 lei. 

Total cheltuieli consolidate de capital(CAPEX) ale Grupului TMK Artrom  în perioada 2016-2018 au fost în valoare de 370.762.894 lei.



 

 
 

 

Situația preliminară individuală a poziției financiare la 31.12.2018 

-neauditată- 

 
  Individual 

  2018 2017 2016 

  RON RON RON 

ACTIVE    

Active curente    

Numerar şi echivalente de numerar 16,925,079 10,825,193 16,771,796 

Creanţe comerciale şi alte creanţe 304,919,488 238,496,231 213,734,145 

Stocuri 205,016,788 238,083,714 158,437,553 

Plăţi în avans 45,914,200 66,350,475 101,740,816 

Alte active curente  1,046,698 1,067,612 - 

 573,822,253 554,823,225 490,684,310 

    

    

Active imobilizate    

Imobilizări necorporale 1,693,962 1,965,398 2,199,489 

Imobilizări corporale 621,465,695 606,665,435 495,204,358 

Investitii imobiliare - - - 

Imobilizări financiare 295,082,693 1,134,686 1,207,715 

Creanţa cu impozitul amanât  - - - 

Alte active imobilizate 3,639,099 4,225,686 14,145,049 

 921,881,449 613,991,205 512,756,611 

Total active 1,495,703,702 1,168,814,430 1,003,440,921 

    

DATORII    

Datorii curente    

Datorii comerciale şi alte datorii 163,574,097 217,413,772 177,652,799 

Avansuri încasare în contul comenzilor 679,297 4,211,020 2,096,244 

Datorii pentru investiţii în 

filiale/subsidiare 

57,474,348 - - 

Provizioane pe termen scurt  8,169,816 6,939,141 2,899,042 

Credite şi împrumuturi pe termen scurt 185,019,444 210,483,727 196,239,070 

Leasing financiar 1,156,675 360,797 168,979 

Datorii privind impozitul pe profit 1,686,487 - - 

Total datorii curente 417,760,164 439,408,457 379,056,134 

    

Datorii pe termen lung    

Datorii pentru investiţii în 

filiale/subsidiare 

218,356,982 - - 

Credite şi împrumuturi pe termen lung 223,499,549 169,444,772 96,877,164 

Leasing financiar 3,303,317 1,012,594 31,096 

Impozit pe profit amânat 37,184,083 34,540,322 36,445,082 

Provizioane pe termen lung 555,549 227,281 227,281 

Beneficiile angajaţilor  2,900,934 3,034,324 2,909,557 

Alte datorii pe termen lung 156,329 729,080 568,414 

Total datorii pe termen lung 485,956,743 208,988,373 137,058,594 

Total datorii 903,716,907 648,396,830 516,114,728 

    

CAPITALURI PROPRII    

Capital şi rezerve    

Capital social, din care: 291,587,538 291,587,538 291,587,538 

 - Capital social subscris vărsat 291,587,538 291,587,538 291,587,538 

Alte elemente de capitaluri proprii  (487,866) (804,074) (840,114) 

Rezerve legale şi alte rezerve 68,902,883 50,830,846 17,775,480 

Rezultat reportat 175,414,254 145,747,924 177,926,099 

Rezerve privind diferenţe de curs valutar - - - 

Profitul exerciţiului 56,569,986 33,055,366 877,190 

Total capitaluri proprii 591,986,795 520,417,600 487,326,193 

Capitaluri proprii atribuibile acționarilor 
Societății 

   

Interese care nu controlează    

Total datorii şi capitaluri proprii 1,495,703,702 1,168,814,430 1,003,440,921 
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Situația preliminară consolidată a poziției financiare la 31.12.2018 

-neauditată- 
   Consolidat 

                              2018 2017 2016 2015 

                            RON RON RON RON 

ACTIVE      

Active curente      

Numerar şi echivalente de numerar  20,928,927 12,864,527 18,911,393 4,183,260 

Creanţe comerciale şi alte creanţe  297,222,416 255,374,534 204,728,115 221,343,730 

Stocuri  308,095,295 313,076,260 221,574,323 182,973,789 

Plăţi în avans  6,810,454 3,768,116 4,002,107 1,600,134 

Alte active curente   1,046,698 1,067,612 - - 

  634,103,790 586,151,049 449,215,938 410,100,913 

      

Active imobilizate      

Imobilizări necorporale  2,755,268 3,360,398 3,771,250 2,406,297 

Imobilizări corporale  1,123,342,307 1,115,813,813 1,012,297,367 992,329,919 

Investitii imobiliare  11,179,876 11,352,680 11,454,736 11,563,579 

Imobilizări financiare  4,857,610 1,274,265 1,243,449 84,697 

Creanţa cu impozitul amanât   128,534 68,780 - - 

Alte active imobilizate  1,888,895 1,082,660 11,006,984 10,136,217 

  1,144,152,490 1,132,952,596 1,039,773,786 1,016,520,709 

 Total active   1,778,256,280 1,719,103,645 1,488,989,724 1,426,621,622 

      

DATORII      

Datorii curente      

Datorii comerciale şi alte datorii  288,774,410 347,224,733 235,190,482 185,061,338 

Avansuri încasare în contul comenzilor  997,116 4,526,587 2,213,635 2,449,003 

Datorii pentru investiţii în filiale/subsidiare  57,474,348 - - - 

Provizioane pe termen scurt   11,331,296 7,898,510 3,224,855 7,615,765 

Credite şi împrumuturi pe termen scurt  185,019,444 210,483,727 196,239,070 120,873,604 

Leasing financiar  7,842,368 6,645,164 5,884,818 5,655,618 

Datorii privind impozitul pe profit  684,388 - - - 

Total datorii curente  552,123,370 576,778,721 442,752,860 321,655,328 

      

Datorii pe termen lung      

Datorii pentru investiţii în filiale/subsidiare  218,356,982 - - - 

Credite şi împrumuturi pe termen lung  223,499,549 169,444,772 96,877,164 152,192,229 

Leasing financiar  35,468,590 37,986,109 39,333,458 43,964,644 

Impozit pe profit amânat  71,237,855 63,552,001 65,336,645 67,667,813 

Provizioane pe termen lung  622,184 227,281 227,281 227,281 

Beneficiile angajaţilor   3,935,330 4,077,382 4,110,501 4,170,363 

Alte datorii pe termen lung  2,224,298 797,634 677,729 205,347 

Total datorii pe termen lung  555,344,788 276,085,179 206,562,778 268,427,677 

Total datorii  1,107,468,158 852,863,900 649,315,638 590,083,005 

      

CAPITALURI PROPRII      

Capital şi rezerve      

Capital social, din care:  291,587,538 291,587,538 291,587,538 291,587,538 

 - Capital social subscris vărsat  291,587,538 291,587,538 291,587,538 291,587,538 

Alte elemente de capitaluri proprii   1,203,575 987,033 1,033,205 857,376 

Rezerve legale şi alte rezerve  68,902,883 50,830,846 17,775,480 17,603,476 

Rezultat reportat  229,162,228 496,190,510 526,318,223 518,474,508 

Rezerve privind diferenţe de curs valutar  355,702 24,123 31,987 - 

Profitul exerciţiului  79,576,196 26,619,695 2,927,653 8,015,719 

Total capitaluri proprii  670,788,122 866,239,745 839,674,086 836,538,617 

Capitaluri proprii atribuibile acționarilor 

Societății 
 670,736,941 866,173,651 839,610,019 836,474,789 

Interese care nu controlează  51,181 66,094 64,067 63,828 

 Total datorii şi capitaluri proprii   1,778,256,280 1,719,103,645 1,488,989,724 1,426,621,622 
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Situația preliminară individuală a rezultatului global la 31.12.2018 

-neauditată- 

 
  Individual 
  2018 2017 2016 

  RON RON RON 

Venituri     1,385,787,328     1,065,446,401        
761,911,220  

    Venituri din contratele cu clienţii 1,385,329,402 1,064,852,707 761,308,139 

    Prestări de servicii 457,926 593,694 603,081 

Costul vânzărilor (1,122,693,101) (894,405,234) (654,215,534) 

Profit brut 263,094,227 171,041,167 107,695,686 

    

Cheltuieli de vânzare şi desfacere (137,421,427) (90,803,563) (64,271,091) 

Cheltuieli de reclamă şi publicitate (306,285) (265,529) (104,798) 

Cheltuieli generale şi administrative (40,168,772) (35,041,214) (29,183,676) 

Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare (247,178) (117,956) (139,866) 

Alte cheltuieli de exploatare (2,963,275) (4,398,071) (3,703,262) 

Alte venituri din exploatare 440,751 1,456,496 1,071,877 

Profit din exploatare 82,428,041 41,871,330 11,364,870 

Câştigul net / (pierderea netă) din diferenţe de curs 
valutar 

(2,873,347) (2,034,053) (4,615,854) 

Venituri financiare 3,494 1,714 4,426 

Costuri financiare (11,777,468) (6,736,790) (5,506,374) 

Profit înainte de impozitare 67,780,720 33,102,201 1,247,068 

Impozit pe profit (11,210,734) (46,835) (369,878) 

Profitul exerciţiului financiar 56,569,986 33,055,366 877,190 

    

Alte elemente ale rezultatului global - care nu pot fi 
reclasificate în profit sau pierdere 

   

Câştiguri / (pierderi) actuariale 316,208 36,040 262,158 

Efectul impozitului pe profit - - - 

Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la 
valoare netă 

316,208 36,040 262,158 

Rezultatul global net al perioadei 56,886,194 33,091,406 1,139,348 

    

Rezultatul global total atribuibil:    

   Acționarilor Societății    

   Intereselor care nu controlează    

    

Numar mediu de acţiuni 116,170,334 116,170,334 116,170,334 

Rezultatul pe acţiune 0.49 0.28 0.01 
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Situația preliminară consolidată a rezultatului global la 31.12.2018 

-neauditată- 
  Consolidat 
  2018 2017 2016 

  RON RON RON 

Venituri      1,396,645,640     1,185,628,179        
762,827,318  

    Venituri din contratele cu clienţii 1,392,912,690 1,178,434,195 758,127,662 

    Prestări de servicii 3,732,950 7,193,984 4,699,656 

Costul vânzărilor (1,077,686,759) (994,932,010) (639,610,759) 

Profit brut 318,958,881 190,696,169 123,216,559 

    

Cheltuieli de vânzare şi desfacere (135,440,660) (92,517,799) (65,690,803) 

Cheltuieli de reclamă şi publicitate (333,646) (342,078) (150,615) 

Cheltuieli generale şi administrative (61,251,827) (52,736,318) (43,129,892) 

Cheltuieli de cercetare şi dezvoltare (247,178) (117,956) (139,866) 

Alte cheltuieli de exploatare (5,493,798) (5,486,448) (4,309,011) 

Alte venituri din exploatare 94,238 2,090,233 5,128,704 

Profit din exploatare 116,286,010 41,585,803 14,925,076 

Câştigul net / (pierderea netă) din diferenţe de curs 
valutar 

(3,534,315) (2,021,813) (4,633,157) 

Venituri financiare 3,554 1,049 1,229 

Costuri financiare (15,290,361) (10,676,878) (8,005,398) 

Profit înainte de impozitare 97,464,888 28,888,161 2,287,750 

Impozit pe profit (17,888,692) (2,268,466) 639,903 

Profitul exerciţiului financiar 79,576,196 26,619,695 2,927,653 

    

Rezultatul atribuibil: 79,576,196 26,619,695 2,927,653 

   Acționarilor Societății 79,570,124 26,617,664 2,927,430 

   Intereselor care nu controlează 6,072 2,031 223 

 - - - 

    

Alte elemente ale rezultatului global - care pot fi 
reclasificate în profit sau pierdere 

   

Diferenţe de curs valutar aferente convertirii 
operaţiunilor din străinătate 

331,579 (7,865) 31,987 

Alte elemente ale rezultatului global - care nu pot fi 
reclasificate în profit sau pierdere 

   

Câştiguri / (pierderi) actuariale 216,543 (46,172) 175,829 

Efectul impozitului pe profit - - - 

Alte elemente ale rezultatului global, prezentate la 
valoare netă 

548,122 (54,037) 207,816 

Rezultatul global net al perioadei 80,124,318 26,565,658 3,135,469 

    

Rezultatul global total atribuibil: 80,124,318 26,565,658 3,135,469 

   Acționarilor Societății 80,118,205 26,563,631 3,135,230 

   Intereselor care nu controlează 6,113 2,027 239 

    

Numar mediu de acţiuni 116,170,334 116,170,334 116,170,334 

Rezultatul pe acţiune 0.68 0.23 0.03 
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Situația preliminară individuală a fluxurilor de trezorerie la 31.12.2018 

-neauditată- 
   Individual 

Metoda indirectă  1 Ianuarie - 31 
Decembrie 

2018 

1 Ianuarie - 31 
Decembrie 

2017 

1 Ianuarie - 31 
Decembrie 

2016 

   RON RON RON 

         
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂŢI DE 
EXPLOATARE 

    

Profit / (Pierdere) înainte de impozitare  67,780,720 33,102,201 1,247,068 

Plus / Minus ajustările din:    - 

Amortizare  46,974,937 42,050,091 41,968,148 

Creştere / (anulare) de provizioane  1,558,943 4,040,099 (850,233) 

Creştere / (anulare) ajustări de valoare active 
circulante 

 3,014,121 (573,741) 155,636 

Diferenţe de curs valutar aferente activităţii de 
finanţare 

 3,822,264 488,993 3,607,752 

Variaţia beneficiilor la pensionare  339,887 284,375 304,925 

Rezultat din cedari de active imobilizate  877,352 1,521,355 1,760,592 

Dobânda şi cheltuieli asociate, net  11,026,360 8,386,955 4,869,366 

Plus / minus ajustările rezultate din modificări 
ale capitalului circulant, legate de activităţile 
de exploatare:  

    

Descreşteri / (creşteri) ale stocurilor  29,376,750 (82,314,460) (29,260,969) 

Descreşteri / (creşteri) ale creanţelor comerciale şi 
a altor creanţe şi plăţi în avans 

 (54,756,043) 10,673,818 (484,113) 

(Descreşteri) / creşteri ale datoriilor (cu excepţia 
băncilor) 

 (45,570,116) 27,448,618 48,226,734 

mai puţin:     

Dobânzi plătite  (10,902,326) (8,026,636) (5,029,489) 

Impozitul pe profit plătit  (1,103,521) (3,537,083) (421,064) 

Total intrări / (ieşiri) din activităţi de 
exploatare (a) 

 52,439,328 33,544,585 66,094,353 

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂŢI DE 
INVESTIŢIE 

    

Încasări din cedarea activelor corporale  4,028,169 559,256 19,671 

Achiziţii de active corporale şi necorporale  (74,624,141) (125,984,154) (69,828,632) 

Rambursări credite acordate  - 313,671 - 

Dobânzi primite  3,494 1,714 4,425 

Total intrari / (ieşiri) din activităţi de investiţie 
(b) 

 (70,592,478) (125,109,513) (69,804,536) 

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂŢI DE 
FINANŢARE 

    

Împrumuturi primite  49,674,334 154,195,539 88,231,423 

Rambursarea împrumuturilor  (24,761,603) (68,205,687) (71,633,751) 

Rambursarea leasingurilor financiare (amortizare)  (659,695) (371,527) (194,235) 

Total intrări / (ieşiri) din activităţi de finanţare 

(c) 

 24,253,036 85,618,325 16,403,437 

Creştere / (descreştere) netă a numerarului şi 
echivalentelor de numerar  (a) + (b) + (c) 

 6,099,886 (5,946,603) 12,693,254 

Numerar şi echivalente de numerar la începutul 
perioadei 

 10,825,193 16,771,796 4,078,542 

Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul 

perioadei 

 16,925,079 10,825,193 16,771,796 
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Situația preliminară consolidată a fluxurilor de trezorerie la 31.12.2018 

-neauditată- 
Metoda indirectă 

 

1 Ianuarie - 31 
Decembrie 2018 

1 Ianuarie - 31 
Decembrie 2017 

1 Ianuarie - 31 
Decembrie 2016 

   RON RON RON 

      
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂŢI DE 
EXPLOATARE 

    

Profit / (Pierdere) înainte de impozitare  97,464,888 28,888,161 2,287,750 

Plus / Minus ajustările din:     

Amortizare  77,756,665 72,683,418 71,540,202 

Creştere / (anulare) de provizioane  3,827,689 4,673,655 (4,390,910) 

Creştere / (anulare) ajustări de valoare active 
circulante 

 3,979,141 (558,741) (995,002) 

Diferenţe de curs valutar aferente activităţii de 
finanţare 

 3,845,710 1,551,873 3,736,960 

Variaţia beneficiilor la pensionare  483,239 (553,469) (196,267) 

Rezultat din cedari de active imobilizate  1,128,497 1,655,385 2,471,677 

Dobânda şi cheltuieli asociate, net  13,751,576 11,040,283 7,461,852 

Alte venituri  - (448,060) - 

Efectul cursului de schimb asupra numerarului şi 
echivalentelor de numerar 

 330,187 (7,541) 34,445 

Plus / minus ajustările rezultate din modificări 
ale capitalului circulant, legate de activităţile de 

exploatare:  

    

Descreşteri / (creşteri) ale stocurilor  1,177,710 (93,769,501) (40,891,164) 

Descreşteri / (creşteri) ale creanţelor comerciale şi a 
altor creanţe şi plăţi în avans 

 (55,408,644) (50,644,452) 12,949,208 

(Descreşteri) / creşteri ale datoriilor (cu excepţia 
băncilor) 

 (49,786,777) 133,369,471 56,491,566 

mai puţin:     

Dobânzi plătite  (13,627,602) (10,679,299) (7,252,620) 

Impozitul pe profit plătit  (2,796,705) (5,636,023) (668,290) 

Total intrări / (ieşiri) din activităţi de exploatare 

(a) 

 82,125,574 91,565,160 102,579,407 

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂŢI DE 
INVESTIŢIE 

    

Încasări din cedarea activelor corporale  5,172,542 2,513,710 97,886 

Achiziţii de active corporale şi necorporale  (98,095,409) (180,705,946) (99,573,822) 

Achizitii de investitii imobiliare  (14,931) (85,195) (77,561) 

Dobânzi primite  3,554 1,049 1,229 

Total intrari / (ieşiri) din activităţi de investiţie 
(b) 

 (92,934,244) (178,276,382) (99,552,268) 

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂŢI DE 

FINANŢARE 

    

Împrumuturi primite  49,674,334 154,195,539 88,231,423 

Rambursarea împrumuturilor  (24,761,603) (68,205,687) (71,999,911) 

Rambursarea leasingurilor financiare (amortizare)  (6,039,661) (5,325,496) (4,530,518) 

Total intrări / (ieşiri) din activităţi de finanţare 
(c) 

 18,873,070 80,664,356 11,700,994 

Creştere / (descreştere) netă a numerarului şi 
echivalentelor de numerar  (a) + (b) + (c) 

 8,064,400 (6,046,866) 14,728,133 

Numerar şi echivalente de numerar la începutul 

perioadei 

 12,864,527 18,911,393 4,183,260 

 Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul 
perioadei  

 20,928,927 12,864,527 18,911,393 



 

 

Situația preliminară individuală a modificărilor capitalurilor proprii la 31.12.2018 

-neauditată- 
Individual Capital 

subscris  
Rezerve 
legale 

Alte rezerve Rezultat 
reportat 

Alte elemente de 
capitaluri proprii -  
rezerva aferenta 

instrumentelor de 

acoperire impotriva 
riscurilor 

Alte elemente 
de capitaluri 
proprii -  din 
aplicarea IAS 
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Total capital 
propriu 

  RON RON RON RON RON RON RON 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 

Decembrie 2018 

       

La 1 Ianuarie 2018 291,587,538 16,839,532 33,991,314 178,803,289 - (804,073) 520,417,600 

Profitul perioadei - - - 56,569,986 - - 56,569,986 

Alt profit / (pierdere) global a perioadei, net de 

impozit 

- - - - - 316,208 316,208 

Total rezultat global  - - - 56,569,986 - 316,208 56,886,194 

Constituire rezerve legale din profitul anului - 3,389,036 - (3,389,036) - - - 

Constituire rezerve pentru profitul reinvestit - - - - - - - 

Rezerve din contribuţii la capital - - 14,683,001 - - - 14,683,001 

La 31 Decembrie 2018 291,587,538 20,228,568 48,674,315 231,984,239 - (487,865) 591,986,795 

        

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 
Decembrie 2017 

       

La 1 Ianuarie 2017 291,587,538 15,184,422 2,591,058 178,803,289 - (840,114) 487,326,193 

Profitul perioadei - - - 33,055,366 - - 33,055,366 

Alt profit / (pierdere) global a perioadei, net de 
impozit 

- - - - - 36,041 36,041 

Total rezultat global  - - - 33,055,366 - 36,041 33,091,407 

Constituire rezerve pentru profitul reinvestit - 1,655,110 31,400,256 (33,055,366) - - - 

La 31 Decembrie 2017 291,587,538 16,839,532 33,991,314 178,803,289 - (804,073) 520,417,600 

        

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 
Decembrie 2016 

       

La 1 Ianuarie 2016 291,587,538 15,122,069 2,481,407 178,098,103 - (1,102,272) 486,186,845 

Profitul anului - - - 877,190 - - 877,190 

Alt profit / (pierdere) global a perioadei, net de 

impozit 

- - - - - 262,158 262,158 

Total rezultat global  - - - 877,190 - 262,158 1,139,348 

Constituire rezerve legale din profitul anului - 56,582 - (56,582)  - - 

Constituire rezerve pentru profitul reinvestit - 5,771 109,651 (115,422)  - - 

La 31 Decembrie 2016 291,587,538 15,184,422 2,591,058 178,803,289 - (840,114) 487,326,193 



20 
 

 

 

Situația preliminară consolidată a modificărilor capitalurilor proprii la 31.12.2018 

-neauditată- 
Consolidat Capital 

subscris  
Rezerve 
legale 

Rezerve 
privind 

diferente 

de curs 
valutar 

Alte rezerve Rezultat reportat Alte elemente 
de capitaluri 
proprii -  din 

aplicarea IAS 
19 

Atribuibil 
acționarilor 

Societății 

Intereselor 
care nu 

controlează 

Total capital 
propriu 

  RON RON RON RON RON RON     RON 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 
Decembrie 2018 

         

La 1 Ianuarie 2018 291,587,538 16,839,532 24,123 33,991,314 522,810,205 987,033 866,173,651 66,094 866,239,745 

Profitul perioadei - - - - 79,576,196 - 79,570,124 6,072 79,576,196 

Alt profit / (pierdere) global a perioadei, net 

de impozit 

- - 331,579 - - 216,543 548,080 42 548,122 

Total rezultat global  - - 331,579 - 79,576,196 216,543 80,118,205 6,113 80,124,318 

Constituire rezerve legale din profitul anului - 3,389,036 - - (3,389,036)  - - - 

Rezerve din contribuţii la capital - - - 14,683,001 - - - - 14,683,001 

Achiziţie acţiuni TMK Reşiţa conform 
metodă "pooling of interests" 

- - - - (290,258,942)  (290,236,795) (22,147) (290,258,942) 

La 31 Decembrie 2018 291,587,538 20,228,568 355,702 48,674,315 308,738,423 1,203,576 670,736,941 51,181 670,788,122 

         - 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 
Decembrie 2017 

         

La 1 Ianuarie 2017 291,587,538 15,184,422 31,987 2,591,058 529,245,876 1,033,205 839,610,019 64,067 839,674,086 

Profitul perioadei - - - - 26,619,695 - 26,617,664 2,031 26,619,695 

Alt profit / (pierdere) global a perioadei, net 
de impozit 

- - (7,864) - - (46,172) (54,032) (4) (54,036) 

Total rezultat global  - - (7,864) - 26,619,695 (46,172) 26,563,632 2,027 26,565,659 

Constituire rezerve pentru profitul reinvestit - 1,655,110 - 31,400,256 (33,055,366) - - - - 

La 31 Decembrie 2017 291,587,538 16,839,532 24,123 33,991,314 522,810,205 987,033 866,173,651 66,094 866,239,745 

          

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 

Decembrie 2016 

         

La 1 Ianuarie 2016 291,587,538 15,122,069 - 2,481,407 526,490,227 857,376 836,474,789 63,828 836,538,617 

Profitul perioadei - - - - 2,927,653 - 2,927,430 223 2,927,653 

Alt profit / (pierdere) global a perioadei, net 
de impozit 

- - 31,987 -  175,829 207,800 16 207,816 

Total rezultat global  - - 31,987 - 2,927,653 175,829 3,135,230 239 3,135,469 

Constituire rezerve legale din profitul anului - 56,582 - - (56,582) - - - - 

Constituire rezerve pentru profitul reinvestit - 5,771 - 109,651 (115,422) - - - - 

La 31 Decembrie 2016 291,587,538 15,184,422 31,987 2,591,058 529,245,876 1,033,205 839,610,019 64,067 839,674,086 



 

 

 

2.2 Prezentarea rezultatelor financiare neauditate individuale și 

consolidate preliminare ale Grupului 
 

Cifra de afaceri totală a TMK Artrom individual a crescut cu 30% în anul 2018 față de anul 2017 

ca urmare a creșterii cifrei de afaceri din producția vândută cu 41% și a scaderii vânzărilor de 

mărfuri (tagle, bloom-uri, tevi) achizitionate de la companii din cadrul grupulului TMK, cu 10%. 

Cifra de afaceri din producția vândută a TMK Artrom a crescut ca urmare a creșterii volumului 

vânzărilor de țevi de la 185.614 tone la 200.565 tone (o creștere cu 8%) dar și a cresterii prețului 

mediu de vânzare al acestora cu 31% datorita evolutiei crescatoare a cererii pe piata tevilor din 

otel si ca urmare a cresterii ponderii tevilor premium, cu valoarea adaugata ridicata, in volumul 

total al vanzarilor TMK Artrom, fata de perioada precedenta. 

Vânzările de mărfuri (tagle,tevi si alte produse de otel) achizitionate din grupul TMK, au scazut 

în anul 2018 cu 10%, fata de anul precedent în principal datorită scaderii cantitative a produselor 

metalurgice (țagle, bloom-uri, țevi) achiziționate de la companii din cadrul grupului TMK. 

Vânzările de marfuri pe piața internă și la export au scazut la 78.358 tone in anul 2018 fata de 

85.716 tone în anul 2017. 

Cifra de afaceri totală consolidată a Grupului a crescut cu 18% în anul 2018 față de anul 2017 

ca urmare a creșterii cifrei de afaceri din producția vândută de tevi proprii a TMK Artrom cu 41%, 

crestere care a fost, intr-o oarecare masura diminuata de scaderea vanzarilor TMK Resita de tagle 

si blumuri catre terti (cu 65%) și a scaderii vânzărilor de mărfuri cu produse metalurgice de la 

companii din cadrul grupului TMK (cu 10%). 

Din cresterea cifrei de afaceri totale in anul 2018 de 18 % fata de cifra de afaceri realizata in anul 

2017, o crestere de 8% a fost determinata de piata, iar o crestere de 10 % a fost determinata de 

vanzarea produselor PREMIUM. Volumul vanzarilor totale ale TMK Artrom in totalul cifrei de 

afaceri consolidate este de 96%(in anul 2016, aceasta fiind de 88%) 

Volumul producției proprii de tevi a TMK Artrom vândute, în totalul cifrei de afaceri consolidate 

în anul 2018, este de 81% (în anul 2017 aceasta fiind de 67%). 

Cifra de afaceri totală consolidată a crescut cu 55% în anul 2017 față de anul 2016 ca urmare a 

cresterii vanzarilor de tevi productie TMK Artrom cu 27%, a cresterii vanzarilor de tagle si bloom-

uri catre terti de catre TMK Resita cu 685% dar și a creșterii vânzărilor de mărfuri cu produse 

metalurgice de la companii din cadrul grupului TMK cu 122%. 

Cifra de afaceri consolidata privind producția proprie a TMK Artrom vanduta, a crescut in anul 

2017 fata de anul 2016 ca urmare a creșterii volumului vanzărilor de țevi de la 169.806 tone la 

185.416 tone (o creștere cu 9%) dar și a cresterii prețului mediu de vânzare al acestora cu 16%.  

Volumul vânzărilor de mărfuri (tagle, bloom-uri, tevi) achizitionate de la companii din cadrul 

grupulului TMK a crescut în anul 2017 cu 122% datorită vânzării pe piață internă și la export a 

85.716 tone (fata de volumul inregistrat în anul 2016 de 69.427 tone). 

2.3 Analiză Costuri 

 

2.3.1 Costul bunurilor vândute ale TMK Artrom 

 

În ceea ce privește costul bunurilor vandute al companiei TMK Artrom, acesta se prezintă astfel: 

Principalul cost de producție al companiei îl reprezintă costul cu materia primă, acesta 

reprezentând 72% din totalul costurilor de vânzare. Nici un alt cost individual nu depașește 10% 

din totalul costului de vânzare al țevilor. Cheltuielile cu angajații în sectorul productiv (salarii, 

compensații acordate și cheltuieli cu contribuțiile sociale) reprezintă 9.5% din costul de vânzare 
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ale țevilor. Cheltuielile cu materialele consumabile (materiale auxiliare, scule tehnologice, piese 

de schimb. s.a.) reprezinta 5%. Cheltuielile energetice (gaze natural, energie electrică, apa) 

reprezintă 6.3%. Cheltuielile cu amortizarea reprezintă 4.9%. Celelalte cheltuieli individuale sunt 

sub 1% din totalul costului de vânzare al țevilor. 

Față de anul 2017 costul bunurilor vândute a crescut în anul 2018 cu 26% iar în anul 2017 față 

de anul 2016 costul bunurilor vândute a crescut cu 37%. 

Față de anul 2017, pe fondul creșterii producției cu 4%, a volumului vânzărilor de țeavă cu 8% 

precum și a creșterii volumului țevilor premium produse în totalul producției de țevi, costul 

vânzărilor de țevi producție TMK Artrom a crescut în anul 2018 cu 36% (față de anul 2016, pe 

fondul creșterii producției cu 13% și a volumului vânzărilor de țeavă cu 9%, costul vânzărilor de 

țevi producție TMK Artrom a crescut în 2017 cu 23%). In perioada 2016-2018 s-au inregistrat 

următoarele variații ale costurilor bunurilor vandute de TMK Artrom: 

a. cheltuielile cu mărfurile vândute (activitatea comerciala) au scăzut in 2018 cu 

7% ca urmare a scăderii vânzărilor de marfuri (tagle, bloom-uri, tevi) achizitionate 

de la companii din cadrul grupulului TMK; în anul 2017 au crescut cu 

107%  datorită creșterii cantităților și a modificării structurii marfurilor (tagle, 

bloom-uri, tevi) achizitionate de la companii din cadrul grupului TMK si vandute 

de TMK Artrom atat local cat si la export dar și cu produsele comercializate de 

TMK Industrial Solutions LLC pe piața Americii de Nord (reamintim ca TMK 

Industrial Solutions LLC a fost infiintata de TMK Artrom in 2016). 

 

b. cheltuielile cu materiile prime au crescut în anul 2018 față de anul 2017 cu 

31% în principal ca urmare a modificării în structura a materiei prime utilizate în 

realizarea producției proprii TMK Artrom dar și a creșterii prețului în piață a 

oțelului și a fierului vechi. Costul mediu al materiei prime consumate în anul 2018 

a crescut față de anul anterior cu 25% ca urmare a modificării structurii producției 

realizate - tipul de țaglă- precum și de creșterea prețului la fierul vechi. Cheltuielile 

cu materiile prime au crescut în anul 2017 fata de anul 2016 cu 31% ca urmare 

a creșterii consumului de materii prime și materiale, generat de creșterea 

volumului producției. Costul mediu al materiei prime în anul 2017 a crescut față 

de anul anterior cu 17% ca urmare a creșterii prețului țaglei achiziționate de la 

TMK Reșița, creștere generată la randul ei de creșterea prețului fierului vechi pe 

piata. 

 

c. cheltuielile cu energia, gazele naturale și apa au crescut in anul 2018 fata de 

anul 2017 cu 11%, în principal datorită creșterii consumurilor efective și a variației 

prețurilor de achiziție ale energiei electrice și ale gazelor naturale față de anul 

anterior. Prețul mediu la energia electrică a crescut in anul 2018 fata de anul 2017 

cu 11,5%, iar pretul mediu al gazelor naturale a crescut in anul 2018 fata de anul 

2017 cu 14%.  Cheltuielile cu energia, gazele naturale și apa au crescut în anul 

2017 față de anul 2016 cu 8%, în principal, datorită creșterii consumurilor fizice 

și variației prețurilor de achiziție ale energiei electrice și ale gazelor naturale față 

de anul anterior. Prețul mediu la energia electrică a crescut in anul 2017 fata de 

anul 2016 cu 9,85%, iar al gazelor naturale a scăzut cu 8% in aceeasi perioada.  

Prin urmare, cheltuielile cu energia electrică au crescut in 2017 cu 18% față de 

anul precedent, iar cele cu gazele naturale au scăzut in 2017 cu 1% fata de anul 

precedent. 

 

d. cheltuieli cu protectia mediului. În anul 2018, TMK Artrom a constituit 

provizioane pentru certificate de emisii de gaze cu efect de seră în suma de 668 

mii RON pentru deficitul de certificate aferent producției anului 2018.  TMK 

Artrom a înregistrat în anul 2018 cheltuieli cu protecția mediului în suma de 

1.008 mii RON reprezentând certificate predate la Registrul Unic European Gaze 
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Cu Efect De Seră (RUEGES) corespunzător emisiilor de gaze cu efect de seră 

aferente producției anului 2017 și a anulat provizioanele, înregistrate anterior 

pentru productia din 2017, în suma 1.466 mii RON.  În data de 3.06.2015, TMK 

Artrom a obținut exceptarea la plată a 60% din numărul certificatelor verzi 

aferente cotei obligatorii a TMK Artrom, conform Acordului de exceptare nr. 3 din 

3.06.2015 eliberat de Ministerul Economiei, Comertului și Turismului.  Conform 

HG 495/2014 in coroborare cu Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 7287 final 

din 15 octombrie 2014, schema de ajutor de stat, adica exceptarea, va ramane 

valabila pana in 2024. 

De asemenea, TMK Artrom beneficiază de scutirea la plată a accizelor pentru 

energie electrică și gaze naturale consumate pentru activități metalurgice, 

prevăzute la articolul 355, aliniatul 3, respectiv 358 din Codul Fiscal, în 

conformitate cu art. 394, Sectiunea a 13-a din Codul Fiscal. În fiecare an se depun 

Notificări către ANAF pentru menținerea exceptărilor. 

e. cheltuieli cu personalul. Cheltuielile totale cu personalul ale societății au crescut 

în anul 2018 față de anul 2017 cu 17% (în anul 2017 față de anul 2016 au crescut 

cu 13%) în principal datorită creșterii numărului de salariati si a creșterii salariilor 

în cadrul companiei TMK Artrom. Numărul mediu de salariati al TMK Artrom la 

31.12.2018 a fost de 1.457 persoane față de 1.324 persoane la 31.12.2017. 

Numărul efectiv de salariati la 31.12.2018 a fost de 1.486 persoane față de 1.365 

persoane la 31.12.2017. Numărul mediu de salariati al TMK Artrom la 31.12.2017 

a fost de 1.324 persoane față de 1.296 persoane la 31.12.2016. Numărul efectiv 

de personal la 31.12.2017 a fost de 1.365 persoane față de 1.304 persoane la 

31.12.2016. 

 

f. cheltulielile cu impozitele si taxele au crescut în anul 2018 față de anul 2017 

datorita taxelor înregistrate pentru vânzările realizate în SUA pentru produsele 

finite productie TMK Artrom și pentru mărfurile achiziționate de la firmele din 

cadrul grupului TMK ca urmare a introducerii taxei de import pe anumite produse 

din otel în SUA. Începând cu luna mai 2018 a fost introdusă taxa de import pe 

anumite produse din otel în SUA (secțiunea 232) de 25 %, taxa care afecteaza 

produsele din oțel pe care TMK Artrom le-a achiziționat de la societatile din grupul 

TMK și le-a vândut in SUA.  Pentru produsele similare din oțel de origine 

europeană, taxa de 25% a fost introdusă începând cu 1.06.2018. Cheltuielile cu 

aceste taxe înregistrate în anul 2018 au fost de 25.172 mii RON care au fost în 

general recuperate prin creșterea preturilor de vânzare către clienți. 

 

g. cheltuielile privind prestațiile externe au crescut în anul 2018 față de anul 

2017 cu 23% (în anul 2017 față de anul 2016 au crescut cu 43%), în principal 

datorită creșterii cheltuielilor comerciale aferente vânzărilor de țeavă și mărfuri –

cheltuieli de transport, cheltuieli portuare, comisioane de agentie. 

 

h. pierderi financiare. TMK Artrom a înregistrat în anul 2018 pierdere financiară în 

sumă de 14.640 mii RON (in 2017 acestea au fost de 8.770 mii RON) ca urmare a 

creșterii cheltuielilor cu dobânzile și a diferentelor nefavorabile de curs valutar. 

Comparativ cu anul 2017, pierderea financiară a anului 2018 a crescut cu 67%. 

Cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 75% ca urmare a creșterii volumului 

creditelor și ratelor dobânzilor și a cresterii pierderilor nete din diferențe de curs 

valutar cu 41%. Comparativ cu anul 2016, pierderea financiară a anului 2017 a 

scăzut cu 13%. Cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 22% ca urmare a creșterii 

volumului creditelor și ratelor dobânzilor și a scăderii pierderilor nete din diferențe 

de curs valutar cu 56%. 
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În conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 

2844/2016 cu modificările și completarile ulterioare, s-au evaluat lunar soldurile 

conturilor de disponibilități, creanțe și obligații în valută (elementele monetare) 

conform cursurilor de referință ale BNR. 

Instabilitatea monedei naționale și deprecierea accentuată a cursului de schimb 

LEU/EUR și LEU/USD. care a evoluat de la 4.5245 LEU/EUR la 31.12.2015  la 

4.5411 LEU/EUR a 31.12.2016 la 4.6560 LEU/EUR la 31.12.2017 la 4.6639 

LEU/EUR la  31.12.2018, respectiv de la 4.1477 LEU/USD (31.12.2015) la 4.3033 

LEU/USD(31.12.2016). la 3.8915 LEU/USD (31.12.2017) la 4.0736 LEU/ USD a 

dus la înregistrarea de pierderi de curs valutar în suma de 4.616 mii RON în anul 

2016, în de 2.034 mii RON in 2017, si de 2.873 mii RON in 2018. 

S-au constituit ajustări de valoare pentru stocurile de  materii prime, produse finite și a 

producției în curs luând în considerare valoarea realizabilă netă la 31 Decembrie 2018. Valoarea 

ajustărilor de valoare pentru stocuri  existente la 31.12.2018 sunt în sumă de 9.075 mii RON 

(31.12.2017: 5.385 mii RON). 

2.3.2 Costul bunurilor vândute al Grupului 
 

În ceea ce privește costul bunurilor vândute al Grupului, situația se prezintă astfel: 

Principalul cost de productie al Grupului în anul 2018 îl reprezintă costul cu materia prima 

constând în fier vechi, feroaliaje și prafuri de turnare folosite în procesul de producție al țaglei de 

către TMK Reșița, acesta reprezentând 45% din totalul costurilor de vânzare al producției vândute 

a Grupului ((54% în anul 2017 si 39% în anul 2016). Cheltuielile cu salariatii în sectorul 

productiv (salarii, compensații acordate și cheltuieli cu contributiile sociale) reprezintă 14,8% din 

costul de vânzare al producției Grupului (14,7% în anul 2017 si, respectiv, 19% in 2016). 

Cheltuielile cu materialele consumabile (materiale auxiliare, scule tehnologice, piese de schimb, 

s.a.) reprezintă 15% (fata de 13% în anul 2017 si, respectiv, 13% în anul 2016).  Cheltuielile cu 

energia (gaze naturale, energie electrica, apă) reprezintă 13% (fata de 14% în anul 2017 si, 

respectiv 17% în anul 2016). Cheltuielile cu amortizarea reprezintă 8% (fata de 9% în anul 2017 

si, respectiv, 13% în anul 2016). Celelalte cheltuieli individuale sunt sub 1% din totalul costului 

de vânzare al producției Grupului. 

In perioada 2016-2018 s-au inregistrat urmatoarele variatii ale costurilor bunurilor vandute de 

Grup: 

a. Cheltuielile cu materiile prime ale Grupului au scăzut în anul 2018 față de anul 

2017 cu 5%, în principal datorită scăderii producției de oțel lichid a TMK Resita 

cu 14 %. Insa scaderea cheltuielilor cu materiile prime a fost diminuata de 

creșterea pretului mediu de achiziție al fierului vechi care a crescut de la 1.130 

lei/tonă în anul 2017 la 1.280 lei/tonă în anul 2018 (creștere cu 13%). De 

asemenea, creșteri de pret au fost în anul 2018 și la materialele auxiliare feroaliaje 

si electrozi. Cheltuielile cu materiile prime ale Grupului au crescut în anul 2017 

față de anul 2016 cu 96%, ca urmare a creșterii volumului producției de oțel 

obținute (creștere cu 43%) și a creșterii prețului mediu de achiziție fier vechi de la 

846 lei/tonă în anul 2016 la 1.142 lei/tonă în anul 2017 (creștere cu 35%). 

b. cheltuielile cu energia, gazele naturale și apa au crescut în anul 2018 față de 

anul 2017 doar cu 1% în principal datorită creșterii consumurilor efective pentru 

producția de țevi dar si a scăderii concomitente a consumului efectiv ca urmare a 

scăderii producției de oțel lichid a TMK Reșița și a variației prețurilor de achiziție 

ale energiei electrice și ale gazelor naturale față de anul anterior. Datele cu privire 

la TMK Artrom au fost prezentate la sectiunea anterioara din Raport (Sectiunea 

2.3.1).  In ceea ce priveste TMK Resita, prețul mediu al energiei electrice a crescut 

cu 10% în anul 2018 (în anul 2018 media anuală la energia 220=252.39 lei/MWh 
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: media anuală la energia 110 = 268.62 lei/MWh ;față de anul 2017 când  media 

anuală energia 220 =229.26 lei/MWh; media anuală energia 110 = 246.06 lei 

/MWh). Cheltuielile cu energia, gazele naturale și apa au crescut în anul 2017 față 

de anul 2016 cu 20%, în principal datorită creșterii consumurilor fizice pentru 

producția de tevi, dar și a creșterii consumului fizic ca urmare a creșterii producției 

de oțel lichid a TMK Reșița cu 43% și variației prețurilor de achiziție ale energiei 

electrice și ale gazelor naturale față de anul anterior. La TMK Reșița, prețul mediu 

al energiei electrice a crescut cu 12% (în anul 2017 energia 220 =235.68 

lei/MWh;energia 110 = 252,48 lei /MWh față de anul 2016 când energia 220 = 

208.23 lei/MWh și energia 110 = 231,96 lei/MWh) și economie din normă de 

consum). 

 

c. cheltuieli cu protectia mediului.  

În anul 2018, TMK Artrom a constituit provizioane pentru certificate de emisii de 

gaze cu efect de seră în suma de 668 mii RON pentru deficitul de certificate aferent 

producției anului 2018.  TMK Artrom a înregistrat în anul 2018 cheltuieli cu 

protecția mediului în suma de 1.008 mii RON reprezentând certificate predate la 

Registrul Unic European Gaze Cu Efect De Seră (RUEGES) corespunzător 

emisiilor de gaze cu efect de seră aferente producției anului 2017 și a anulat 

provizioanele, înregistrate anterior pentru productia din 2017, în suma 1.466 mii 

RON.  În data de 3.06.2015, TMK Resita a obținut exceptarea la plată a 85% din 

numărul certificatelor verzi aferente cotei obligatorii a TMK Resita conform 

Acordului de exceptare nr. 4 din 3.06.2015 (TMK Resita) eliberate de Ministerul 

Economiei, Comertului și Turismului.  Conform HG 495/2014 in coroborare cu 

Deciziei Comisiei Europene nr. C (2014) 7287 final din 15 octombrie 2014, schema 

de ajutor de stat, adica exceptarea, va ramane valabila pana in 2024 in cazul 

ambelor societati. 

 

d. cheltuieli cu personalul. Cheltuielile totale cu personalul ale Grupului au crescut 

în anul 2018 față de anul 2017 cu 14,7%, (în anul 2017 față de anul 2016 au 

crescut cu 15,7%) în principal datorită creșterii numărului de salariati precum și 

a creșterilor individuale salariale.  Numărul mediu de salariati în 2018 în cadrul 

Grupului a fost de 2.249 (2017: 2.068, 2016: 2021). Numărul efectiv de salariati 

existent al Grupului la 31.12.2018 a fost de 2.282 salariați în creștere cu 121 de 

salariati față de numarul total de salariati înregistrat la sfârșitul anului 2017- 

2.161 salariați (fata de 2016 cand numarul salariatilor a fost 2030).  Numarul 

efectiv de salariati la 31 decembrie 2018 in cadrul TMK Resita a fost de 783. (2017: 

784; 2016: 715 angajați) și 2 persoane la TMK Assets pe întreaga perioadă. 

Numărul mediu de salariați în anul 2018 la TMK Reșița a fost de 781 de salariați 

(fata de 733 in anul 2017 si, respectiv, 715 în anul 2016) respectiv 1 persoană  la 

TMK ASSETS pe întreaga perioadă. TMK Industrial Solutions LLC a avut la 

sfârșitul anului 2018 un număr de 11 salariați (fata de 10 salariati la sfarsitul lui 

2017 si, respectiv 8 salariati la sfarsitul lui 2016). Numărul mediu de angajați al 

TMK Industrial Solutions LLC în  anul 2018 a fost de 10 angajați (acelasi ca 

numarul mediu de salariati în anul 2017 si, respectiv cu 2 mai mare decat 

numarul mediu de salariati in anul 2016).   
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Declarația conducerii  
 

Conducerea TMK Artrom va da o declaratie cu privire la situațiile financiare individuale ale TMK 

Artrom și consolidate ale Grupului numai la momentul finalizării procedurilor interne de 

închidere și după finalizarea procedurii de audit în ceea ce privește atat situațiile financiare 

individuale ale TMK Artrom cât și cele consolidate ale Grupului.  

 

 

Director General    Director Gen. Adj. Economic și Contabilitate 

Adrian Popescu                                                                 Cristiana Văduva 


