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RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENÞI CÃTRE ACÞIONARII
S.C. ªANTIERUL NAVAL ORªOVA S.A

1. Am auditat situaþiile financiare anuale ataºate ale SC ªantierul Naval Orºova SA („Societatea”)
întocmite la data de 31 decembrie 2009 formate din bilanþ, cont de profit ºi pierdere, situaþia fluxurilor
de numerar, situaþia modificãrii capitalurilor proprii ºi notele explicative la situaþiile financiare,
identificate prin urmãtorii indicatori:
- profit net:
7.513.580 lei
- cifra de afaceri:
99.894.922 lei
- total active:
105.871.972 lei

Responsabilitatea conducerii privind situaþiile financiare
2. Conducerea Societãþii este responsabilã pentru întocmirea ºi prezentarea fidelã a acestor situaþii
financiare în conformitate cu Legea nr. 82/1991, legea contabilitãþii ºi cu Ordinul ministrului finanþelor
publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
3. Aceastã responsabilitate include:
i) conceperea, implementarea ºi menþinerea unui control intern relevant pentru întocmirea ºi
prezentarea fidelã a acestor situaþii financiare ce nu conþin denaturãri semnificative datorate fie fraudei,
fie erorii;
ii) selectarea ºi aplicarea politicilor contabile adecvate;
iii) realizarea unor estimãri contabile rezonabile pentru circumstanþele date.

Responsabilitatea auditorului
4. Responsabilitatea noastrã este sã exprimãm o opinie asupra acestor situaþii financiare anuale, pe
baza auditului efectuat.
5. Am efectuat auditul în conformitate cu Standardele Internaþionale de Audit (ISA) elaborate de
International Federation of Accountants (IFAC) ºi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din
România (CAFR). Aceste Standarde cer ca noi sã ne conformãm cerinþelor etice ºi sã planificãm ºi sã
realizãm auditul în vederea obþinerii unei asigurãri rezonabile cã situaþiile financiare nu conþin erori
semnificative.

6. Descrierea unui audit:
i) Un audit implicã realizarea procedurilor necesare pentru obþinerea probelor de audit
referitoare la sume ºi alte informaþii publicate în situaþiile financiare.
ii) Procedurile selectate depind de raþionamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca
situaþiile financiare sã prezinte denaturãri semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. În respectiva
evaluare a riscurilor, auditorul analizeazã sistemul de control intern relevant pentru întocmirea ºi
prezentarea fidelã a situaþiilor financiare ale entitãþii cu scopul de a planifica proceduri de audit
adecvate în circumstanþele date, dar nu în scopul exprimãrii unei opinii cu privire eficacitatea
sistemului de control intern al Societãþii.
iii) În cadrul unui audit se evalueazã, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile
folosite ºi mãsura în care estimãrile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum ºi
prezentarea globalã a situaþiilor financiare.
Considerãm cã probele de audit pe care le-am obþinut sunt suficiente ºi adecvate pentru a forma o
bazã pentru opinia noastrã de audit.

Opinia auditorului asupra situaþiilor financiare
7. În opinia noastrã, situaþiile financiare anuale ale SC ªantierul Naval Orºova SA furnizeazã o
imagine fidelã a situaþiei financiare, a poziþiei financiare ºi rezultatelor Societãþii la 31 decembrie 2009,
în conformitate cu prevederile Legii contabilitãþii nr. 82/1991 ºi ale Ordinului ministrului finanþelor nr.
1752/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Raport cu privire la alte cereri legale ºi de reglementare
8. În concordanþã cu Ordinul Ministrului Finanþelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea
reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
articolul 263 punctul 2, angajamentul nostru a fost extins asupra revizuirii conformitãþii Raportului
administratorilor pentru exerciþiul financiar încheiat la 31 decembrie 2009 cu situaþiile financiare
anuale. Noi am citit Raportul administratorilor ºi nu am identificat informaþii financiare care sã fie în
mod semnificativ neconcordante cu informaþiile prezentate în situaþiile financiare alãturate. Raportul
administratorilor nu face parte din situaþiile financiare.

Alte aspecte
9. Aºa cum este prezentat în Nota 1 „Active imobilizate”, la 31 decembrie 2009, Societatea a
procedat doar la reevaluarea imobilizãrilor corporale existente în grupa „Clãdiri”, valorile celorlalte
imobilizãri fiind prezentate atât la cost istoric indexat, cât ºi la cost istoric, iar diferenþele dintre valorile
rezultate în urma reevaluãrii ºi valorile la cost istoric au fost afectate rezervelor din reevaluare în cadrul
capitalurilor proprii.

10. Acest raport este întocmit exclusiv pentru uzul intern al Societãþii ºi al acþionarilor ºi pentru
depunerea la Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Mehedinþi, ºi nu poate fi folosit în nici un alt scop
fãrã acordul auditorului.

Timiºoara, 24 februarie 2010

A.B.A. AUDIT SRL
Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România
cu nr. 305/23 decembrie 2002
Prin:
Profesor Universitar Dr. Cristea Dumitru Horia

JUDEÞUL
MEHEDINÞI
ENTITATE S.C. ªANTIERUL NAVAL ORªOVA S.A.
ADRESA: localitatea ORªOVA, str. Tufãri nr. 4

FORMA DE PROPRIETATE 34
ACTIVITATE PREPONDERENTÃ
(denumire clasã CAEN)
Construcþii ºi reparaþii de nave
COD CLASÃ CAEN
3511
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE

TELEFON 0252.362.399 FAX 0252.360.648
NUMÃR DIN REGISTRUL COMERTULUI
J25 / 150 / 1991

1614734

BILANÞ
COD 10
Rând Nota 31 decembrie 2008 31 decembrie 2009
(lei)
(lei)
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZÃRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire
2. Cheltuieli de dezvoltare
3. Concesiuni, brevete, licenþe, mãrci
comerciale, drepturi ºi active similare ºi
alte imobilizãri necorporale
4. Fond comercial
5. Avansuri ºi imobilizãri
necorporale în curs de execuþie
TOTAL
II. IMOBILIZÃRI CORPORALE
1. Terenuri ºi construcþii
2. Instalaþii tehnice ºi maºini
3. Alte instalaþii, utilaje ºi mobilier
4. Avansuri ºi imobilizãri corporale
în curs de execuþie
TOTAL
III. IMOBILIZÃRI FINANCIARE
1. Acþiuni deþinute la entitãþile afiliate
2. Împrumuturi acordate entitãþilor afiliate
3. Interese de participare
4. Împrumuturi acordate entitãþilor de care
compania este legatã în virtutea
intereselor de participare
5. Investiþii deþinute ca imobilizãri
6. Alte împrumuturi
TOTAL
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime ºi materiale consumabile
2. Producþia în curs de execuþie
3. Produse finite ºi mãrfuri
4. Avansuri pentru cumpãrãri de stocuri
TOTAL

01
02

0
0

0
0

03
04

369.487
0

162.105
0

05
06

0
369.487

0
162.105

07
08
09

42.713.740
18.569.309
139.098

30.310.264
19.295.296
103.349

10
11

3.037.026
64.459.173

1.459.683
51.168.592

12
13
14

482.400
0
0

422.820
0
0

15
16
17
18
19

0
1.314.943
2.237.415
4.034.758
68.863.418

0
2.321.530
2.457.928
5.202.278
56.532.975

18.695.550
28.101.360
8.032
0
46.804.942

7.933.920
22.375.039
4.244.722
1.587
34.555.268

20
21
22
23
24

1 (a)

1 (b)

1 (c)

11

Notele de la 1 la 26 fac parte integrantã din situaþiile financiare .
(1)

SC ªANTIERUL NAVAL ORªOVA SA
BILANÞ
COD 10
Rând Nota 31 decembrie 2008 31 decembrie 2009
(lei)
(lei)
II. CREANÞE
1. Creanþe comerciale
2. Sume de încasat de la entitãþile afiliate
3. Sume de la entitãþile de care compania
este legata în virtutea intereselor de
participare
4. Alte creanþe
5. Capital subscris ºi nevãrsat
TOTAL

25
26

27
28
29
30

5,12
5

5,13
5

17.866.982
0

11.057.233
0

0
6.588.615
0
24.455.597

0
2.575.354
0
13.632.587

III. INVESTIÞII PE TERMEN SCURT
1. Acþiuni deþinute la entitãþile afiliate
2. Alte investiþii pe termen scurt
TOTAL

31
32
33

15

0
5.284.958
5.284.958

0
341
341

IV. CASA ªI CONTURI LA BÃNCI
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

34
35

14

572.115
77.117.612

1.061.442
49.249.638

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

36

64.704

89.359

0
6.435.608
24.752.464
2.301.768
0
0

0
4.669.847
2.227.803
1.548.334
0
0

0

0

7.800.185
41.290.025

4.538.797
12.984.781

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLÃTITE
ÎNTR-O PERIOADÃ DE PÂNÃ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaþiuni
prezentându-se separat împrumuturile
din emisiunea de obligaþiuni convertibile 37
2. Sume datorate instituþiilor de credit
38
5
3. Avansuri încasate în contul comenzilor
39
5
4. Datorii comerciale - furnizori
40 5,16
5. Efecte de comerþ de plãtit
41
6. Sume datorate entitãþilor afiliate
42
7. Sume datorate entitãþilor de care
compania este legatã în virtutea
intereselor de participare
43
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale
ºi datoriile privind asigurãrile sociale
44 5,17
TOTAL
45
5

Notele de la 1 la 26 fac parte integrantã din situaþiile financiare .
(2)

SC ªANTIERUL NAVAL ORªOVA SA
BILANÞ
COD 10
Rând Nota 31 decembrie 2008 31 decembrie 2009
(lei)
(lei)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/
DATORII CURENTE NETE

46

35.892.291

36.354.216

F. TOTAL ACTIVE MINUS
DATORII CURENTE

47

104.755.709

92.887.191

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

0
0
667.086
667.086

0
0
305.331
305.331

0
0
0

0
0
0

28.557.298
0
0
28.557.298

28.557.298
0
0
28.557.298

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLÃTITE
ÎNTR-O PERIOADÃ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni,
prezentându-se separat împrumuturile
din emisiunea de obligaþiuni convertibile 48
2. Sume datorate instituþiilor de credit
49
3. Avansuri încasate în contul comenzilor
50
4. Datorii comerciale - furnizori
51
5. Efecte de comerþ de plãtit
52
6. Sume datorate entitãþilor afiliate
53
7. Sume datorate entitãþilor de care
compania este legata în virtutea
intereselor de participare
54
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale
ºi datoriile privind asigurãrile sociale
55
TOTAL
56
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii ºi
obligaþii similare
2. Provizioane pentru impozite
3. Alte provizioane
TOTAL

57
58
59
60

I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenþii pentru investiþii
2. Venituri înregistrate în avans
TOTAL

61
62
63

J. CAPITAL ªI REZERVE
i. Capital
- Capital subscris vãrsat
- Capital subscris nevãrsat
- Patrimoniul regiei
TOTAL

64
65
66
67

2

7

Notele de la 1 la 26 fac parte integrantã din situaþiile financiare .
(3)

SC ªANTIERUL NAVAL ORªOVA SA
BILANÞ
COD 10
Rând Nota 31 decembrie 2008 31 decembrie 2009
(lei)
(lei)
II. PRIME DE CAPITAL
III. REZERVE DIN REEVALUARE
IV. REZERVE
1. Rezerve legale
2. Rezerve statutare sau contractuale
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat
din rezerve din reevaluare
4. Alte rezerve
TOTAL

68
69

8.862.843
33.412.666

8.862.843
21.010.008

70
71

4.041.423
0

4.494.244
0

72
73
74

2.841
17.587.421
21.631.685

2.222.097
20.644.362
27.360.703

Acþiuni proprii
Câºtiguri legate de instrumentele de
capitaluri proprii
Pierdere legate de instrumentele de
Capitaluri proprii

75

0

0

76

0

0

77

0

0

Sold C 78
Sold D 79

0
2.834.698

0
269.751

Sold C 80
Sold D 81

15.404.006
0

7.513.580
0

945.177

452.821

V. PROFITUL SAU PIERDEREA
REPORTAT(Ã)

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA
EXERCIÞIULUI FINANCIAR

Repartizarea profitului

82

3

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

83

104.088.623

92.581.860

Patrimoniul public

84

0

0

CAPITALURI-TOTAL

85

104.088.623

92.581.860

Autorizate ºi semnate în numele Consiliului de Administraþie la data de 16 februarie 2010 de cãtre:
ADMINISTRATOR
Numele ºi prenumele: Dr. Ec. Mihai Fercalã

ÎNTOCMIT,
Numele ºi prenumele: Ec. Gheorghe Caraiman
Calitatea Director Economic

Semnãtura____________________

Semnãtura____________

ªtampila unitãþii
Notele de la 1 la 26 fac parte integrantã din situaþiile financiare .
(4)

SC ªANTIERUL NAVAL ORªOVA SA
CONTUL DE PROFIT ªI PIERDERE
COD 20
Exerciþiul financiar
încheiat la
Rând Nota 31 decembrie 2008
(lei)
1. Cifra de afaceri netã
Producþia vândutã
Venituri din vânzarea mãrfurilor
Venituri din dobânzi înregistrate de
entitãþile al cãror obiect principal de
activitate îl constituie leasingul
Venituri din subvenþii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete
2. Variaþia stocurilor de produse
finite ºi a producþiei în curs de
execuþie
Sold C
Sold D
3. Producþia realizatã de entitate pentru
scopurile sale proprii ºi capitalizatã
4. Alte venituri din exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
5. a) Cheltuieli cu materiile prime
ºi materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale
b) Alte cheltuieli externe
(cu energie ºi apã)
c) Cheltuieli privind mãrfurile
6. Cheltuieli cu personalul, din care:
a) Salarii ºi indemnizaþii
b) Cheltuieli cu asigurãrile ºi
protecþia socialã
7. a) Ajustãri de valoare privind imobilizãrile
corporale ºi necorporale
a.1) Cheltuieli
a.2) Venituri
b) Ajustãri de valoare privind activele
circulante
b.1) Cheltuieli
b.2) Venituri

01
02
03

125.966.956
125.809.800
157.156

99.894.922
99.817.803
77.119

04

0

0

05

0

0

06
07

10.875.968
0

0
249.953

08
09
10

102.836
340.986
137.286.746

251.173
2.860.462
102.756.604

49.832.868
1.672.291

35.247.610
778.286

1.007.324
175.935

1.147.690
27.286

32.172.354
25.438.349

32.658.990
25.948.458

17

6.734.005

6.710.532

18 1 a), b)
19
20

5.229.505
5.229.505
0

7.173.149
7.173.149
0

21
22
23

1.716.996
3.432.476
1.715.480

2.243.238
3.501.767
1.258.529

11
12

10 e)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

20

13
14
15
16

23

21

Notele de la 1 la 26 fac parte integrantã din situaþiile financiare .
(5)

SC ªANTIERUL NAVAL ORªOVA SA
CONTUL DE PROFIT ªI PIERDERE
COD 20
Exerciþiul financiar
încheiat la
Rând Nota 31 decembrie 2008
(lei)
8. Alte cheltuieli de exploatare
8.1 Cheltuieli privind prestaþiile externe
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe ºi
vãrsãminte asimilate
8.3 Cheltuieli cu despãgubiri, donaþii ºi
activele cedate
Cheltuieli privind dobânzile de refinanþare
înregistrate de entitãþile al cãror obiect
principal de activitate îl constituie leasingul

24
25

Ajustãri privind provizioanele
Cheltuieli
Venituri

29
30
31

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL

32

22

26
27

24

28

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

17.269.378
16.027.808

14.947.699
11.090.804

511.946

610.511

729.624

3.246.384

0

0

(1.513.201)
3.699.216
5.212.417

(361.756)
248.690
610.446

107.563.450

93.862.192

29.723.296
0

8.894.412
0

35

0

0

36

0

0

37

0

0

38

0

0

11. Venituri din dobânzi
- din care, veniturile obþinute de la
entitãþile afiliate

39

393.815

156.326

40

0

0

Alte venituri financiare

41

3.921.732

2.423.861

VENITURI FINANCIARE – TOTAL

42

4.315.547

2.580.187

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
- Profit
33
4
- Pierdere
34
9. Venituri din interese de participare
- din care, veniturile obþinute de la
entitãþile afiliate
10. Venituri din alte investiþii ºi
împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
- din care, veniturile obþinute de la
entitãþile afiliate

Notele de la 1 la 26 fac parte integrantã din situaþiile financiare .
(6)

SC ªANTIERUL NAVAL ORªOVA SA
CONTUL DE PROFIT ªI PIERDERE
COD 20
Exerciþiul financiar
încheiat la
Rând Nota 31 decembrie 2008
(lei)
12. Ajustãri de valoare privind imobilizãrile
financiare ºi investiþiile deþinute ca
active circulante
- Cheltuieli
- Venituri

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

43
44
45

5.363.190
9.302.541
3.939.351

13. Cheltuieli privind dobânzile
- din care, cheltuielile în relaþia
cu entitãþile afiliate
Alte cheltuieli financiare

46

39.940

220.555

47
48

0
9.617.992

0
3.144.628

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL

49

15.021.122

2.418.176

0
10.705.575

162.011
0

19.017.721
0

9.056.423
0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ã)
- Profit
50
- Pierdere
51

25

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ã)
- Profit
52
- Pierdere
53

(947.007)
59.580
1.006.587

15. Venituri extraordinare
16. Cheltuieli extraordinare

54
55

0
0

0
0

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
- Profit
- Pierdere

56
57

0
0

0
0

VENITURI TOTALE

58

141.602.293

105.336.791

CHELTUIELI TOTALE

59

122.584.572

96.280.368

PROFIT SAU PIERDEREA BRUT(Ã)
- Profit
- Pierdere

60
61

19.017.721
0

9.056.423
0

18. Impozitul pe profit

62

3.613.715

1.542.843

10 d)

Notele de la 1 la 26 fac parte integrantã din situaþiile financiare .
(7)

SC ªANTIERUL NAVAL ORªOVA SA
CONTUL DE PROFIT ªI PIERDERE
COD 20
Exerciþiul financiar
încheiat la
Rând Nota 31 decembrie 2008
(lei)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

19. Alte impozite neprezentate la
elementele de mai sus

63

0

0

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ã)
EXERCIÞIULUI FINANCIAR
- Profit
- Pierdere

64
65

15.404.006
0

7.513.580
0

Autorizate ºi semnate în numele Consiliului de Administraþie la data de 16 februarie 2010 de cãtre:

ADMINISTRATOR
Numele ºi prenumele: Dr. Ec. Mihai Fercalã

ÎNTOCMIT,
Numele ºi prenumele: Ec. Gheorghe Caraiman
Calitatea Director Economic

Semnãtura____________________

Semnãtura____________

ªtampila unitãþii

Notele de la 1 la 26 fac parte integrantã din situaþiile financiare .
(8)

S.C. ªANTIERUL NAVAL ORªOVA S.A.
SITUAÞIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

19.017.721

9.056.423

5.229.505
2.076.988
(1.513.201)
39.940
(393.814)

7.173.149
2.243.238
(947.007)
(361.756)
220.555
(156.326)

Profitul din exploatare înainte de modificãrile
capitalului circulant

24.457.139

17.228.276

Modificãri ale capitalului circulant
(Creºterea) / Descreºterea stocurilor
(Creºterea) / Descreºterea creanþelor
Creºterea /(Descreºterea) datoriilor
Dobânzi plãtite
Dobânzi încasate
Impozit pe profit plãtit
Numerarul utilizat în activitãþile operaþionale

(11.306.648)
(9.798.536)
432.956
(15.006)
387.762
(523.254)
3.634.413

9.798.416
11.108.260
(24.903.442)
(213.979)
166.319
(1.201.270)
11.982.580

Activitatea de investiþii:
Achiziþionare de imobilizãri net
Câºtig net din vânzarea de imobilizãri
Dividende incasate
Numerar net utilizat pentru investiþii

(8.247.577)
(82.618)
97.674
(8.232.521)

(6.734.801)
270.364
(6.464.437)

Activitatea de finanþare:
Creºterea (rambursarea) împrumuturilor
Numerar net din emisiune de acþiuni
Depozite bancare retrase / (constituite)
Achiziþii de investiþii financiare pe termen scurt
Dividende plãtite
Numerar net generat de activitatea de finanþare

6.435.608
0
462.717
9.287
(3.428.451)
3.479.161

(1.765.761)
0
5.284.617
0
(8.547.672)
(5.028.816)

Creºterea numerarului ºi
echivalentelor de numerar

(1.118.947)

489.327

Activitãþi operaþionale:
Rezultatul brut
Ajustãri pentru reconcilierea rezultatului brut cu
numerarul net utilizat în activitãþile operaþionale:
Amortizarea ºi alte ajustãri pentru imobilizãri
Ajustari pentru active circulante
Ajustari pentru imobilizari financiare
Provizioane pt. riscuri ºi cheltuieli
Cheltuieli din dobânzi
Venituri din dobanzi

Notele de la 1 la 26 fac parte integrantã din situaþiile financiare .
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S.C. ªANTIERUL NAVAL ORªOVA S.A.
SITUAÞIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Modificãrile numerarului ºi echivalentelor
de numerar
Sold la începutul anului
Creºterea / (Descreºterea) numerarului
echivalentelor de numerar

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

1.691.062

572.115

(1.118.947)

489.327

572.115

1.061.442

Sold la sfârºitul anului

ADMINISTRATOR
Numele ºi prenumele: Dr. Ec. Mihai Fercalã

ÎNTOCMIT,
Numele ºi prenumele: Ec. Gheorghe Caraiman
Calitatea Director Economic

Semnãtura____________________

Semnãtura____________

ªtampila unitãþii

Notele de la 1 la 26 fac parte integrantã din situaþiile financiare .
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S.C. ªANTIERUL NAVAL ORªOVA S.A.
SITUAÞIA MODIFICÃRILOR CAPITALULUI PROPRIU
Element al
capitalului propriu

Capital subscris
Patrimoniul regiei
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Rezerve statutare sau contractuale

Sold la

Reduceri/

Sold la

Reduceri/

Sold la

1 ianuarie 2008

Creºteri

Distribuiri

31 decembrie 2008

Creºteri

Distribuiri

31 decembrie 2009

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

1

2

3

4

6

7

8

21.643.150

6.914.148

-

28.557.298

-

-

28.557.298

-

-

-

-

-

8.862.843

-

8.862.843

-

23.601.523

9.811.143

0

33.412.666

1.926.797

14.329.455

21.010.008

8.862.843

2.787.455

1.253.968

0

4.041.423

452.821

-

4.494.244

-

-

-

-

2.841

-

-

2.841

2.219.256

-

2.222.097

Rezerve reprezentând surplusul realizat
din rezerve de reevaluare
Alte rezerve

12.169.790

5.417.631

-

17.587.421

3.056.941

-

20.644.362

Acþiuni proprii

-

-

-

-

-

-

-

Câºtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

-

-

-

-

-

-

-

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

-

-

-

-

-

-

-

Sold creditor

0

0

0

0

0

0

0

Sold debitor

-

-

-

-

-

-

-

Sold creditor

-

-

-

-

-

-

-

Sold debitor

-

-

-

-

Sold creditor

40.757

0

40757

0

-

0

-

Sold debitor

0

2.834.698

0

2.834.698

269.751

2.834.698

269.751

Rezultat reportat reprezentând profitul
nerepartizat sau pierderea neacoperitã

Rezultatul reportat provenit din adoptarea
pentru prima data a IAS, mai puþin IAS 29

Rezultatul reportat provenit
din corectarea erorilor contabile
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S.C. ªANTIERUL NAVAL ORªOVA S.A.
SITUAÞIA MODIFICÃRILOR CAPITALULUI PROPRIU
Element al
capitalului propriu

Sold la

Reduceri/

Sold la

Reduceri/

Sold la

1 ianuarie 2008

Creºteri

Distribuiri

31 decembrie 2008

Creºteri

Distribuiri

31 decembrie 2009

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

1

2

3

4

6

7

8

-

-

-

-

Sold creditor

-

-

-

-

Sold debitor

-

-

-

0

Sold creditor

7.032.098

145.808.117

137.436.209

15.404.006 111.093.090

118.983.516

7.513.580

Repartizarea profitului

(325.223)

(945.177)

(325.223)

(452.821)

(945.177)

(452.821)

66.952.391

174.287.975

137.151.743

104.088.623 118.026.333

129.533.096

92.581.860

Rezultatul reportat provenit din trecerea la
aplicarea Reglementãrilor contabile conforme
cu Directiva a patra a Comunitãþilor Economice
Europene

Profitul sau pierderea exerciþiului financiar

Total capitaluri proprii

ADMINISTRATOR
Numele ºi prenumele: Dr.Ec. Mihai Fercalã

Semnãtura____________________

(945.177)

ÎNTOCMIT,
Numele ºi prenumele: .Ec. Gheorghe Caraiman
Calitatea: Director Economic
Semnãtura____________

ªtampila unitãþii
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S.C. ªANTIERUL NAVAL ORªOVA S.A.
NOTE LA SITUAÞIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIÞIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

ENTITATEA CARE RAPORTEAZÃ
Aceste situaþii financiare sunt prezentate de SC ªantierul Naval Orºova SA („Societatea”) ºi încorporeazã
rezultatele operaþiunilor Societãþii.

1.

ACTIVE IMOBILIZATE
a) Imobilizãri necorporale

Cheltuieli
de
constituire
(lei)
Cost
Sold la 1 ianuarie 2009
Creºteri
Reduceri
Sold la 31 decembrie 2009
Depreciere cumulatã
Sold la 1 ianuarie 2009
Deprecierea înregistratã
în cursul exerciþiului
Reduceri sau reluãri
Sold la 31 decembrie 2009
Valoarea contabilã netã la
1 ianuarie 2009
Valoarea contabilã netã la
31 decembrie 2009

Concesiuni,
brevete, licenþe
mãrci, drepturi
Avansuri
ºi valori
ºi
Cheltuieli similare ºi alte
imobilizãri
de
imobilizãri
Fondnecorporale
dezvoltare necorporale comercial
în curs
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)

Total
(lei)

0
0
0
0

0
0
0
0

1.098.449
9.529
0
1.107.978

0
0
0
0

0 1.098.449
0
9.529
0
0
0 1.107.978

0
0

0
0

728.962
216.911

0
0

0
0

728.962
216.911

0
0

0
0

0
945.873

0
0

0
0

0
945.873

0

0

369.487

0

0

369.487

0

0

162.105

0

0

162.105
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S.C. ªANTIERUL NAVAL ORªOVA S.A.
NOTE LA SITUAÞIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIÞIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

1.

ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE)
b) Imobilizãri corporale
Instalaþii
tehnice
ºi
maºini
(lei)

Alte
instalaþii,
utilaje ºi
mobilier
(lei)

Avansuri ºi
imobilizãri
corporale
în curs
(lei)

70.344.031
456.164
(40.450.756)
39.175
30.310.264

86.798.616
7.619.056
0
20.595.396
73.822.276

448.827
6.781
0
33.177
422.431

3.037.026
9.049.478
0
10.626.821
1.459.683

27.630.291
2.236.293

68.229.307
4.507.704

309.729
42.041

0
0

96.169.327
6.786.038

(29.829.078)
37.506
0

0
18.210.031
54.526.980

0
32.688
319.082

0
0
0

(29.829.078)
18.280.225
54.846.063

42.713.740

18.569.309

139.098

3.037.026

64.459.173

30.310.264

19.295.296

103.349

1.459.683

51.168.592

Terenuri ºi
construcþii
(lei)
Cost/evaluare
Sold la 1 ianuarie 2009
Creºteri
Diferenþe din reevaluare
Reduceri
Sold la 31 decembrie 2009
Depreciere cumulatã
Sold la 1 ianuarie 2009
Deprecierea înregistratã
în cursul exerciþiului
Diferenþe din reevaluare
Reduceri sau reluãri
Sold la 31 decembrie 2009

Valoarea contabilã netã
1 ianuarie 2009
Valoarea contabilã netã
31 decembrie 2009

Total
(lei)

160.628.500
17.131.479
(40.450.756)
31.294.569
106.014.654

Terenurile, la 31 decembrie 2009, au o valoare contabilã de 1.249.915 lei ºi reprezintã o suprafaþã de 95.057
mp, din care:
- 94.847 mp la sediul din Orºova ºi
210 mp la sediul Sucursalei Agigea, Jud. Constanþa
In urma definitivãrii situaþiei cadastrale la sediul principal, a rezultat, din mãsurãtori, o diferenþã în minus de
235 mp, care a fost înregistratã de Societate la data de 31 decembrie 2009.
Reevaluarea imobilizãrilor corporale
Imobilizãrile corporale ale Societãþii la 31 decembrie 2003 au fost reevaluate în conformitate cu Hotãrârea
Guvernului nr. 1553/2003 („HG 1553/2003”). Surplusul din reevaluare, a fost creditat în contul de rezerve din
reevaluare în cadrul capitalurilor proprii.
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S.C. ªANTIERUL NAVAL ORªOVA S.A.
NOTE LA SITUAÞIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIÞIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009
1.

ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE)
Reevaluarea imobilizãrilor corporale (continuare)
La 31 decembrie 2004, valoarea imobilizãrilor corporale este prezentatã fie la cost istoric indexat în
conformitate cu hotãrârile guvernamentale („HG”), ce s-au aplicat pânã la acea datã, fie la cost istoric.
La 31 decembrie 2005, Societatea a procedat la revizuirea valorii imobilizãrilor corporale prin utilizarea
opiniei unor specialiºti, angajaþi în cadrul Societãþii. La 31 decembrie 2006, Societatea a procedat la
revizuirea valorii clãdirilor ºi construcþiilor speciale prin utilizarea opiniei unor specialiºti, angajaþi în cadrul
Societãþii. La 31 decembrie 2007, Societatea nu a procedat la revizuirea valorii activelor imobilizate la sediul
de la Orºova, în schimb Sucursala Agigea a efectuat o reevaluare pentru mijloacele fixe din grupa
Construcþii ºi nave maritime, înainte de realizarea fuziunii, pe vechea denumire: S.C.Servicii Construcþii
Maritime SA Agigea.
În cursul exerciþiilor 2007, 2008 ºi 2009 au fost înregistrate intrãri la categoria de echipamente tehnologice ºi
la cateloria altor imobilizãri ceea ce duce la o prezentare, în situaþiile financiare, a imobilizãrilor din grupele
respective atât la cost istoric indexat în conformitate cu hotãrârile guvernamentale („HG”), ce s-au aplicat,
cât ºi la cost istoric.
La 31 decembrie 2009, Societatea a procedat la reevaluarea imobilizãrilor corporale de natura clãdirilor ºi
construcþiilor speciale atât la sediul principal din localitatea Orºova, cât ºi la sucursala Agigea utilizând opinia
unor evaluatori externi independenþi. Metoda de reflectare a reevaluãrii în contabilitatea Societãþii a fost cea
a eliminãrii amortizãrii din valoarea contabilã a activelor. Cu valoarea surplusului din reevaluare a fost
creditat soldul rezervelor din reevaluare pentru acele obiective a cãror valoare justã a fost superioarã valorii
contabile nete, iar pentru celelalte obiective în cazul cãrora valoarea justã a fost mai micã decât valoarea
contabilã netã s-a reflectat diminuarea surplusului din reevaluare existent anterior, respectiv afectarea
cheltuielilor de exploatare în cazul obiectivelor pentru care anterior nu fusese recunoscutã o rezervã din
reevaluare sau rezerva din reevaluare recunoscutã era insuficientã pentru acoperirea descreºterii.
Operaþiuni privind
rezervele din reevaluare

Sold la 1 ianuarie 2009
Recunoºterea rezultatelor reevaluãrii
la data de 31 decembrie 2009, din care:
Descreºtere
Creºtere
Transfer la rezerve (1065) pentru imobilizãrile
ieºite din patrimoniu sau amortizate
integral la 31 decembrie 2009
Corectarea unor erori (rezerve din reevaluare
negative la sucursalã)
Sold la 31 decembrie 2009, din care
- grupa 1 Construcþii
- grupa 2 Instalaþii tehnice
- grupa 3 Alte imobilizãri

TOTAL
(lei)

Din care
Imobilizãri corporale
(lei)

Teren
(lei)

33.412.666

32.840.352

572.314

(10.453.153)
(12.110.199)
1.657.046

(10.453.153)
(12.110.199)
1.657.046

0
0
0

(2.219.256)

(2.219.256)

0

269.751
21.010.008
-

269.751
20.437.694
18.358.271
2.079.289
134

0
572.314
-
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S.C. ªANTIERUL NAVAL ORªOVA S.A.
NOTE LA SITUAÞIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIÞIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

1.

ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE)
Active ipotecate, gajate ºi restricþionate
I) La 31 decembrie 2009, Societatea avea, pentru contractul cadru pentru acordarea unui plafon global
multiopþiuni (credite, scrisori de garanþie bancarã, acreditive import) ºi multidevize (lei, euro) în valoare totalã
de 8.000.000 euro contractat la Banca Românã de Dezvoltare Groupe Societe Generale, Sucursala
Mehedinþi, urmãtoarele garanþii:







ipoteci constituite asupra unor imobile din patrimoniul Societãþii pentru suma de 2.323.300 euro (conform
raport evaluare ), asfel:
- hala de reparaþii ºi teren aferent în suprafaþã de 5172 mp, situate în Orºova, str. Tufãri nr. 4,
înregistrat în CF nr. 1133 Tufãri;
- hala nouã ºi teren aferent în suprafaþã de 1662 mp, situate în Orºova, str. Tufãri nr. 4. înregistrat
în CF nr. 1146 Tufãri;
- centralã termicã ºi teren aferent în suprafaþã de 402 mp, situate în Orºova, str. Tufãri nr. 4,
înregistrat în CF nr. 1121 Tufãri;
- staþie compresoare ºi Remiza PSI ºi teren aferent în suprafaþã de 760 mp, situate în Orºova, str.
Tufãri nr. 4, înregistrat în CF nr. 1145 Tufãri;
- grup de exploatare ºi teren aferent în suprafaþã de 1562 mp, situate în Orºova, str. Tufãri nr. 4,
înregistrat în CF nr. 1134 Tufãri;
- clãdire cantinã ºi teren aferent în suprafaþã de 774 mp, situate în Orºova, str. Tufãri nr. 4,
înregistrat în CF nr. 1135 Tufãri;
- clãdire comasatã ºi teren aferent în suprafaþã de 903 mp, situate în Orºova, str. Tufãri nr. 4,
înregistrat în CF nr. 1132 Tufãri;
garanþie realã mobiliarã pe sume de bani asupra depozitului la termen în valoare totalã de 580.762 euro,
inclusiv dobânzile produse de acesta, constituit la Banca Românã de Dezvoltare Groupe Societe
Generale, Sucursala Mehedinþi evidenþiat în contul nr. TD 7330712600.
garanþie realã mobiliarã pe sume de bani viitoare rezultate din acreditivele de export deschise în valoare
totalã de 3.059.646 euro;
garanþie realã mobiliarã asupra sumei de 3.077.502 euro ce constituie preþ în contractele comerciale ce
urmeazã a fi încasate ulterior.

II) La 31.12.2009, SC ªantierul Naval Orºova SA, beneficia de o facilitate de credit multiprodus, prin BCR cu
un plafon de 5.000.000 euro, in cadrul cãruia erau emise 5 scrisori de garanþie în valoare de 829.771 euro ºi
beneficia tot în cadrul acestui plafon de o linie de credit de 1.500.000 euro, din care era utilizat efectiv
504.452,81 euro.
Garanþii:
 ipoteca pe suprafaþa de teren de 27.201 mp ºi respectiv 40.131 mp, înregistrat în CF nr.1046 , Tufãri,
nr.4, ºi construcþii aferente, respectiv: platformã tehnologicã, calã ridicare – lansare ºi platformã cu cale
de rulare auto grele
 cesiune de creanþã asupra contractelor de export;

(16)

S.C. ªANTIERUL NAVAL ORªOVA S.A.
NOTE LA SITUAÞIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIÞIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

1.

ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE)
c) Imobilizãri financiare
Alte titluri imobilizate
La data de 31 decembrie 2008, structura portofoliului de imobilizãri financiare reprezentate de acþiuni
deþinute la societãþile de investiþii financiare se prezenta astfel:

Titluri la SIF I Banat
Titluri la SIF II Moldova
Titluri la SIF IV Muntenia
Titluri la SIF V Oltenia

Valoare contabila
la 31 decembrie 2008

Ajustãri

Valoare netã
la 31 decembrie 2008

2.090.977
788.220
1.245.863
2.350.978

1.687.786,00
668.175,00
771.050,50
2.034.083,50

403.191,00
120.045,00
474.812,50
316.894,50

6.476.038

5.161.095

1.314.943

La 31 decembrie 2009, Societatea a recalculat ºi anulat o parte din ajustãrile pentru deprecierea
investiþiilor financiare pe termen mediu ºi lung prin utilizarea cotaþiei din ultima zi de tranzacþionare a
anului 2009 pentru fiecare tip de acþiune deþinutã, valoarea netã a acestora fiind:

Titluri la SIF I Banat
Titluri la SIF II Moldova
Titluri la SIF IV Muntenia
Titluri la SIF V Oltenia

Valoare contabila
la 31 decembrie 2009

Ajustãri

Valoare netã
la 31 decembrie 2009

2.090.977
788.220
1.245.863
2.350.978

1.255.003
530.010
706.476
1.663.019

835.974
258.210
539.387
687.959

6.476.038

4.154.508

2.321.530

Acþiuni deþinute la entitãþi afiliate
In anul 1993, SC Servicii Construcþii Maritime SA („SCM”), societate absorbitã de cãtre SC ªantierul Naval
Orºova SA în cursul exerciþiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2008, a constituit împreunã cu
Societatea Anonimã „Domiki Kritis”, cu sediul în Creta o societate mixtã cu numele „Kritom Shipping
Company”, cu sediul în oraºul Iraclio, Creta. Ponderea deþinutã de cãtre SCM la capitalul Kritom Shipping
Company era de 49%. Conform datelor existente în evidenþa Societãþii, firma Kritom ºi-a majorat în douã
rânduri capitalul social, fãrã a consulta SCM, astfel încât a fost angajat un avocat care sã verifice legalitatea
majorãrilor de capital social.
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NOTE LA SITUAÞIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIÞIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

1.

ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE)
Societatea Anonimã „Domiki Kritis” susþine cã valoarea totalã a capitalului social al „Kritom Shipping
Company” este de 1.923.545 euro, format din 6.565 acþiuni, in valoare de 293 euro fiecare, iar structura pe
cei doi acþionari ar fi:
 Societatea Anonimã „Domiki Kritis”: 4.505 acþiuni, reprezentând 68,62% din capitalul social
 Societatea: 2.060 acþiuni, reprezentând 31,38% din capitalul social.
Societatea a recunoscut aceste titluri drept acþiuni deþinute la entitãþi afiliate ºi sunt în sumã de 684.495 lei.
La 31 decembrie 2009, Societatea a suplimentat ajustãrile pentru depreciere constituite la sfârºitul
exerciþiului financiar 2008 de 202.095 lei cu suma de 59.580 lei, rezultând o valoare totalã a ajustãrilor în
sold de 261.675 lei, iar valoarea netã la 31 decembrie 2009 este de 422.820 lei (la 31 decembrie 2008 482.400 lei) valoare negociatã cu societatea din Creta pentru cumpãrarea acþiunilor deþinute de cãtre
Societate.

Creanþe imobilizate
Soldul creanþelor imobilizate la 31 decembrie 2009 este în sumã de 2.457.928 lei (31 decembrie 2008:
2.237.415 lei) ºi are urmãtoarea componenþã:
 depozit colateral BRD în sumã de 2.455.576 lei, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 580.761,65
euro (31 decembrie 2008: 2.235.315 lei);
 garanþii în favoarea Shell Gas România în sumã de 2.100 lei (31 decembrie 2008: 2.100 lei).
 garanþie societate neutralizare deºeuri de origine animalã (Protan Bucureºti) 252 lei.
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2.

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ªI CHELTUIELI
Societatea are constituite provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli, astfel:

Denumirea
provizionului

Sold la
1 ianuarie 2009
(lei)

Provizioane pentru litigii
265.709
Provizioane pentru garanþii nave 51.812
Provizioane pentru dezafectarea
0
imobilizarilor corporale
Alte provizioane pentru
349.565
riscuri si cheltuieli
TOTAL

667.086

Transferuri
în cont
din cont
(lei)
(lei)

Sold la
31 decembrie 2009
(lei)

1.900
38.236
0

213.103
51.812
0

54.506
38.236
0

208.555

345.531

212.589

248.691

610.446

305.330

Suma provizioanelor pentru litigii se referã la patru procese aflate pe rol, în diferite stadii, având drept
obiect:
- dobânzi ºi penalitãþi calculate ºi reþinute din TVA de rambursat de cãtre ANAF Bucureºti, Direcþia
Generalã a Marilor Contribuabili, în valoare de 19.897 lei, pentru care Societatea are depusã
plângere la Tribunalul Bucureºti,
- contestarea sumei de 3.109 lei reprezentând dobânzi ºi penalitãþi calculate ºi reþinute de Agenþia
Naþionalã de Administrare Fiscalã Bucureºti,
- Contestaþie la executare pentru suma de 31.500 lei, în urma controlului de fond efectuat de DGFP
Constanþa la fosta societate Servicii Construcþii Maritime SA, preluatã prin fuziune, din care 1.500 lei
reprezintã expertiza în acest dosar.
Societatea a constituit alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli în sumã totalã de 212.589 lei,
reprezentând in special drepturi bãneºti cuvenite salariaþilor pentru exerciþiul financiar 2009 ºi
neachitate pânã la 31 decembrie 2009, in suma de 197.782 lei, iar suma de 14.806 lei reprezintã sume
litigioase.
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3.

REPARTIZAREA PROFITULUI
Pentru exerciþiul financiar încheiat la 31 decembrie 2009, Societatea a înregistrat un profit de 7.513.580 lei
(31 decembrie 2008: 15.404.006 lei profit).
Repartizãrile de mai jos au fost fãcute de Societate conform reglementãrilor în vigoare privind repartizãrile
obligatorii care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale.

Destinaþia

Profit net de repartizat
rezerva legalã (5%)
acoperirea pierderii contabile preluatã la fuziune
constituire rezerve facilitati fiscale,
(profit reinvestit, conf.Legii nr.329/2009)
- surse proprii de finanþare (alte rezerve)
- dividende
Profit nerepartizat
-

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

15.404.006

7.513.580

945.177
2.834.698

452.821
269.751

11.624.131

72.483
6.718.525

Situaþiile financiare aferente exerciþiului financiar încheiat la 31 decembrie 2008 au fost aprobate în ºedinþa
Adunãrii Generale a Acþionarilor din data de 13 martie 2009, iar profitul net rãmas de repartizat a fost
distribuit astfel: surse proprii de finanþare – 3.056.942 lei, dividende – 8.567.189 lei.
Suma de 2.834.698 lei, reprezintã pierderea preluatã de societatea absorbantã – S.C.ªantierul Naval
Orºova SA – de la societatea absorbitã – S.C.Servicii Construcþii Maritime SA Agigea, Jud. Constanþa , ca
efect al fuziunii prin absorbþie, la care se mai adaugã, în anul 2009 suma de 269.751 lei, provenitã din
corectarea unor erori constând în existenþa unor valori negative în contul de rezerve din reevaluare.
La Adunarea Generalã a Acþionarilor ce se va desfãºura în 19 martie 2010 se va supune aprobãrii modul de
repartizare a profitului net aferent anului 2009.
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4.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicatorul

1. Cifra de afaceri netã
2. Costul bunurilor vândute
ºi al serviciilor prestate (3+4+5)
3. Cheltuielile activitãþii de bazã
4. Cheltuielile activitãþilor auxiliare(cantina)
5. Cheltuielile indirecte de producþie
6. Rezultatul brut aferent cifrei
de afaceri nete (1-2)
7. Cheltuielile de desfacere
8. Cheltuieli generale de administraþie
9. Alte venituri din exploatare
10.Alte cheltuieli din exploatare
11. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

125.966.956

99.894.922

84.618.421
57.302.712
141.162
27.175.547

79.588.558
54.471.150
142.548
24.974.860

41.348.535
0
11.236.601
340.986
729.624
29.723.296

20.306.364
0
11.026.030
2.860.462
3.246.384
8.894.412

Pentru determinarea structurii cheltuielilor în vederea determinãrii rezultatului de exploatare, conducerea a
folosit estimãri ºi calculaþia realizatã în anii 2008 ºi 2009 pentru o gamã de produse consideratã semnificativã.
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5.

SITUAÞIA CREANÞELOR ªI A DATORIILOR

Creanþe

Creanþe comerciale
Alte creanþe

Datorii

Nota

12
13

Nota

Datorii comerciale
15; 18
Avansuri încasate în contul
comenzilor de la clienþi
Sume datorate instituþiilor de credit 19
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale
ºi datorii pentru asigurãrile sociale16; 18

Sold la
31 decembrie 2009
(lei)
(col. 2+3)
1

Termen de lichiditate
sub 1 an
peste 1 an
(lei)
(lei)
2

3

11.057.233
2.575.354

11.057.233
2.575.354

0
0

13.632.587

13.632.587

0

Sold la 31
decembrie 2009
(lei)
(col. 2+3+4)
1

Termen de exigibilitate
sub 1 an
1 - 5 ani
peste 5 ani
(lei)
(lei)
(lei)
2

3

4

1.548.334
2.227.803

1.548.334
2.227.803

0
0

0
0

4.669.847
4.538.797

4.669.847
4.538.797

0
0

0
0

12.984.781

12.984.781

0

0
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6.

PRINCIPII, POLITICI ªI METODE CONTABILE
Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situaþii financiare sunt prezentate mai jos.

A

Bazele întocmirii situaþiilor financiare

(1)

Informaþii generale

Aceste situaþii financiare au fost întocmite în conformitate cu:
(i)
(ii)

Legea Contabilitãþii 82/1991 republicatã în ianuarie 2005 („Legea 82”)
Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului
Finanþelor Publice al României 1752/2005 („OMF 1752”)

OMF 1752 prevede cã persoanele juridice prevãzute la art. 1 aliniatul 1 din Legea 82 aplicã Reglementãrile
contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãþilor Economice Europene, iar situaþiile financiare anuale
consolidate sunt întocmite în conformitate cu Directiva a VII-a a Comunitãþilor Economice Europene.
Prezentele situaþii financiare au fost întocmite pe baza convenþiei costului istoric, cu excepþiile prezentate în
continuare în politicile contabile.
(2)

Utilizarea estimãrilor

Întocmirea situaþiilor financiare în conformitate cu OMF 1752 cere conducerii Societãþii sã facã estimãri ºi
ipoteze care afecteazã valorile raportate ale activelor ºi pasivelor, prezentarea activelor ºi datoriilor
contingente la data întocmirii situaþiilor financiare precum ºi a veniturile ºi cheltuielile raportate pentru
respectiva perioadã. Cu toate cã aceste estimãri sunt fãcute de cãtre conducerea Societãþii pe baza celor
mai bune informaþii disponibile la data situaþiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste
estimãri.
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6.

PRINCIPII, POLITICI ªI METODE CONTABILE (CONTINUARE)
(3)

Continuitatea activitãþii

Prezentele situaþii financiare au fost întocmite în baza principiului continuitãþii activitãþii care presupune faptul
cã Societatea îºi va continua activitatea ºi în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei
prezumþii conducerea analizeazã previziunile referitoare la intrãrile viitoare de numerar.
Pe baza acestor analize, conducerea considerã cã Societatea va putea sã-ºi continue activitatea în viitorul
previzibil ºi prin urmare aplicarea principiului continuitãþii activitãþii în întocmirea situaþiilor financiare este
justificatã.

B

Conversia tranzacþiilor în monedã strãinã

(1)

Moneda de mãsurare a situaþiilor financiare

Elementele incluse în aceste situaþiile financiare sunt mãsurate în moneda care reflectã cel mai fidel
substanþa economicã a evenimentelor ºi circumstanþelor relevante pentru Societate („moneda de
mãsurare”). Aceste situaþii financiare sunt prezentate în lei româneºti. care este ºi moneda de mãsurare a
Societãþii.
Leul nu este o moneda convertibilã în afara României.

(2)

Tranzacþiile ºi soldurile în monedã strãinã

Tranzacþiile Societãþii în monedã strãinã sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca
Naþionalã a României („BNR”) pentru data tranzacþiilor. Soldurile în monedã strãinã sunt convertite în lei la
cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanþului. Câºtigurile ºi pierderile rezultate din decontarea
tranzacþiilor într-o monedã strãinã ºi din conversia activelor ºi datoriilor monetare exprimate în monedã strãinã
sunt recunoscute în contul de profit ºi pierdere, în cadrul rezultatului financiar.
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6.

PRINCIPII, POLITICI ªI METODE CONTABILE (CONTINUARE)
C

Imobilizãri necorporale

(1)

Cost

(i)

Programe informatice

Costurile pentru dezvoltarea sau întreþinerea programelor informatice sunt recunoscute ca ºi o cheltuialã. în
momentul în care sunt efectuate. Costurile care sunt asociate direct unui produs unic ºi identificabil care
este controlat de Societate ºi este probabil cã va genera beneficii economice depãºind costul pe o perioadã
mai mare de un an sunt recunoscute ca imobilizãri necorporale. Costurile directe includ cheltuielile cu
personalul echipei de dezvoltare ºi o proporþie adecvatã din cheltuielile de regie.
Cheltuielile care determinã prelungirea duratei de viaþã ºi mãrirea beneficiilor programelor informatice peste
specificaþiile iniþiale sunt adãugate la costul original al acestora. Aceste cheltuieli sunt capitalizate ca
imobilizãri necorporale dacã nu sunt parte integrantã a imobilizãrilor corporale.
(ii)

Cheltuieli de cercetare ºi dezvoltare

Cheltuielile de cercetare sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care sunt efectuate. Cheltuielile aferente
programelor de dezvoltare (aferente proiectãrii ºi testãrii unor produse noi sau îmbunãtãþite) sunt
recunoscute ca imobilizãri necorporale atunci când este probabil ca proiectul sã fie lansat cu succes luând în
considerare fezabilitatea comercialã ºi tehnicã iar costul poate fi mãsurat în mod fiabil. Cheltuielile de
dezvoltare care nu îndeplinesc criteriile menþionate anterior sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care au
loc. Cheltuielile de dezvoltare care au fost trecute pe cheltuieli nu sunt capitalizate în perioadele ulterioare.
(iii)

Alte imobilizãri necorporale

Toate celelalte imobilizãri necorporale sunt recunoscute la cost de achiziþie.
Imobilizãrile necorporale nu sunt reevaluate.
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6.

PRINCIPII, POLITICI ªI METODE CONTABILE (CONTINUARE)
(2)

Amortizare

(i)

Fond comercial

Societatea nu are înregistrat fond comercial.
(ii)

Programe informatice

Cheltuielile de dezvoltare a programelor informatice capitalizate sunt amortizate folosind metoda liniarã pe o
perioadã între 3 ºi 5 ani.
(iii)

Cheltuieli de dezvoltare

Cheltuielile de dezvoltare capitalizate sunt amortizate pe o bazã liniarã începând cu data lansãrii producþiei
comerciale a produsului pe durata în care produsul va genera beneficii economice, dar nu mai mult de cinci
ani.
(iv)

Alte imobilizãri necorporale

Brevetele, mãrcile ºi alte imobilizãri necorporale sunt amortizate folosind metoda liniarã pe durata de viaþã
utilã a acestora. Licenþele aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt amortizate pe o
perioadã de 3 ani.

D

Imobilizãri corporale

(1)

Cost/evaluare

Imobilizãrile corporale sunt evaluate iniþial la cost de achiziþie. O parte din imobilizãrile corporale au fost
reevaluate în baza unor hotãrâri de guvern („HG”) nr. 945/1990, nr. 26/1992, nr. 500/1994, nr. 983/1998, nr.
403/200 ºi nr. 1553/2003 prin indexarea costului istoric cu indici prescriºi în hotãrârile de guvern respective.
Creºterile valorilor contabile ale imobilizãrilor corporale rezultate din aceste reevaluãri au fost creditate iniþial
în rezerve din reevaluare, iar ulterior, cu excepþia reevaluãrii efectuate în baza HG nr. 1553/2003, în capitalul
social, în conformitate cu prevederile respectivelor hotãrâri de guvern. HG 1553/2003 prevedea necesitatea
ajustãrii valorii indexate prin comparaþie cu valoarea de utilizare ºi valoarea de piaþã. La 31 decembrie 2006,
Societatea a procedat la revizuirea valorii clãdirilor ºi construcþiilor speciale prin utilizarea opiniei unor
specialiºti, angajaþi în cadrul Societãþii.
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6.

PRINCIPII, POLITICI ªI METODE CONTABILE (CONTINUARE)

La 31 decembrie 2007, Societatea nu a procedat la revizuirea valorii activelor imobilizate la sediul de la
Orºova, în schimb Sucursala Agigea a efectuat o reevaluare pentru mijloacele fixe din grupa Construcþii ºi
nave maritime, înainte de realizarea fuziunii, pe vechea societate: SC Servicii Construcþii Maritime SA
Agigea. În cursul exerciþiilor 2007, 2008 ºi 2009 au fost înregistrate intrãri la categoria de echipamente
tehnologice ºi la cateloria altor imobilizãri ceea ce duce la o prezentare, în situaþiile financiare, a imobilizãrilor
din grupele respective atât la cost istoric indexat în conformitate cu hotãrârile guvernamentale („HG”), ce sau aplicat pânã la acea datã, cât ºi la cost istoric.
La 31.12.2009, Societatea a reevaluat imobilizãrile corporale de natura clãdirilor ºi construcþiilor speciale
utilizînd opinia unui evaluator extern independent.
Întreþinerea ºi reparaþiile imobilizãrilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunãtãþirile
semnificative aduse imobilizãrilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viaþã a acestora, sau care
mãresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de cãtre acestea sunt capitalizate.
Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele ºi sculele, sunt trecute pe cheltuieli în
momentul achiziþionãrii ºi nu sunt incluse în valoarea contabilã a imobilizãrilor corporale.
(2)

Amortizare

Amortizarea se calculeazã la valoarea evaluatã, folosindu-se metoda liniarã de-a lungul duratei utile de viaþã
estimatã a activelor, dupã cum urmeazã:
Activ
Construcþii
Instalaþii tehnice ºi maºini
Alte instalaþii. utilaje ºi mobilier

Ani
5 - 45
3 - 20
3 - 30

Terenurile nu se amortizeazã deoarece se considerã cã au o duratã de viaþã indefinitã.
Conducerea Societãþii evalueazã în mod continuu planul de dezvoltare. Efectul revizuirii duratelor de viaþã, în
baza HG nr. 2139/2004, s-a reflectat în cheltuiala cu amortizarea din anul 2005 ºi respectiv în perioadele
viitoare în mãrimea cheltuielilor cu amortizarea, fãrã a apãrea diferenþe temporare.
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PRINCIPII, POLITICI ªI METODE CONTABILE (CONTINUARE)
(3)

Vânzarea/casarea imobilizãrilor corporale

Imobilizãrile corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanþ împreunã cu amortizarea
cumulatã corespunzãtoare. Orice profit sau pierdere rezultat(ã) dintr-o asemenea operaþiune este inclus(ã)
în contul de profit ºi pierdere curent.
(4)

Deprecierea imobilizãrilor corporale

Dacã existã vreun indiciu potrivit cãruia un activ poate fi depreciat, valoarea contabilã a acestuia este
evaluatã ºi adusã la valoarea recuperabilã.
Valoarea recuperabilã este determinatã ca maximul dintre preþul net de vânzare ºi valoarea de utilizare.
Valoarea de utilizare a unui activ este estimatã pe baza fluxurilor viitoare de numerar operaþionale obþinute
prin utilizarea acestui activ ºi prin vânzarea acestuia, actualizate cu o ratã de actualizare adecvatã.

E

Deprecierea activelor

Imobilizãrile corporale ºi alte active pe termen lung, inclusiv imobilizãrile necorporale, sunt revizuite pentru
identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbãri în circumstanþe indicã faptul
cã valoarea contabilã nu mai poate fi recuperatã. Pierderea din depreciere este reprezentatã de diferenþa
dintre valoarea contabilã ºi maximul dintre preþul de vânzare ºi valoarea de utilizare.

F

Titluri deþinute ca imobilizãri

Imobilizãrile deþinute pentru o perioadã nedefinitã, care pot fi vândute ca urmare a necesitãþilor de lichiditate sau
a schimbãrilor ratelor dobânzii, sunt clasificate ca active financiare disponibile pentru vânzare; aceste
imobilizãri sunt incluse în active imobilizate, cu excepþia situaþiei în care conducerea are intenþia de a le pãstra
pentru o perioadã mai micã de 12 luni de la data bilanþului sau este necesar sã fie vândute pentru a obþine
capital de exploatare, situaþii în care sunt incluse în active circulante. Conducerea clasificã în mod
corespunzãtor imobilizãrile financiare, în momentul achiziþiei, ºi revizuieºte aceastã clasificare în mod regulat.
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PRINCIPII, POLITICI ªI METODE CONTABILE (CONTINUARE)
G

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cea mai micã valoare dintre cost ºi valoarea realizabilã netã. Costul este
determinat în general pe baza metodei costului mediu ponderat. Costul produselor finite ºi în curs de execuþie
include materialele, forþa de muncã ºi cheltuielile de producþie indirecte aferente. Acolo unde este necesar, se
fac ajustãri pentru stocuri cu miºcare lentã, uzate fizic sau moral. Valoarea realizabilã netã este estimatã pe
baza preþului de vânzare diminuat cu costurile de finalizare ºi cheltuielile de vânzare.

H

Creanþe comerciale

Creanþele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabilã anticipatã. Ajustãrile pentru creanþele incerte
sunt calculate ca diferenþa dintre valoarea facturatã ºi valoarea actualizatã a fluxurilor viitoare de numerar
utilizând rata de actualizare efectivã aferentã unui instrument financiar similar (valoarea recuperabilã).
Fluxurile de numerar aferente creanþelor comerciale pe termen scurt nu sunt actualizate.

I

Investiþii financiare pe termen scurt

Acestea includ depozitele pe termen scurt la bãnci ºi alte investiþii pe termen scurt cu lichiditate mare,
precum ºi certificate de trezorerie.

J

Numerar ºi echivalente de numerar

Numerarul ºi echivalentul de numerar sunt evidenþiate în bilanþ la cost. Pentru situaþia fluxului de numerar,
numerarul ºi echivalentele acestuia cuprind numerar în casã, conturi la bãnci, investiþii financiare pe termen
scurt, net de descoperitul de cont.

K

Capital social

Capitalul social poate fi mãrit sau redus pe baza hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor, în
condiþiile ºi cu respectarea Legii nr. 31/1990, legea societãþilor comerciale, republicatã. Înaintea efectuãrii
oricãrei majorãri de capital social prin subscripþie de noi aporturi, Societatea va proceda la actualizarea
valorii imobilizãrilor corporale ºi necorporale deþinute. Acþiunile ordinare sunt clasificate în capitalurile proprii.
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PRINCIPII, POLITICI ªI METODE CONTABILE (CONTINUARE)
L

Dividende

Dividendele aferente acþiunilor deþinute de fiecare acþionar sunt recunoscute ca o datorie dupã aprobarea în
adunarea generalã a acþionarilor a modului de distribuire a profitului net.

M

Împrumuturi

Împrumuturile pe termen scurt ºi lung sunt înregistrate iniþial la suma primitã, net de costurile de
tranzacþionare.

N

Datorii

Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominalã care aproximeazã valoarea justã a sumelor ce urmeazã a fi
plãtite pentru bunurile sau serviciile primite.

O

Provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli

Provizioanele pentru riscuri ºi cheltuieli se recunosc în momentul în care Societatea are o obligaþie legalã
sau implicitã rezultatã din evenimente trecute, când pentru decontarea obligaþiei este necesarã o ieºire de
resurse care încorporeazã beneficii economice ºi când poate fi fãcutã o estimare credibilã în ceea ce
priveºte valoarea obligaþiei.
(1)

Provizioane pentru concediile anuale ºi alte drepturi asimilate salariilor

Datoria Societãþii privind concediile anuale ale angajaþilor se recunoaºte proporþional cu durata concediilor
neefectuate pânã la sfârºitul anului curent. La data bilanþului este creat un provizion pentru obligaþia estimatã
pentru concediile aferente anului, neefectuate la aceastã datã, provizion care cuprinde atât valoarea efectivã
a concediilor neefectuate, cât ºi contribuþiile sociale aferente.
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6.

PRINCIPII, POLITICI ªI METODE CONTABILE (CONTINUARE)
(2)

Provizioane pentru litigii

Pentru acele procese aflate pe rol, în care societatea are calitatea de pârât ºi pentru care instanþele nu au
pronunþat o hotãrâre rãmasã definitivã ºi executorie, Societatea constituie provizioane la nivelul sumelor în
discuþie. În acelaºi mod sunt tratate ºi sumele plãtite de societate clienþilor, pentru eventualele pagube
produse navelor pe timpul transportului ºi pentru care nu s-a reuºit recuperarea acestora pe cale amiabilã de
la societatea de asigurãri care a emis poliþa de asigurare ºi pentru care existã un proces pe rol.
(3)

Provizioane pentru garanþii

Pentru navele fluviale realizate de Societate este stipulat în contractele de export cã vânzãtorul are obligaþia
garantãrii bunei execuþii, pe o perioadã de 6-9 luni de la data vânzãrii (transferãrii dreptului de proprietate),
funcþie de complexitatea navelor.
Provizioanele constituite cu aceastã destinaþie au ca bazã de calcul ponderea mediei daunelor în totalul
livrãrilor achitate clienþilor în perioada trecutã (anul precedent).

P

Beneficiile angajaþilor

(1)

Pensii ºi alte beneficii dupã pensionare

În cursul normal al activitãþii, Societatea face plãþi fondurilor de sãnãtate, pensii ºi ºomaj de stat în contul
angajaþilor sãi la ratele statutare. Toþi angajaþii Societãþii sunt membri ai planului de pensii al statului român.
Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit ºi pierdere odatã cu recunoaºterea salariilor.
Societatea nu opereazã nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupã pensionare ºi, deci, nu are nici un alt
fel de alte obligaþii referitoare la pensii.
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6.

PRINCIPII, POLITICI ªI METODE CONTABILE (CONTINUARE)
(2)

Participarea salariaþilor la profit

Obligaþia faþã de angajaþi aferentã fondului de participare a salariaþilor la profitul Societãþii este recunoscutã
în cadrul provizionului pentru riscuri ºi cheltuieli doar în cazul în care Societatea nu are alte alternative decât
aceea de a stinge aceastã obligaþie prin platã ºi este îndeplinitã oricare dintre urmãtoarele condiþii:
- existã un plan formal ºi aceste sume sunt determinate ºi plãtite înainte de data emiterii situaþiilor
financiare; sau
- s-a creat o aºteptare validã din partea angajaþilor, pe baza evenimentelor trecute din istoria Societãþii,
asupra faptului cã aceºtia ar primi aceste sume ºi suma poate fi determinatã înainte de data emiterii
situaþiilor financiare.
Obligaþiile referitoare la fondul de participare al salariaþilor la profit se vor deconta în mai puþin de un an ºi
sunt mãsurate la sumele care urmeazã a fi plãtite în momentul decontãrii.
În Societate nu opereazã sistemul participãrii salariaþilor la profit.

R

Impozitare

Societatea înregistreazã impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportãrile fiscale,
determinat conform legislaþiei româneºti relevante.

S

Recunoaºterea veniturilor

Veniturile se referã la bunurile vândute ºi la serviciile furnizate.
Veniturile din vânzari cuprind vânzãrile de nave si prestarile de servicii (reparaþii nave) realizate pe parcursul
desfãºurãrii normale a activitãþii (exclusiv taxa pe valoare adãugatã).
Veniturile sunt recunoscute în momentul predãrii bunurilor cãtre cumpãrãtor sau transportator, a livrãrii pe
bazã de facturã, iar în cazul produselor de export, dupã ce au fost facturate ºi efectuate formalitãþile vamale.

T

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintã sumele facturate ºi de facturat, nete de TVA ºi rabaturi comerciale, pentru bunuri
livrate sau servicii prestate terþilor.
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PRINCIPII. POLITICI ªI METODE CONTABILE (CONTINUARE)
U

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute de Societate în perioada la care se referã.

W

Managementul riscului financiar

Prin natura activitãþilor efectuate, Societatea este expusã unor riscuri variate care includ: riscul de credit,
riscul valutar, riscul de ratã a dobânzii ºi riscul de lichiditate. Conducerea urmãreºte reducerea efectelor
potenþial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanþei financiare a Societãþii.
(i)

Riscul de credit

Riscul de creditare reprezintã riscul cã una din pãrþile participante la un instrument financiar nu îºi va îndeplini o
obligaþie, fapt ce va determina ca cealaltã parte sã înregistreze o pierdere financiarã.
Societatea este supusã unui risc de credit datorat creanþelor sale comerciale ºi a celorlalte tipuri de creanþe.
Referinþele pentru credite sunt obþinute în mod normal pentru toþi clienþii noi, data de scadenþã a datoriilor
este atent monitorizatã ºi sumele datorate dupã depãºirea termenului sunt urmãrite cu promptitudine.
Activele financiare care supun Societatea la concentrãri potenþiale de riscuri de creditare cuprind în principal
creanþele din activitatea de bazã. Acestea sunt prezentate la valoarea netã de ajustãrile pentru deprecierea
creanþelor incerte. Riscul de credit aferent creanþelor este limitat, ca urmarea faptului cã navele costruite de
societate sunt destinate în totalitate livrãrilor la export, iar clienþii externi au obligaþia garantãrii plãþii cu un
acreditiv irevocabil.
Ca urmare, conducerea Societãþii considerã cã Societatea nu prezintã concentrãri semnificative ale riscului
de credit.
(ii)

Riscul valutar

Riscul valutar reprezintã riscul ca valoarea unui instrument financiar sã fluctueze ca urmare a variaþiei cursurilor de
schimb valutar.
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PRINCIPII. POLITICI ªI METODE CONTABILE (CONTINUARE)
Societatea este expusã fluctuaþiilor cursului de schimb valutar prin faptul cã produsele sunt vândute la
export. În contractele externe încheiate sunt prevãzute clauze care dau dreptul de renegociere a
contractelor în situaþia în care se înregistreazã fluctuaþii majore ale cursului valutar (lei/euro). Pe de altã
parte, prin efectuarea de tranzacþii la termen (forward), Societatea încearcã sã se protejeze împotriva
fluctuaþiilor cursului valutar.
(iii)

Riscul de ratã a dobânzii

Riscul ratei dobânzii reprezintã riscul ca valoarea unui instrument financiar sã fluctueze ca urmare a variaþiei ratelor
dobânzilor de pe piaþã. Fluxurile de numerar operaþionale ale Societãþii sunt afectate de variaþiile ratei
dobânzilor în principal datoritã împrumuturilor în valutã.
Societatea încheie contracte de împrumuturi în lei la rate variabile ale dobânzii. Societatea încearcã sã
anticipeze variaþiile viitoare ale ratelor dobânzilor în momentul în care încheie aceste contracte.
(iv)

Riscul de lichiditate

Riscul lichiditãþii, denumit ºi risc de finanþare, reprezintã riscul ca o întreprindere sã aibã dificultãþi în
acumularea de fonduri pentru a-ºi îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul
lichiditãþii poate sã aparã ca urmare a incapacitãþii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiatã
de cea justã.
Managementul prudent al riscului de lichiditate implicã menþinerea de numerar suficient ºi a unor linii de
credit disponibile.
Politica Societãþii referitoare la lichiditãþi este de a pãstra suficiente lichiditãþi astfel încât sã îºi poatã achita
obligaþiile la datele scadenþelor.
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7.

PARTICIPAÞII ªI SURSE DE FINANÞARE
a)

Acþiuni

Situaþia acþionariatului la 31 decembrie 2008 era urmãtoarea:
Numãr
de acþiuni

SIF Transilvania
SIF Oltenia
Alþi acþionari persoane juridice
Alþi acþionari persoane fizice

Suma
(lei)

Procentaj
(%)

7.061.432
1.150.000
2.604.847
606.640

17.653.580,0
2.875.000,0
6.512.117,5
1.516.600,0

61,8182
10,0675
22,8036
5,3107

11.422.919

28.557.297,5

100,00

Comparativ cu structura acþionariatului existentã la 31 decembrie 2008, s-a înregistrat vânzarea de cãtre SIF
3 Transilvania a pachetului de 1.350.000 actiuni catre SIF 4 Muntenia, în urma cãreia cota de deþinere a SIF
3 s-a diminuat de la 61,81% la 49,9998%, iar cota SIF 4 a crescut de la 1,35%, cât avea anterior acestei
tranzactii, la 13,17%.
Structura acþionariatului la 31 decembrie 2009 se prezintã astfel:
Numãr
de acþiuni

SIF 3 Transilvania
SIF 4 Muntenia
SIF 5 Oltenia
Alþi acþionari pers. juridice
Alþi acþionari persoane fizice

Suma
(lei)

Procentaj
(%)

5.711.432
1.504.600
1.150.000
2.417.767
639.120

14.278.580,0
3.761.500,0
2.875.000,0
6.044.417,5
1.597.800,0

49,9998
13,1717
10,0675
21,1659
5,5951

11.422.919

28.557.297,5

100,00

Toate acþiunile sunt comune, au fost subscrise ºi sunt plãtite integral la 31 decembrie 2009. Toate acþiunile
au acelaºi drept de vot ºi au o valoare nominalã de 2,5 lei/acþiune (31 decembrie 2008: 2,5 lei/acþiune).
b)

Obligaþiuni

Societatea nu are emise nici un fel de obligaþiuni la 31 decembrie 2009.
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INFORMAÞII PRIVIND SALARIAÞII, ADMINISTRATORII ªI DIRECTORII
a)

Salarizarea directorilor ºi administratorilor

Societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor în cursul exerciþiului financiar
încheiat la 31 decembrie 2009.
Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

980.908
1.931.112

1.972.562
1.686.701

2.912.020

3.659.263

Cheltuiala cu salariile:
Administratorilor
Directorilor

În anul 2009, in urma demisiei unui administrator (domnul Schiau Ion), a fost numit provizoriu pana la
intrunirea adunarii generale a actionarilor, domnul Dinu Marian din partea SIF Muntenia. Alegerea celorlati 4
administratori s-a efectuat conform hotãrârii adunarii generale a acþionarilor - sedinþa ordinarã din 13 aprilie
2007. Indemnizaþiile ºi alte drepturi acordate administratorilor sunt prevãzute în art. 35 din Actul constitutiv ºi
în contractele de administrare ce au fost aprobate în adunarea generalã a acþionarilor din data de 13 aprilie
2007, iar salariile ºi alte drepturi cuvenite conducerii executive au fost stabilite de Consiliul de Administraþie,
cu încadrarea în limitele prevãzute la art. 35 din Actul Constitutiv ºi respectiv din Contractul de mandat
încheiat între Consiliul de administraþie ºi directorul general.

31 decembrie 2008
(lei)

31 decembrie 2009
(lei)

Salarii de platã la sfârºitul perioadei:
Administratori (indemnizaþie fixã aferentã lunii dec.2008/2009)
Directori (rest de plata dr. salariale aferente lunii dec.2008/2009)

18.665
23.019

22.210
35.824

41.684

58.034
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INFORMAÞII PRIVIND SALARIAÞII, ADMINISTRATORII ªI DIRECTORII (CONTINUARE)
b)

Salariaþi

Numãrul mediu de angajaþi în timpul anului a fost dupã cum urmeazã:
Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009

94
579
105

96
521
151

778

768

2008

2009

1,87

3,79

Personal administrativ
Personal direct productiv
Personal indirect productiv

9.

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
1. Indicatori de lichiditate
a)

Indicatorul lichiditãþii curente

Active curente
Datorii curente

=

Lichiditatea curentã (globalã sau generalã) reflectã mãsura posibilitãþii ca elementele patrimoniale curente sã
se transforme în lichiditãþi, în vederea satisfacerii obligaþiilor de platã exigibile. Orice valoare peste 2 este
consideratã adecvatã.
b)

Indicatorul lichiditãþii imediate
Active curente - Stocuri
Datorii curente

=

2008

2009

0,73

1,13

Lichiditatea imediatã reflectã mãsura în care trezoreria de activ a agentului economic acoperã datoriile pe
termen scurt ale acestuia, iar o valoare mai mare de 0,5 este consideratã corespunzãtoare.
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ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (CONTINUARE)
2. Indicatori de risc
a)

Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat
Capital propriu

x 100

2008
-

2009
-

unde:
- capital împrumutat = credite peste un an
Pentru indicatorul gradului de îndatorare o limitã de 0,5, cu condiþia ca rata profitului obþinutã de societate sã
fie superioarã ratei dobânzii aferente creditelor bancare contractate de societate pe termen lung (efectul de
levier), este satisfãcãtoare.
b)

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit înaintea plãþii dobânzii ºi impozitului pe profit
Cheltuieli cu dobânda

2008

2009

477,16

42,06

Indicatorul privind acoperirea acoperirea dobânzilor reflectã de câte ori pot fi acoperite cheltuielile cu
dobânda din profitul înaintea dobânzii ºi impozitului. Cu cât valoarea indicatorului este mai micã cu atât
poziþia societãþii este mai riscantã.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)
a)

Viteza de rotaþie a debitelor-clienþi

Sold mediu clienþi
Cifra de afaceri

x 365 =

2008
(zile)

2009
(zile)

39

53
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ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (CONTINUARE)
b)

Viteza de rotaþie a creditelor – furnizor

Sold mediu furnizori
Cifra de afaceri

x 365 =

2008
(zile)

2009
(zile)

7

7

Viteza de rotaþie a debitelor clienþi ºi viteza de rotaþie a creditelor furnizor nu au o limitã optimã stabilitã, însã,
de preferat este ca perioada în care se plãtesc obligaþiile sã fie mai mare decât perioada în care se
încaseazã creanþele de la clienþi, fapt ce conduce la obþinerea unui credit comercial gratuit ºi implicit
degajarea unui flux numerar pozitiv.
Viteza de rotaþie a debitelor-clienþi exprimã numãrul de zile pânã la data la care debitorii îºi achitã datoriile
cãtre societate ºi aratã astfel eficacitatea Societãþii în colectarea creanþelor sale. Creºterea numãrului de zile
poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienþilor. Viteza de rotaþie a creditelor-furnizori
exprimã numãrul de zile de creditare pe care îl obþine societatea de la furnizorii sãi.
c)

Viteza de rotaþie a activelor imobilizate
Cifra de afaceri
Active imobilizate

=

2008

2009

1,83

1,77

Viteza de rotaþie a activelor imobilizate evalueazã eficienþa managementului activelor imobilizate prin
examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. O scãdere a indicatorului poate
indica probleme legate de ocuparea capacitãþilor de producþie ori probleme legate de producþia realizatã
(rãmasã pe stoc).
d)

Viteza de rotaþie a activelor totale

Cifra de afaceri
Total active

=

2008

2009

0,86

0,94

Viteza de rotaþie a activelor totale evalueazã eficienþa managementului activelor totale prin examinarea
valorii cifrei de afaceri generate de activele societãþii. O scãdere a indicatorului poate indica probleme legate
de scãderea eficienþei utilizãrii activelor societãþii.
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ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (CONTINUARE)
4. Indicatori de profitabilitate

a)

Rentabilitatea capitalului angajat

Profitul înaintea plãþii dobânzii ºi impozitului pe profit
Capitalul angajat

=

2008
(%)

2009
(%)

18

10

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintã profitul pe care îl obþine Societatea la o unitate de resurse
investite.

5. Indicatori privind rezultatul pe acþiune/parte socialã
a) Rezultatul pe acþiune
Rezultatul pe acþiune de bazã este calculat prin împãrþirea rezultatului net atribuibil acþionarilor la numãrul de
acþiuni ordinare în circulaþie pe parcursul anului.
2008

2009

Profit net
atribuibil acþionarilor (lei)

11.624.131

6.718.525

Acþiuni ordinare existente
la sfârºitul anului

11.422.919

11.422.919

Profit de bazã per acþiune
(în lei per acþiune)

1,018

0,588

b) Raportul dintre preþul pe piaþã al acþiunii ºi rezultatul pe acþiune
Societatea este listatã la Bursa de Valori Bucureºti, iar la data de 12 februarie 2010 preþul de închidere a fost
de 6 lei/acþiune.
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10.

ALTE INFORMAÞII
a)

Informaþii cu privire la prezentarea Societãþii

Sediul social al SC ªantierul Naval Orºova SA este în România, judeþul Mehedinþi, localitatea Orºova, str.
Tufãri, nr. 4.
Incepând cu luna august 2008, odatã cu înregistrarea procesului de fuziune prin absorbþie, societatea are o
sucursalã în Comuna Agigea, Judeþul Constanþa.
Obiectul de activitate principalã este construcþia de nave ºi structuri plutitoare. Societatea are declarate ca
domenii de activitate secundare, comerþul intern, serviciile ºi import – export, conform codificãrii CAEN.
Dupã fuziune au fost adãugate ºi alte domenii, precum contrucþia sistemelor de irigaþii, contrucþia de cãi de
nvigaþie, porturi ºi regularizãri de râuri, baraje ºi diguri, lucrãri de dragare a cãilor de navigaþie, precum ºi
transporturi maritime ºi costiere, etc.
In adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor din 13 martie 2009 au mai fost adaugate la obiectul de
activitate ºi: recuperarea materialelor reciclabile sortate, comert cu ridicata al deºeurilor ºi resturilor,
transportul rutier de mãrfuri ºi cãlãtori.
La 31 decembrie 2009, totalul activului bilanþier este de 105.871.972 lei (la 31 decembrie 2008: 146.045.734
lei).

b)

Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda naþionalã a elementelor de activ ºi
de pasiv, a veniturilor ºi cheltuielilor evidenþiate iniþial într-o monedã strãinã

Modalitatea folositã pentru exprimarea în moneda naþionalã a elementelor patrimoniale, a veniturilor ºi
cheltuielilor evidenþiate într-o monedã strãinã este prezentatã în Nota 6B.
Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în monedã strãinã la 31
decembrie 2009 sunt:

Moneda strãinã

Dolar SUA
Euro

Abreviere

USD
EURO

Rata de schimb
(lei pentru 1 unitate din moneda strãinã)
31 decembrie 2008
31 decembrie 2009
2,8342
3,9852

2,9361
4,2282
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10.

ALTE INFORMAÞII (CONTINUARE)

c)

Informaþii referitoare la impozitul pe profit curent
Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

Profitul brut
Deduceri
Venituri neimpozabile
Cheltuieli nedeductibile

19.017.721
945.177
11.025.472
17.889.895

9.056.423
452.821
3.017.628
5.756.651

Profit impozabil/Pierdere fiscalã

24.936.967

11.342.625

Pierdere fiscalã reportatã
Profit impozabil dupã reportare

0
24.936.967

0
11.342.625

3.989.915

1.814.820

Reduceri impozit pe profit

376.200

271.977

Impozit pe profit curent

3.613.715

1.542.843

Impozit pe profit de platã la sfârºitul perioadei

2.022.844

12.215

Impozit pe profit calculat
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10.

ALTE INFORMAÞII (CONTINUARE)
d)

Cifra de afaceri

Societatea realizeazã venituri din vânzarea produselor pe teritoriul României ºi pe piaþa externã.

Venituri din vânzãri pe piaþa internã
Venituri din vânzãri pe piaþa externã

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

4.884.059
121.082.897

4.709.162
95.185.760

125.966.956

99.894.922

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de bunuri vândute, lucrãri executate, servicii prestate:

Venituri din vânzarea produselor finite
Venituri din vânzarea produselor reziduale
Venituri din lucrãri executate ºi servicii prestate
Venituri din vânzãri de mãrfuri
Venituri din chirii
Venituri din activitãþi diverse

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

120.141.686
1.644.379
1.419.299
157.156
2.528.560
75.876

90.140.255
1.870.738
3.629.372
77.119
4.028.241
149.197

125.966.956

99.894.922
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10.

ALTE INFORMAÞII (CONTINUARE)
e)

Evenimente ulterioare datei bilanþului
(i)

Modificarea cursului de schimb

La data de 31 ianuarie 2010, cursul de schimb leu/USD era de 2,9509 (aceasta reprezintã o
depreciere a leului faþã de USD cu 0,5% faþã de 31 decembrie 2009), iar cursul de schimb leu/EURO
era de 4,1220 (aceasta reprezintã o depreciere a euro fata de leu cu 2,57% faþã de 31 decembrie
2008).
(ii)

Inflaþia

Rata oficialã a inflaþiei comunicatã de Comisia Naþionalã de Statisticã a fost în 1998 de 40,6%, în
1999 a fost de 54,8%, în 2000 a fost de 40,7%, în 2001 de 30,3%, în anul 2002 inflaþia a fost de
17,8%, în anul 2003 a fost de 14,1%, în anul 2004 a fost de 9,3%, în anul 2005 a fost de 8,6%,iar in
anul 2006 a fost de 4,87%, în anul 2007 a fost de 6,57%, în anul 2008 a fost de 6,3%, in anul 2009 a
fost de 4,74%.

f)

Cheltuielile cu chiriile ºi ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operaþional

Societatea a înregistrat urmãtoarele cheltuieli:

Chirii
Leasing operaþional

g)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

121.661
0

173.704
0

121.661

173.704

31 decembrie 2008
(lei)

31 decembrie 2009
(lei)

17.800
46.904
0
0

16.097
8.949
60.000
4.313

64.704

89.359

Cheltuieli înregistrate în avans

Abonamente publicaþii aferente exerciþiului urmãtor
Comisioane bancare
Impozite ºi taxe locale
Alte cheltuieli în avans
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10.

ALTE INFORMAÞII (CONTINUARE)
h)

Tranzacþii cu pãrþi afiliate

Societatea de Investiþii Financiare Transilvania SA, cu sediul în Braºov, strada Nicolae Iorga, nr. 2, deþine în
prezent 49,9998% din capitalul social al SC ªantierul Naval Orºova SA, astfel cã, în conformitate cu
prevederile din OMF 1752, pct.228 (2), obligaþia de consolidare la nivel de grup îi revine acesteia.
În cursul exrciþiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2009, Societatea a realizat tranzacþii cu entitãþi
afiliate (entitãþi controlate de SIF Transilvania SA), astfel:
(i)

Achiziþii de bunuri ºi servicii

ARO Palace Braºov
Com CM Constanþa
Organe Asamblare Braºov
SCM Constanþa
Transilvania Travel Bucureºti

(ii)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

1.639
18.907
6.225
91.031
3.850

2.799
0
0
0
0

121.652

2.799

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

1.731.432

5.296.074

1.731.432

5.296.074

Dividende plãtite pãrþilor afiliate

SIF Transilvania SA

i)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

Onorariile plãtite auditorilor/cenzorilor

Societatea a plãtit în anul 2009 cãtre auditorii statutari onorarii în sumã brutã de 75.754 lei (în cursul
exerciþiului 2008 - 28.268 lei), aferente serviciilor de audit financiar contractate, iar pentru serviciile de audit
intern sumele plãtite în cursul exrciþiului financiar 2009 au fost de 9.986 lei (pentru exerciþiul 2008 nu au fost
contractate servicii de audit intern).
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11.

STOCURI
31 decembrie 2008
(lei)

31 decembrie 2009
(lei)

Materii prime ºi materiale consumabile
Provizion pentru materii prime ºi materiale
consumabile

19.763.612

10.222.301

(1.068.062)

(2.288.381)

Producþie în curs de execuþie
Provizion pentru producþie în curs de execuþie

28.101.360
0

22.375.039
0

Produse finite ºi mãrfuri
Provizion pentru produse finite ºi mãrfuri
Avansuri pentru cumpãrãri de stocuri

12.

76.953
(68.921)

5.544.582
(1.299.860)

0

1.587

46.804.942

34.555.268

31 decembrie 2008
(lei)

31 decembrie 2009
(lei)

CREANÞE COMERCIALE

Creanþe comerciale – clienþi interni
Creanþe comerciale – clienþi externi
Creante comerciale – clienti facturi de intocmit
Creanþe comerciale – clienþi incerþi interni
Creanþe comerciale – clienþi incerþi externi
Furnizori debitori pentru prestãri de servicii
Provizion pentru clienþi incerþi

1.263.675
16.947.701
14.837
805.673
0
125.178
(1.290.082)

853.821
10.175.852
0
870.035
83.737
31.445
(957.657)

17.866.982

11.057.233

La data de 31 decembrie 2009, soldul debitor înregistrat de Societate faþã de firma VEKA Shipbuilding BV
era de 9.646.144 lei (la 31 decembrie 2008 – 1.150.575 lei).
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13.

ALTE CREANÞE

Creanþe în legãturã cu personalul
TVA de recuperat
Alte creanþe – debitori diverºi
Decontãri în curs de clarificare
Dobânzi de primit
Alte creanþe

14.

31 decembrie 2009
(lei)

176.837
6.161.454
114.303
112.819
22.709
493

5.412
2.118.352
133.576
42.580
12.716
262.718

6.588.615

2.575.354

31 decembrie 2008
(lei)

31 decembrie 2009
(lei)

545.499
8.266
18.350

1.030.882
16.750
13.810

572.115

1.061.442

31 decembrie 2008
(lei)

31 decembrie 2009
(lei)

5.284.617
341

0
341

5.284.958

341

CASA ªI CONTURI LA BÃNCI

Conturi curente la bãnci
Numerar în casierie
Alte valori

15.

31 decembrie 2008
(lei)

INVESTIÞII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

Depozite bancare pe termen scurt
Alte investiþii financiare pe termen scurt
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16.

DATORII COMERCIALE CE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O PERIOADÃ DE UN AN
31 decembrie 2008
(lei)

31 decembrie 2009
(lei)

Furnizori interni
- de servicii
- de imobilizãri
- de stocuri

867.012
89.998
1.178.727

435.469
86.254
1.019.205

Furnizori externi
- de servicii
- de imobilizãri
- de stocuri

5.603
0
24.195

6.320
0
1.086

136.233

0

2.301.768

1.548.334

Furnizori – facturi nesosite

17.

ALTE DATORII, INCLUSIV DATORII FISCALE ªI DATORII PENTRU ASIGURÃRILE SOCIALE CE
TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O PERIOADÃ DE UN AN

Datorii în legãturã cu personalul
Datorii faþã de bugetele statului
Impozit pe profit
Alte datorii

31 decembrie 2008
(lei)

31 decembrie 2009
(lei)

622.879
4.900.262
2.022.844
254.200

696.663
3.557.610
12.215
272.309

7.800.185

4.538.797
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18.

SUME DATORATE INSTITUÞIILOR DE CREDIT
31 decembrie 2008
(lei)

31 decembrie 2009
(lei)

6.435.608

4.669.847

6.435.608

4.669.847

Porþiunea curentã
Sume datorate instituþiilor de credit

La 31 decembrie 2009, Societatea avea contractat la Banca Românã de Dezvoltare Groupe Societe
General, Agenþia Orºova, un plafon global multiopþiuni (credite, scrisori de garanþie bancarã, acreditive
import) ºi multidevize (lei, euro) în valoare totalã de 8.000.000 euro, cu urmãtoarele sublimite:
 subplafon pentru credite (în euro sau lei) pânã la echivalentul de a 6.000.000 euro;
 subplafon pentru emitere de scrisori de garanþie pânã la echivalentul a 6.500.000 euro;
 subplafon pentru deschidere de acreditive de import pânã la echivalentul a 4.000.000 euro;
 linie forex în valoare nominalã de 2.000.000 euro pentru operaþiuni de schimb valutar la termen
de maxim 1 an, euro contra ron ºi ron contra euro,
cu condiþia ca în orice moment nivelul total al angajamentelor sã nu fie mai mare de 8.000.000 euro.
La 31 decembrie 2009 creditele trase în cadrul plafonului global contractat cu BRD erau în valoare totalã de
600.000 EURO.
La 31 decembrie 2009, S.C.ªantierul Naval Orºova SA, beneficia de o facilitate de credit multiprodus, prin
BCR cu un plafon de 5.000.000 euro, in cadrul cãruia erau emise 5 scrisori de garanþie în valoare de
829.771 euro ºi beneficia tot în cadrul acestui plafon de o linie de credit de 1.500.000 euro, din care era
utilizat efectiv 504.452,81 euro.

19.

IMPOZITUL PE PROFIT
Diferenþele între reglementãrile fiscale emise de Ministerul Finanþelor Publice din România ºi regulile
contabile pot da naºtere la diferenþe semnificative între valoarea contabilã a anumitor active ºi datorii, pe de
o parte, ºi valoarea lor stabilitã în scopuri de impunere fiscalã, pe de altã parte.
Rata curentã a impozitului pe profit în România este de 16% (în cursul exerciþiului financiar 2008 – 16%),
atât pentru activitãþile la intern cât ºi pentru activitãþi de export.

(49)

S.C. ªANTIERUL NAVAL ORªOVA S.A.
NOTE LA SITUAÞIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIÞIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

20.

CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME ªI MATERIALELE CONSUMABILE

Cheltuieli cu materii prime
Cheltuieli cu materiale
Cheltuieli cu combustibilul
Cheltuieli cu piese de schimb
Cheltuieli cu alte materiale ºi consumabile

21.

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

33.629.106
13.686.025
914.831
1.111.718
491.188

21.056.445
11.315.844
1.312.387
1.131.614
431.320

49.832.868

35.247.610

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

2.468.536

3.157.720

963.940
0

242.163
101.884

AJUSTAREA VALORII ACTIVELOR CIRCULANTE

Cheltuieli cu ajustãri pentru
deprecierea stocurilor
Cheltuieli cu ajustãri pentru
deprecierea creanþelor
Alte cheltuieli
Venituri din ajustãri pentru
deprecierea stocurilor
Venituri din ajustãri pentr
deprecierea creanþelor
Venituri din creanþe reactivate

(1.715.480)
0
0
1.716.996

(706.462)
(552.067)
0
2.243.238
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22.

CHELTUIELI PRIVIND PRESTAÞIILE EXTERNE

Cheltuieli cu întreþinerea ºi reparaþiile
Cheltuieli cu chiriile
Cheltuieli cu primele de asigurare
Cheltuieli pentru studiile ºi cercetãrile
Cheltuieli privind comisioanele ºi onorariile
Cheltuieli de protocol, reclamã ºi publicitate
Cheltuieli cu transportul de bunuri ºi personal
Cheltuieli cu deplasãri, detaºãri ºi transferãri
Cheltuieli poºtale ºi taxe de comunicaþii
Cheltuieli cu serviciile bancare ºi asimilate
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terþi

23.

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

2.333.265
121.661
384.205
0
79.921
88.814
3.076.718
246.892
53.080
640.626
9.002.626

1.292.414
173.704
526.494
0
22.594
76.881
2.178.263
649.314
62.787
566.798
5.541.555

16.027.808

11.090.804

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

24.200.150
6.734.005
1.238.199

24.702.662
6.710.532
1.245.796

32.172.354

32.658.990

CHELTUILELI CU PERSONALUL

Salarii ºi indemnizaþii
Cheltuieli cu asigurãrile ºi protecþia socialã
Tichete de masã
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24.

CHELTUIELI CU DESPÃGUBIRI, DONAÞII ªI ACTIVELE CEDATE
Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

82.618
5.471
627.406
14.129

2.397.173
240.578
599.243
9.390

729.624

3.246.384

Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate
Amenzi ºi despãgubiri
Subvenþii ºi donaþii
Alte cheltuieli

Subvenþiile ºi donaþiile în sumã de 599.243 lei se referã la: sponsorizãri/mecenat – 271.977 lei,
cheltuieli cu funcþionarea cabinetului medical al Societãþii – 102.000 lei, reduceri la bilete de odihnã ºi
tratament – 85.332 lei, cadouri oferite copiilor cu ocazia Crãciunului ºi a Zilei Copilului, ajutoare
sociale acordate salariaþilor sau familiilor acestora – 139.934 lei.

25.

REZULTATUL FINANCIAR – PROFIT / (PIERDERE), NET
Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)
Venituri din dobânzi
Cheltuieli privind dobânzile
Venituri din diferenþe de curs valutar
Cheltuieli din diferenþe de curs valutar
Ajustãri nete pentru deprecierea imobilizãrilor financiare

Exerciþiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2009
(lei)

393.815
(39.940)
3.921.732
(9.617.992)
(5.363.190)

156.326
(220.555)
2.423.861
(3.144.628)
(947.007)

(10.705.575)

162.011
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26.

CONTINGENÞE
(a) Litigii ºi dispute
Societatea este obiectul unui numãr de acþiuni în instanþã rezultate în cursul normal al desfãºurãrii.
Conducerea Societãþii considerã cã aceste acþiuni nu vor avea un efect advers semnificativ asupra
rezultatelor economice ºi a poziþiei financiare a Societãþii.

(b) Impozitarea
Sistemul de impozitare din România este într-o fazã de consolidare ºi armonizare cu legislaþia euroopeanã.
Totuºi. încã existã interpretãri diferite ale legislaþiei fiscale. În anumite situaþii, autoritãþile fiscale pot trata în
mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite ºi taxe suplimentare ºi a penalitãþilor de
întârziere aferente (0,1% pe zi). În România, exerciþiul fiscal rãmâne deschis pentru verificare fiscalã timp de
5 ani. Conducerea Societãþii considerã cã obligaþiile fiscale incluse în aceste situaþii financiare sunt
adecvate.

(c) Remunerarea administratorilor
Pentru activitatea de administrare a Societãþii, prin contract de administrare, s-a convenit plata unei
remuneraþii fixe, stabilitã prin actul constitutiv sau hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor, ºi o remuneraþie
variabilã, în raport de modul de realizare a indicatorilor din bugetul de venituri ºi cheltuieli. Societatea, prin
hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor, stabileºte nivelul profitului brut ce va constitui baza de calcul a
remuneraþiei variabile anuale a administratorilor, în baza contractului de administrare. Numai dupã stabilirea
nivelului profitului se cuantificã remuneraþia variabilã cuvenitã administratorilor, remuneraþie care se aprobã
în adunarea generalã a acþionarilor care aprobã ºi situaþiile financiare anuale. Mãrimea remuneraþiei
variabile are ca baza de calcul profitul înainte de impozitare, iar cheltuiala/plata implicatã de aceastã
operaþiune se recunoaºte în exerciþiul financiar în care se realizeazã aprobarea de cãtre adunarea generalã
a acþionarilor.

(d) Contracte oneroase
Un contract oneros este un contract în cadrul cãruia costurile obligatorii pentru îndeplinirea obligaþiilor
contractuale depãºesc beneficiile economice care urmeazã a fi obþinute ca urmare a acestuia. Aceste
costuri obligatorii reflectã cel puþin costul net aferent ieºirii din contract care reprezintã minimum dintre costul
îndeplinirii contractului ºi orice compensaþie sau penalitãþi rezultate din neîndeplinirea acestuia. Societatea
nu avea încheiate contracte oneroase la data de 31 decembrie 2009.
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26.

CONTINGENÞE (CONTINUARE)
(e) Contingenþe legate de mediu
Reglementãrile privind mediul înconjurãtor sunt în dezvoltare în România, iar Societatea nu a înregistrat nici
un fel de obligaþii la 31 decembrie 2009 ºi 2008 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii
juridice ºi de consultanþã, studii ale locului, designul ºi implementarea unor planuri de remediere, privind
elemente de mediu înconjurãtor. Conducerea Societãþii nu considerã cheltuielile asociate cu eventuale
probleme de mediu ca fiind semnificative.

(f) Asigurãri încheiate
La sfârºitul anului 2009, Societatea are încheiate poliþe de asigurare pentru autoturismele deþinute în
proprietate ºi pentru imobilizãrile corporale gajate ºi ipotecate.

(g) Preþul de transfer
Legislaþia fiscalã din România conþine reguli privind preþurile de transfer între persoane afiliate încã din anul
2000. Cadrul legislativ curent defineºte principiul „valorii de piaþã” pentru tranzacþiile între persoane afiliate,
precum ºi metodele de stabilire a preþurilor de transfer. Ca urmare, este de aºteptat ca autoritãþile fiscale sã
iniþieze verificãri amãnunþite ale preþurilor de transfer, pentru a se asigura cã rezultatul fiscal ºi/sau valoarea
în vamã a bunurilor importate nu sunt distorsionate de efectul preþurilor practicate în relaþiile cu persoane
afiliate. Compania nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificãri.

(h) Scrisori de garanþie
La 31 decembrie 2009 Societatea avea emise în cadrul plafonului global contractat ºi în vigoare un numãr
de 14 scrisori de garanþie bancarã de restituire avans în valoare totalã de 2.335.019 euro.

ADMINISTRATOR
Numele ºi prenumele: Dr. Ec. Mihai Fercalã

ÎNTOCMIT,
Numele ºi prenumele: Ec. Gheorghe Caraiman
Calitatea: Director Economic

Semnãtura____________________

Semnãtura____________

ªtampila unitãþii
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