
SC UAMT SA
POLITICI $I NorE LA RAPORTART CONTABILE incheiate la data de 30 iunie 2013
(Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), daci nu este indicat altfel)

A. PREZENTARE GENERALA

S.C. UAMT SA , societate infiinlatd in baza HG 1224123.11.1990 este specializatd in: Fabricarea
altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule" cod CAEN - 2932 .

Ea a fost constituite prin transformarea "Intreprinderii de Subansamble gi Piese pentru Mijloace de
Transport" Oradea in societate comerciald pe acliuni in conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990.
Cu o experienld de peste 22 de ani in domeniu in 23.11.1990 are loc reorganizarea unitdtii in societate
pe acliuni sub denumirea S.C. "UAMT" S.A. Oradea in b aza Legii nr.15/1990.

S.C.UAMT SA , are sediul social in Oradea, Str.Uzinelor nr.8, inregistratd la Registrul Comerlului sub
ru. J05/17311991, cod de identificare fiscala RO 54620.

Societatea este amplasatd in nord-vestul Romdniei in oragul Oradea la 8 km de frontiera, in imediata
apropiere a drumului european E60 dispunAnd de mijloace pentru aprovizionare qi livrare atdt pe calea
feratd cAt gi auto.

Activitatea societSlii este axata pe producerea gi comercializarea pieselor qi subansambleior pentru
mijloace de transport, pieselor tumate din aliaje neferoase, pieselor injectate din mase plastice,
pieselor vulcanizate din cauciuc.
Dotarea tehnicd a societdlii o situeaz[ in domeniul unitdlilor cu profil de mecanicd fin6. in societate se
ltilizeazd in special urmdtoarele categorii de procedee tehnologice:
o prelucrlri mecanice prin agchiere (strunjire, frezare, gdwire, rectificare pland gi rotundd) pe magini

clasice si CNC ;
r prelucrdri prin presaj la rece;
o injectare piese din mase plastice (polietilene, poliacetati, poliamide, inclusiv armate cu fibre de

sticld, etc.) cu greutate de pAnd la 1,2 kg;
. vopsire in cdmp electrostatic cu pudra epoxidicd gi poliestericd;
. acoperiri electrochimice (zincare, nichelare, cromare, cromare neagrA, etc.).
o sudarea metalelor (electricd, autogend, sudarea tablelor in puncte, sudarea in atmosfera protectiva

CO2,cu sau fara roboti manipulatori);
. tratamente termice;
o prelucrdri prin electroeroziune (cu electrod masiv gi cu fir);
o asamblare produse;
Principalele produse ale societdlii sunt :

- repere stantate;
- repere protejate anticoroziv prin acoperire electrochimicd ;- componente auto;
- SDV-uri;
- piese de schimb auto.
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B. PRINCIPI $I POLITICI CONTABILE

1. Declara{ia de conformitate

Raportlrile contabile au fost pregatite in conformitate cu Standardele Intemaiionale de
Raportare Financiard a$a cum au fost adoptate de cdtre Uniunea Europeand. Aceste rapofiSri contabile
reptezintd primele raportati financiare individuale ale societilii intocmite in conformitate cu cerintele
IFRS 1. Data tranziliei la Standardele Intemalionale de Raportare Contabild a fost 01 ianuarie 2011,
drept pentru care societatea a prezentat pentru comparabilitateea acestor raportati si iunie 2012.
Evidenlele contabile ale Societdlii sunt menfinute in lei, in conformitate cu Reglementarile Contabile
RomAnesti (RAS). Aceste conturi au fost retratate pentru a reflecta diferentele existente intre conturile
conform Reglementarile Contabile Romdnesti (,,RAS') gi cele conform Standardelor Intemationale de
Raporlare Financiard adoptate de Uniunea Europeana (,,IFRS). in mod corespunz[tor, conturile
conform RAS sunt ajustate, in cazul in care este necesar, pentru a arntoniza raportatile contabile, in
toate aspectele semnificative, cu Standardcle Intemalionale de Raportare Financiard adoptate de
Uniunea Europeand ( ,,IFRS").

2. Prezentarea raportlrilor contabile

Rapofiirile contabile sunt prezentate in conformitate cu cerintele IAS 1 -,,Prezentarea situatiilor
financiare".

IFRS I Adoptatea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara, publicat
in iunie 2003, este un standard care a fost conceput cu scopul de a oferi posibilitatea evitarii
problemelor ridicate de necesitatea reconstructiei unor inregistrari vechi care nu erau cerute de cadrul
de raporlare national aplicat anterior.

Conform cerintelor IFRS l,primele raportlri contabile la 30 iunie 2013 vor include:
1 . Doud situatii ale pozitiei financiare
2. Doua situatii ale rezultatului global
3. Doua situatii individuale ale fluzului de trezorerie
4. Doua situatii privind modificarile capitalurilor proprii
5. Note explicative

Data trecerii la IFRS pentru UAMT SA, a fost inceputul anului 201 1.
In bilantul de deschidere, modelul prezeriat in situatia pozitiei financiare este similar cu cel prezentat
pe Ordinul 3055 /2009 si anume:ACTIVE-DATORII=CAPITALURI pROpII.
Formatul de prezentare pentru situatia rezultatului global, confor IAS 1 revizuit in 2009, este sub
forma unei singure situatii, unde in prima parte se prezinta contul de profit si pierdere dupa natura.
Raportdrile contabiie trebuie sa prezinte fidel pozitia financiara, performanta financiaraii fluxurile de
trezor erie ale societatii.
In situatia pozitiei financiare sunt prezentate distinct:
-activele circulante
-activele imobilizate
-datoriile pe care entitatea se asteapta sa le achite intr-o perioada mai mica de 1 an-datorii curente.
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3. Moneda func{ionall

Conducerea Societdlii considerd cd moneda functionald, a$a cum este aceasta definitd de IAS 21 -
,,Efectele varialiei cursului de schimb valutar", este leul romdnesc (lei), aceasta fiind moneda mediului
economic principal in care societatea igi desfasoara activitatea. Raportdrile contabile la 30iunie 2013
sunt prezentate in lei, rotunjite la cel mai apropiat leu, monedd pe care conducerea Societilii a ales-o
ca monedd de prezentate.
Contabilitatea operaliunilor efectuate in valutd se line atat in moneda nalionald, cdt qi in valut6.
Facturile exteme, certificatele de rezidenta ale partenerilor extemi vor fi acceptate in limba de
rezidenta. Prin valutd se inlelege altd monedd decdt leul.

4. Bazele evalulrii

Raportdrile contabile la 30 iunie 2013 sunt intocmite folosind principiul costului. Principiul valorii
juste este aplicat, cu exceplia activelor sau datoriilor pentru care valoarea justd nu poate fi stabilitd in
mod credibil.
Evaluarea activelor gi datoriilor s-a efectuat astfel:

F Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai micd dintre cost gi valoarea realizabild neti.
F Imobilizdrile corporale sunt evaluate inilial. la costul de achizilie, pentru cele procurate cu titlu oneros;

' la valoarea de aport, pentru cele primite ca aport in naturd la constituirea,/ majorarea
capitalului social;

. la valoareajustl de la data dobdndirii, pentru cele primite cu titlu gratuit.
Pentru recunoagterea ulterioarS, la nivelul societalii s-a adoptat modelul reevalulrii.

F Imobilizdrile necorporale au fost evaluate inilial la cost. Dupd recunoa$tere, imobilizarile
necorporale sunt contabilizate pe baza modelului bazat pe cost, adica la costul lor minus orice
arnortizarc cumulatd qi orice pierderi din deprecieri cumulate.

F Numerarul gi echivalentele de numerar sunt prezentate in bilan{ la cost.
) Activele financiare gi datoriile financiare sunt recunoscute inilial la valoarea lor justd plus, in

cazul unui activ financiar sau al unei datorii financiare care nu este ia valoare justa prin profit
sau pierdere, costurile tranzacjiei care pot fi atribuite direct achiziliei sau emiterii.
Dupd recunoaqterea iniliald, activele financiare sunt recunoscute la valoarea justd printr-un

cont de rezerve (rezerve din evaluarea la valoarea justd) din cadrul capitalurilor proprii fErd nici o
deducere a costurilor de lr-:anzaclie cu excep{ia imprumuturilor qi creanfelor care sunt evaluate 1a costul
arTlofiizat utiliz6nd metoda dobAnzii efective.

DupA recunoa$terea iniliald, datoriile finaaciare sunt evaluate la costul amortizat utilizdnd
metoda dobdnzii efective.

Alte active gi datorii financiare, precum qi activele gi datoriile ne-financiare sunt prezentate la
cost amortizat, valoare reevaluat5 sau cost istoric.

5. Utilizarea estimirilor gi judecifilor

Pregatirea raporlSrilor contabile in conformitate cu Standardele Intemalionale de Raportare
Financiard adoptate de Uniunea Europeana (,,IFRS') presupune utilizarca din partea conducerii a unor
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estimari, judecdli gi ipoteze ce afecteazd aplicarea politicilor contabile precum gi valoarea rapoftata a
activelor, datoriilor, veniturilor qi cheltuielilor. JudecSlile qi ipotezele asociate acestor estimari sunt
bazate pe experien{a istoricd precum qi pe alli factori considerati rezonabili in contextul acestor
estimiri. Rezultatele acestor estim[ri formeazd baza judecdlilor referitoare la valorile contabile ale
activelor qi datoriilor care nu pot fi oblinute din alte surse de informalii.
Estimlrile gi ipotezele ce stau la baza lor sunt revizuite periodic. Revizuirile estimdrilor contabile sunt
recunoscute in perioada in care estimarea este revizuitA, dacd revizuirea afecteazd doar acea perioada,
sau in perioada in care estimarea este revizuit6 gi perioadele viitoare dacd reyiztirea afectezd atAt
perioada curent[ cAt gi perioadele viitoare.
Modificarea estim5rilor, prin natura ei nu are legdturd cu perioadele anterioare qi nu reprezintd
corectarea unei erori.
Prin exceplie de la modul de prezentare a efectului modificdrii estimdrii ardtat mai sus, dacd o asfel de
modificare di naqtere la modificdri ale activelor gi datoriilor sau capitalurilor, efectul modificdrii se va
prezenta prin ajustarea activelor, datoriilor sau capitalurilor proprii in perioada modificdrii.

6. Politicicontabilesemnificative

Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent asupra tuturor perioadelor prezentate in
raportdrile contabile intocmite de Societate. Raportdrile contabile sunt intocmite pe baza ipotezei cd
Societatea igi va continua activitatea in viitorul previzibil. Pentru evaluarea aplicabilitdlii acestei
ipoteze, conducerca analizeazl previziunile referitoare la intrdrile viitoare de numerar.

Daci un standard sau o interpretare, se aplicd in mod specific unei tranzaclii, unui alt
eveniment sau unei condilii, politicile contabile aplicate acelui element, se considerd alese, prin
aplicarea standardului sau a interpretArii respective, ludnd in considerare orice ghid de implementare
emis de IASB pentru standardul sau interpretare a in catzd,.

Politicile contabile sunt aplicate in mod consecvent pentru trarzacfiile, evenimentele gi alte
condilii similare, cu exceptia situaliei in care un standard sau o interpretare impune sau permite
clasificarea de categorii, pentru care se pot aplica politici diferite de cele anterioare.

a) Conversia in moneda striinl

Moneda de referintd
Elementele incluse in Raporthrile contabile la 30 iunie 2013 sunt evaluate in moneda nalionald, leul
rom6nesc (RON), monedd care reflectd cel mai frdel substanta economicd a evenimentelor, aceasta
fiind moneda de referin{i a S.C. UAMT S.A .

Tranzactii si solduri
Operaliunile in devize se inregistreazd in contabilitate, atat in devize, cdt Si in lei (RON).
Conversia tranzacliilor dintr-o monedd striini in lei romdnegti (RON) se efectteazd pe baza cwsului
de schimb valutar, in vigoare la data la care au loc tranzacliile.
Disponibilitdlile, creanlele gi datoriile inregistrate intr-o altd valutd decdt leul romdnesc, existente in
sold la finele unui exerciliu financiar, se evalueazd la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R.
pentru ultima zi bancard din an.
Cdgtigurile gi pierderile din diferenle de curs valutar rezultate din decontarea unor tranzaclii efectuate
in alte valute gi din conversia unor active gi pasive monetare exprimate in monedi strAinA sunt
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recunoscute in contul de profit qi pierdere in cadrul rezultatului financiar, cu exceplia cazurilor in care
acestea sunt inregistrate, potrivit legislaliei specifice, in capitalurile proprii ca instrumente de
acoperire impotriva riscurilor fluxurilor de trezorerie.
Diferenlele de conversie aferente titlurilor de creanlI gi a altor active financiare monetare evaluate la
valoarea justd, sunt incluse in cdgtigurile sau pierderile din diferenle de curs valutar. Diferenlele de
conversie aferente elementelor nemonetare, precum titlurile de participare, sunt raportate astfel:
a) Ca parte a cdgtigului sau pierderii din ajustarea la valoarea just5, in cazul titlurilor de participare
delinute in scopul tranzaclion[rii;
b) Incluse in rczewa de reevaluare din cadrul capitalurilor proprii in cazul titlurilor de participare
disponibile pentru v dnzarc.

Cursurile de schimb ale principalelor monede strdine au fost (lei):

I Valuta 30 iunie 2013
Euro (EUR) 4,4588
Dolar american (USP) _ 3.4151

30'r""i"2OD I

4,4494 l
3,5360

b) Contabilizarea efectului hiperinflatiei

in conformitate cu IAS 29 - ,,Raportarea financiard in economiile hiperinflalioniste", situatiile
financiare ale unei entitdli a carei monedd functionald este moneda unei economii hiperinflafioniste
trebuie prezentate in unitatea de mdsurd curentd la data incheierii bilanlului (elementele nemonetale
sunt rehatate folosind un indice general al prelurilor de la data achiziliei sau a contribuliei). Conform
IAS 29, o economie este consideratd ca fiind hiperinflalionistd dacd, pe langa alli factori, rata cumulatd
a inflaliei pe o perioadd de trei ani depdqegte 100%.

Scdderea continud a ratei infla{iei qi alli factori legati de caracteristicile mediului economic din
Romania indicd faptul c[ economia a carei monedd funclionald a fost adoptatd de cdtre Societate a
incetat si mai fie hiperinflalionistd, cu efect asupra perioadelor financiare incepand cu 1 ianuarie
2004. Asadar, prevederile IAS 29 au fost adoptate in intocmirea situaliilor financiare individuale pdnd
la data de 31 decembrie 2003.

Astfel, valorile exprimate in unitatea de misurd curentd la 31 decembrie 2003 sunt tratate ca
bazd pentru valorile contabile raportate in situaliile financiare individuale gi nu reprezintd valori
evaluate, cost de inlocuire, sau oricare a1t[ mlsurare a valorii curente a activelor sau a pre]urilor la
care tranzacliile ar avea loc in acest moment.

Societatea a ajustat urmatoarele elemente nemonetare pentru a fi exprimate in unitatea de
mesurd curenta la 3 1 decembrie 2003:

- capital social
- rezerve legale
Cea mai recenta reevaluare a fost efectuata de cAffe Societate la data de 31 decembrie 2012.

c) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul qi echivalentele de numerar sunt prezentate in raportlrile contabile la 30 iunie 2013
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la cost. In scopul intocmirii situaliei fluxurilor de numerar, numerarul gi echivalentele de numerar
cuprind casa, conturile la bdnci in lei si in valuta, numerar in tranzit gi facilitdlile de descoperit de
cont. in bilanlul contabil, facilitdlile de descoperit de cont sunt recunoscute ca datorii cuente in cadrul
imprumuturilor pe termen scurt.

d) Instrumente financiare

Active gi datorii financiare nederivate delinute de societate:

F conturi de creanle gi datorii comerciale;

F bilete la ordin de incasat gi pldtibile;

F disponibilitdli in lei qi in valutd;

) credite bancare pe tremen scurt

Societatea a clasificat instrumentele financiare delinute conform prescrierii facute de IAS 39, in
categoria: imprumuturi gi crean(e

Creanlele comerciale reprezintf, active ale intreprinderii rezultate in urma tranzacliilor cu
persoane juridice sau fizice, relalii in utma cdrora Societatea a livrat un bun, a prestat un serviciu sau a
executat o lucrare qi pentru care trebuie sd primeascd un echivalent valoric sau o contraprestalie, intr-o
perioadi de timp de p6nd la 2 luni.

Conform Standardului Intemalional de Contabilitate IAS 39 *,,Instrumente financiare:
Recunoagtere gi Evaluare", creanfele intreprinderii reprezintd activele financiare create de Societate
prin furnizare de bunuri sau prestare de servicii direct unui debitor, altele decdt cele ce sunt inifiate cu
intenlia de a fi vdndute imediat sau in termen scurt, care trebuie categorisite ca relinute pentru
tranzac!ionare.

Datoriiie comerciale provin din lr:anzacliile cu persoane fizice sau juridice (cumpirarea de
bunuri, lucrdri sau servicii, ), in care societatea trebuie sd efectueze o platl sau o contraprestalie inff-o
perioadd de timp de pdnd la maxim 3 luni.

Standardul Intemalional de Contabilitate IAS 1 - ,,Prezentarea Situaliilor Financiare" clasificd
o datorie ca datorie curentA atunci cdnd: (1) se a$teaptd sd fie achitafi in cursul normal al ciclului de
exploatare; sau (2) este exigibild in termen de 12luni de la data bilanlului. Datoriile comerciale trebuie
clasificate ca fiind curente, indiferent de scadenla lor.

Creanfele gi datoriile comerciale sunt prezentate conform IAS 1 in structura bilanfului. Se
precizeazd cd activele gi datoriile fiscale nu sunt incluse in categoria insffumentelor financiare, ele
trebuie prezentate separat. Acestea trebuie recunoscute doar atunci cAnd societatea devine parte a unui
contract $i, ca urnare, are dreptul legal de a primi numerar sau, respectiv, are obligalia legald de a
plati.

La gf6rgitul fiecdrei luni ceanlele qi datoriile in valutd se evalueazl la cursul de schimb al pielei
valutare, comunicate de BNR din ultima zi bancar6. a lunii in cauzd.Diferenlele de curs inregishite se
recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuilei din diferente de curs valutar, dipd caz.

Dobdnzile de platit qi cele de incasat se inregistreazd la cheltuieli sau venituri financiare.
Operaliunile de v6.nzare-cumpdrare valuti se inregistreazd in contabilitate la cursul utilizat de

banca la care se efectueazd licitalia, frrd ca acestea sd genereze in contabilitate diferen{e de curs
valutar.



SC UAMT SA
POLITICI $I NOTE LA RAPORTARI CONTABILE incheiate la data de 30 iunie 2013
(Toat. sumele sunt exprimate in lei (RON), dacl nu este indicat altfel)

e) Investi{ii imobiliare

Investiliile imobiliare sunt proprietdli imobiliare (terenuri, clddiri sau pdrfi ale unei clddiri)
delinute de cdtre Societate in scopul inchirierii sau pentru cregterea valorii sau ambele, gi nu pentru a fi
utilizate in produclia sau fumizarea de bunuri sau servicii sau in scopuri administrative sau a fi
vdndute pe parcursul desfrqurdrii nomale a activitalii.

Anumite proprietd{i includ o parte care este delinutd pentru a fi inchiriatd sau cu scopul
cregterii valorii gi o alta parte care este delinutd in scopul producerii de bunuri, prestdrii de servicii
sau in scopuri administrative. Dacd aceste pdrii pot fi vAndute separat (sau inchiriate separat in baza
unui contract de leasing hnanciar), atunci ele sunt contabilizate separat. Daca pdr{ile nu pot fi v6ndute
separat, proprietatea este tratatd. ca investilie imobiliard numai dacd partea :utilizatd in scopul
producerii de bunuri, prestdrii de servicii sau in scopuri administrative este nesemnificativd.

Recunoa{tere

O investilie imobiliard este rocunoscut[ ca activ dacd, qi numai dacd:
- este probabil ca un beneficiu economic viitor asociat elementului sA intre in entitate;
- costul actirului poate fi determinat in mod credibil.

Evaluare

Evaluarea iniliald
O investilie imobiliard este evaluatf, inilial la cost, inclusiv costurile de tranzactionare. Costul

unei investilii imobiliare achizifionate este format din prelul de cumpdrare al acesteia plus orice
cheltuieli direct atribuibile (de exemplu, onorariile profesionale pentru prestarea serviciilor juridice,
taxele de transfer ale proprietAlii gi alte costuri de tranzaclionare). Modelul bazat pe cost este specificat
in IAS 16 -,,lmobilizdri corporale" 9i prevede cI o investilie imobiliari sd fie evaluatd dup[ evaluarea
iniliale la costul amortizat mai pulin orice pierdere acumulat[ din depreciere.

Valoarea investiliilor imobiliare ale Societdlii la 30 iunie 2012 gi 30 iunie 2013 este detaiiatd in
nota 3.

Evaluarea ulterioard
Politica contabil5 a SocietSlii privind evaluarea ulterioard a investiliilor imobiliare este modelul

bazat pe cost aplicdndu-se prevederile IAS 16 ,,lmobilizdri corporale". Aceastd politicd este aplicatd
in mod uniform tuturor investiliilor imobiliare. Dacd indeplinesc condiliile pentru a fi clasificate in
vederea v6nzdrii se vor evalua in conformitate cu prevederile IFRS 5 -,,Active imobilizate delinute in
vederea vdnzdrii $i activiteli inherupte"

Transferuri

Transferurile la sau de la investitii imobiliare sunt facute atunci si numai atunci cand exista
modificare in utilizarea respectivului activ. Pentru transferul unei investitii imobiliare evaluate la
valoare justa la imobilizari corporale, costul implicit al activului in scopul contabilizarii sale
ulterioare va fi valoarea sa justa de la data modificarii utilizarii.

Deprecierea

Se aplicd aceleagi politici contabile ca gi pentru imobilizdri corporale.

DerecunoaEterea

Valoarea contabild a unei investitii imobiliare este derecunoscutd la cedare sau atunci cAnd
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investilia este definitiv retrasd din folosinfa gi nu se mai agteaptd beneficii economice viitoare din
cedarea sa. CAgtigurile sau pierderile care rezultd din casarea sau vAnzarea unei investilii imobiliare
sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere atunci cand aceasta este casatd sau v6ndutd.

f) Imobilizlri corporale

Recunoastere ti evaluare

Imobilizirile corporale recunoscute ca active sunt evaluate inilial la cost de citre Societate.
Imobilizdrile corporale sunt evaluate inilial la costul de achizilie (pentru cele procurate cu titlu
oneros), la valoarea de aport (pentru cele primite ca apofi in naturd Ia constituirea-/majorarea
capitalului social), respectiv la valoarea justd de la data dobdndirii (pentru cele primite cu titlu
gratuit).

Costul unui element de imobilizdri corporale este format din prelul de cumparare, inclusiv taxe
nerecuperabile, dupd deducerea oricEror reduceri de prej de naturd comercialf, qi oricdror costuri care
pot fi atribuite direct aducerii activului la localia gi in condilia necesard pentru ca acesta sd poatd fi
utilizat in scopul dorit de conducere, cum ar fi: cheltuielile cu angaj alii care rczttltd direct din
construclia sau achizilionarea actirului, costurile de amenajare a amplasamentului, costurile iniliale
de livrare qi manipulare, costurile de instalare gi asamblare, onorariile profesionale.

Valoarea imobilizdrilor corporale gi necorporale ale Societdlii la 30 iunie 2012 qi30 iunie 2013
este detaliatd in nota 1.

Pentru recunoaqterea ulterioard, la nivelul societelii s-a adoptat modelul reevaludrii. Valoarea bunului
reevaluat fiind valoarea sa justd la data reevaludrii minus orice amortizare acumulatd ulterior gi orice
pierderi acumulate din depreciere.
Reevalu[rile trebuie sd se facd cu suficientd regularitate pentru a se asigura cd valoarea contabild nu se
deosebegte semnificativ de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la data bilanfului.
Reevaludrile sunt efectuate de citre evaluatori independenli certificali ANEVAR. Valoarea reevaluate
(in plus) se substituie costului de achizilie. Diferenlele in plus din reevaluare se reflectA in contabilitate
la alte elemente ale rezultatului global 9i acumulatd in capitalurile proprii cu titlu de surplus din
reevaluare (cu exceplia cazului in care cre$terea compenseazd o descregtere din reevaluarea anterioard
a aceluiagi activ recunoscutd anterior in profit sau pierdere, caz in care cregterea se recunoagte direct
in profit sau pierdere).
Diferenlele in minus din reevaluare se recunosc in profit sau pierdere (cu excepfia cazului in care
descreqterea compenseazd o cre$tere anterioard din reevaluare, acumulatd in capitalurile proprii ca
surplus din reevaluare, caz in care reducerea este recunoscutd in alte elemente ale rezultatului global,
micgordnd surplusul din reevaluare).
Surplusul din reevaluare inclus in capitalurile proprii aferent unui element de imobilizdri corporale
este transferat direct in rezultatul reportat atunci cdnd actiwl este derecunoscut. Aceasta implica
transferul intregului surplus atunci cAnd actirul este retras sau cedat. Transferurile din surplusui din
reevaluare in rezultatul reportat nu se efectueaze prin profit sau pierdere si sunt supuse dupa caz unor
eventuale restrictii in vederea distribuirii catre actionari.
Sumele pldtite sau de plStit, generate de reparaliile qi intrejinerile zllnice a imobiliz6rilor corporale
delinute sunt inregistrate pe cheltuielile societdlii, potrivit contabilitSlii de angajament, influenlAnd in
mod corespunzAtor contul de profit gi pierdere al perioadei.
Sumele plEtite sau de platit, generate de operaliunile care conduc la cregterea valorii gi/sau duratei de
viald, prin modemizarea imobilizdrilor corporale delinute, respectiv acele operatiuni care conduc la o
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imbundtdlire semnificativd a parametrilor tehnici, la o cre$tere a potenfialului de generare a unor
beneficii economice de cdtre acestea, se capitalizeazd (mdresc in mod corespunzdtor valoarea contabild
a respectivei imobilizdri).

Amortizare
Cheltuielile cu amortizarea pentru fiecare perioadd sunt recunoscute in profit sau pierdere

numai dacd nu sunt incluse in valoarea contabild a unui alt activ. Amofiizarea se calcuieazi la valoarea
contabild (costul de achizilie sau valoarea reevaluatd) utilizindu-se metoda de amortizare lineard, de-a
lungul duratei utile de viald estimatd a activelor gi se include lunar pe cheltuielile societdlii.

Amortizarea unui activ incepe cdnd acesta este disponibii pentru utilizare, adicd atunci cand se
afli in amplasamentul qi starea necesare pentru a putea funcliona in maniera doritf, de conducere.
Amortizarea unui activ inceteazd cel mai devreme la data c6nd acti\ ll este clasificat drept delinut in
vederea vdnzbrii (sau inclus intr-un grup destinat ceddrii care este clasificat drept delinut in vederea
vanzitril), in conformitate cu IFRS - 5 ,,Active pe termen lung delinute pentru vdnzare" qi la data la
care activul este derecunoscut. Prin urmare, arnortizarea nu inceteaza cdnd activul nu este utilizat sau
este scos din uz, cu exceplia cazului in care acesta este complet afiortizat. Cu toate acestea, conform
metodelor de amortizare bazale pe utilizare, cheltuielile de amortizarc pot fi ,,zero" atunci cand nu
existd produclie. Fiecare parte a unui element de imobiliznri corporale cu un cost semnificativ fald de
costul total al elementului trebuie amortizat separat. Valoarea reziduald qi durata de viald utild ale unui
activ trebuie revizuite cel pulin la fiecare sfdrgit de exerciliu financiar. Daci agteptdrile se deosebesc
de alte estimlri anterioare, modificarea (modificdrile) trebuie contabil izatd(e) ca modificare de
estimare contabild, in conformitate cu IAS 8 - ,,Politici contabile, modificdri ale estimdrilor contabile
gi erori". Terenurile nu se depreciazS, deprecierea altor bunuri tangibile este calculata, folosind metoda
amofiizdrii liniare, alocAnd costuri aferente valorii reziduale in concordanl5 cu durata de viafd aferentS.

Durata de vialA aferent5 imobilizdrilor corporale existentd in prezent este:

. Construclii 40-60 ani

. Instalalii tehnice gi maqini 8-15 ani

. Mijloace de transport 4-5 ani

. Aparatura de birou gi mobilier 2-16 ani

Depreciere

Un activ este depreciat atunci cdnd valoarea sa contabild depdgegte valoarea sa recuperabilE.
Ct ocazia fiecdrei date de raportare, entitatea trebuie sd verifice dacd existd indicii ale

deprecierii activelor. in cazul in care sunt identificate astfel de indicii, entitatea trebuie sd estimeze
valoarea recuperabild a activului.

Dacd valoarea contabilS a unui activ este diminuati ca urmare a unei reevaluari,aceaste
diminuare trebuie recunoscutd in profit sau pierdere. Cu toate acestea, reducerea trebuie recunoscutd in
alte elemente ale rezultatului global in masura in care surplusul din reevaluare prezintd un sold creditor
pentru acel activ. Reducerea recunoscutd in alte elemente ale rezultatului global micgoreazd suma
cumulatd in capitalurile proprii cu titlu de surplus din reevaluare.

Derecunoastere

Valoarea contabili a unui element de imobilizEri corporale trebuie derecunoscuta:
- la cedare; saa
- cdnd nu se mai a$teaptA nici un beneficiu economic viitor din utilizarea sau cedarea sa.
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Cd$tigul sau pierderea care rezultl din derecunoaqterea unui element de imobiliz[ri corporale
trebuie inclus(6) in profrt sau pierdere cdnd elementul este derecunoscut. Cdgtigurile nu tiebuie
clasifi cate drept venituri.

g) Imobilizlri necorporale

Recunoastere Si evaluare

Pentru recunoagterea unui activ drept imobilizare necorporald entitatea trebuie sd demonstreze
cd elementul respectiv intruneqte urmAtoarele:

a) definifa unei imobilizlri necorporale respectiv:
- este separabild, adicd poate fi separata sau divizatd de entitate qi vAndut5, transferatd,

attotizatd, inchiriatd sau schimbatd, fie individual, fie ?mpreund cu un contract, un activ
sau o datorie corespondentd; sau

- decurge din drepturi conftactuale sau de alti naturd legald, indiferent dacl acele drepturi
sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi gi obligafii.

b) criteriile de recunoagtere, respectiv:
- este probabil ca beneficiile economice viitoare preconi zals afi atribuite imobilizdrii sd

revinA entitalii; ti
- costul unei imobilizf,ri poate fi evaluat fiabil

O imobilizare necorporald trebuie evaluatd inilial la cost.
Costul unei imobilizdri necorporale dobdndite separat este alcdtuit din:

de cumpdrarea) preful sdu de cumpirare, inclusiv taxele vamale de import qi taxele
nerambursabile, dupd scdderea reducerilor gi rabaturilor comerciale; ,rl

b) orice cost de atribuit direct pregAtirii activului pentru utilizarea prevdzutd.
Pentru o imobilizare necorporald dob6ndite gratuit, sau pentru o conhaprestalie simbolicd, prin

intermediul unei subvenlii guvemamentale, entitatea recunoa$te inilial actilul la valoarea nominald
plus orice cheltr.lieli, direct atribuibile pregdtirii activului pentru utilizarea intenlionata.

Imobiliz[rile necotporale, conform reglementdrilor general acceptate nu pot fi dobdndite prin
schimburi de active, acestea fiind tratate ca livriri separate.

Amortizare
Cheltuiala aferentd achiziliilor de patente de fabricafie, mirci inregistrate gi licente este

capitalizatd' 9i amortizatd pe baza metodei liniare pe parcursul duratei de viald a acestora, care insl nu
poate depdqi 5 ani.

Durata de alr,ortizare medie a imobilizdrilor necorporale este de 3-5 ani.

h) Stocuri

Stocurile sunt evaluate la valoarea minimd dintre cost qi valoarea realizabild, neta, in conformitate cu
IAS 2 - ,,Stocuri".
Costul stocurilor cuprinde toate costurile de achizitie, costurile de conversie, precum gi alte costuri
suportate pentru a aduce stocurile in starea gi in locul in care se gAsesc. Acesta este determinat pe baza
metodei primul intrat, primul ieqit (FIFO).
Metoda utilizata pentru activitatea de productie este metoda cost standard. La stabilirea costului
stocului de produse realizate,se iau in considerare nivelurile normale ale consumurilor de
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materiale,consumabile, manopera si utilizarea eficienta a capacitatilor de productie. Aceste niveluri
sunt revizuite periodic si ajustate in functie de conditiile actuale.

Valoarea neti realizabild reprezint[ preEul de vdnzare estimat pe parcursul deslEgurdrii normale a
activitdlii, mai pulin cheltuielile de finalizare gi cheltuielile de vdnzare.

i) Deprecierea activelor, altele dec6t cele financiare

Valoarea contabild a activelor SocietAlii care nu sunt de natur[ financiard, altele decAt activele
de natura impozitelor am6nate, sunt revizuite la fiecare datd de raportare pentru a identifica existenfa
indiciilor de depreciere. Dacd existd asemenea indicii, se estimeazd valoarea recuperabild a activelor
respective.

O pierdere din depreciere este recunoscutd atunci cdnd valoarea contabild a activului sau a
unitelii sale generatoare de numerar depdgeste valoarea recuperabili a activului sau a unitilii
generatoare de numerar. O unitate generatoare de numerar este cel mai mic grup identificabil care
genercazd numerar gi care in mod independent fata de alte active gi alte grupuri de active are
capacitatea de a genera fluxuri de numerar. Pierderile din depreciere se recunosc in situalia rezultatului
global. Valoarea recuperabil5 a unui activ sau a unei unitdli generatoare de numerar este maximul
dintre valoarea de utilizare qi valoarea sa justd mai pulin costurile pentru vdnzarea acelui activ sau
unitdli. Pentru determinarea valorii de utilizare, fluxurile viitoare de numerar sunt actualizate folosind
o rata de ac1otalizare inainte de impozitare care reflectd condiliile curente de piajd gi riscurile specifice
activului respectiv.

Pierderile din depreciere recunoscute in perioadele precedente sunt evaluate la fiecare datd de
raportare pentru a determina dacd s-au diminuat sau nu mai exist5. Pierderea din depreciere se reia
dacd s-a produs o schimbare in estimdrile folosite pentru a determina valoarea de recuperare. Pierderea
din depreciere se reia doar in cazul in care valoarea contabild a activului nu depdqegte valoarea
contabild care s-ar fi calculat, netd de amortizare qi depreciere, dacd pierderea din depreciere nu ar fi
fost recunoscutd.

j) Dividende

Dividendele aferente acliunilor ordinare sunt recunoscute ca o datorie cdtre aclionari in
situaliile financiare in perioada in care sunt aprobate de cdtre aclionarii societAlii. Profitul disponibil
pentru repartizare este profitul anului inregistrat in situaJiile financiare intocmite in conformitate cu
Standardele Intenalionale de Raporlare Financiard.

k) Provizioane

Provizioanele sunt datorii incerle din punct de vedere al plasdrii in timp sau al valorii.
Provizioanele sunt recunoscute atunci cind Societatea are o obligalie prezentd legali sau

implicitd ca urnare a unor evenimente trecute gi cAnd este probabil ca un consum de resurse sd fie
necesar pentru stingerea obligaliei. De asemenea, o estimare fiabild a cuantumului acestei obligalii
trebuie sd fie posibild. Dace Societatea a$teaptd o rambursare parliald sau integrald a cheltuielilor care
se impun pentru decontarea unui provizion (ex: prin contractele de asigurare) ea va trebui:
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a) si recunoascd o rambursare doar in cazul in care este sigurE ci aceasta se va efectua
dacd societatea igi onoreazd obligaliile, iar suma recunoscuti ca rambursare nu va
depdgi provizionul;

b) sd recunoascd suma rambursatd ca un activ separat. in situalia rezultatului global,
cheltuiala aferentd unui provizion poate fi prezentate dupe ce a fost scAzutd valoarea
recunoscutd a rambursdrii.

Provizioanele se reanalizeazd la finalul perioadei de raportare gi se ajusteazd astfel incat sA

reflecte cea mai bund estimare curentd. tn cazul in care nu mai este probabild ieqirea de resurse care
incorporeazd beneficii economice , provizionul trebuie anulat.

Nu se recunosc provizioane pentru costurile care sunt suportate pentru desfEgurarea activitdlii
in viitor.

Societatea inregistreazd provizioane pentru contracte oneroase in situaliile in care beneficiile
estimate a fi oblinute dintr-un contract sunt mai mici decdt cheltuielile inevitabile asociate indeplinirii
obiliga!iilor contractuale.

Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care societatea are o obligalie legald sau
implicitd rczlltatd din evenimente trecute, cdnd pentru decontarea obligaliei este necesar5 o ieqire de
resurse care incorporeazd beneficii economice qi cAnd poate fi fEcutd o estimare credibilS in ceea ce
privegte valoarea obligaliei.

l) Venituri

Veniturile inregistrate de Societate sunt contabilizate dupa natura lor (exploatare, financiare).
Cdnd rezultatul unei tranzaclii care implicd prestarea de servicii nu poate fi estimat in mod fiabil,
venitul trebuie recunoscut doar in limita cheltuielilor recunoscute care pot fi recuperate. Veniturile din
fumizarea de seruicii se inregistreazi in contabilitate pe m[sura efectulrii acestora. Prestarea de
servicii cuprinde inclusiv executarea de lucriri gi orice alte operaliuni care nu pot fi considerate livrdri
de bunuri. Pentru recunoaqtere se mai cere ca sd existe probabilitatea ca beneficiile economice asociate
tranzacliei sd fie generate pentru societate, stadiul final al tranzacliei la finalul perioadei gi costurile
suportate pentru ffanzaclie precum gi cele pentru frnalizarca tranzacliei sd poatA fi evaluate in mod
fiabi1.
Veniturile din vatzarea bunurilor sunt recunoscute in momentul in care s-a transferat cumpdrdtorului
riscurile gi beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate, societatea nu mai gestioneazl
bunurile qi nu mai deline controlul efectiv asupra lor. Veniturile gi cheltuielile care se referd la aceeagi
tranzaclie sunt recunoscute in mod simultan.
Veniturile trebuie evaluate la valoarea justA a contraprestaliei primite sau de primit. Dac6. trarzac,tia
este de natuA financiar[, valoarea justd se determind prin actualizarea tuturor sumelor de primit in
viitor, utiliz6nd o ratd a dob6nzii implicitd, diferenla fa!6 de valoarea contabilS fiind venit din dobAnzi.
Sumele colectate in numele unor te{e pd(i, cum ar fi ta,rele de v6nzare, taxele pentru bunuri qi
servicii, gi taxele pe valoarea addugatd nu sunt beneficii economice generate pentru entitate qi nu au
drept rezultat cregteri ale capitalurilor proprii. Prin urmare, sunt excluse din venituri. Similar, in cazul
unui contract de mandat, intrdrile brute de beneficii economice includ sumele colectate in numele
mandantului gi care nu au drept rezultat creqteri ale capitalurilor proprii a1e entitalii. Sumele colectate
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in numele mandantului nu reprezintd venituri. in schimb, veniturile sunt reprezentate de va-loarea
comisioanelor.
Veniturile qi cheltuielile cu dobAnzile sunt recunoscute utilizdnd metoda dobAnzii efective proporlional
cu perioada de timp relevantd, pe baza principiului gi a ratei efective pe perioada pAnd la scadenli sau
pe perioade mai scurte dacl de aceast[ perioadd se leagd costurile tranzacliei, c6nd se stabilegte cd
societatea va obline astfel de venituri. CAnd dobdnda neplAtite a fost acumulati inainte de
achizilionarea unei investilii purtAtoare de dobdndd, incasdrile ulterioare de dobAnd[ sunt distribuite
intre perioadele de preachizilie qi de postachizi{ie; doar partea postachizilie este recunoscutA ca venit.
Veniturile din imobiliz[ri financiare, sunt recunoscute in situaliile financiare ale Societdlii la data la
care este stabilit dreptul SocietAfii de a primi aceste venituri.
Tot ca venituri din imobilizdri financiare se inregistreazd gi valoarea nominald a acliunilor care se
primesc cu titlu gratuit, ca efect al incorporirii directe a profitului aferent ultimei perioade in capitalui
social al unei entitAli la care se delin pafticipalii.
Veniturile realizate din vdnzarea./cedarea participaliilor delinute vor fi recunoscute la data cdnd dreptul
de proprietate asupra acestora este transferat de la vdnzdtor la cumpdrdtor, utilizdndu-se contabilitatea
datei de decontare.
Veniturile din tranzaclionarea titlurilor de participare sunt recunoscute la valoarea brutd (valoarea
tranzacliei), iar cele rezultate din tranzaclii cu investilii financiare pe termen scurt sunt evidenliate pe
bazd netd (diferenla intre valoarea de vAnzare gi cost).

m)Beneficiile angajatilor

BeneJicii pe termen scurt

Obligaliile cu beneficiile pe temen scurt acordate angajalilor nu se actualizeazd gi sunt
recunoscute in situalia rezultatului global pe mdsura ce serviciul aferent este prestat. Beneficiile pe
termen scurt ale angajalilor includ salariile, primele gi conhibuliile la asigurarile sociale. Beneficiile pe
temen scurt ale angajalilor sunt recunoscute ca gi cheltuiald atunci cdnd serviciile sunt prestate.
Societatea recunoa$te un provizion pentru sumele ce se asteaptd a fi pldtite cu titlu de prime in
numerar pe termen scurt sau scheme de participare a personalului la profit in condiliile in care
Societatea are in prezent o obligalie legald sau implicitd de a pl5ti acele sume ca rezultat al serviciilor
trecute prestate de citre angajali gi dacd obligatia respectivd poate fi estimatd in mod credibil.
Planuri de contribulii determinate

Societatea efeciteaza plAli in numele angajalilor proprii citre sistemul de pensii al statului
romdn, citre sistemul asigurdrilor de sAnatate gi fondului de somaj, in decursul derularii activitdlii
normale. Toate contribuliile aferente sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere al perioadei
atunci cdnd sunt efectuate.

Societatea nu are alte obligalii suplimentare.
Beneficiile pe termen lung ale anga'ialilor

Obligalia netd a Societdlii in ceea ce privegte beneficiile aferente serviciilor pe termen lung este
reprezentatd de valoarea beneficiilor viitoare pe care angaj alii le-au castigat in schimbul servicilor
prestate de c5tre acegtia in perioada curentd qi in perioadele anterioare.

Societatea nu este angaj atd in nici un sistem de pensii independent sau alt sistem de beneficii
post pensionare gi nu are nici un fel de alte obligalii in acest sens. Societatea nu are obligalia acorddrii
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cdtre angajali de beneficii la data pension5rii.

n) CAqtiguri gi pierderi din diferenle de curs valutar

Tranzacllile in valutd se inregistreazf, in moneda funcfional5 (leu), prin converlirea sumei in
valutd la cursul de schimb oficial comunicat de Banca Nalionald a Romdniei, valabil la data
tranzacfiei. La data raportdrii, elementele monetare exprimate in valutd sunt convertite utilizandu-se
cursul de schimb de inchidere.

Diferenlele de curs care apar at ocazia decontdrii elementelor monetare sau a convertirii
elementelor monetare la cursuri diferite fa!6 de cele la care au fost convertite la recunoaqterea iniliald
(pe parcursul perioadei) sau in situaliile financiare anterioare sunt recunoscute ca pierdere sau ca$tig
in contul de profit sau pierdere in perioada in care apar.

p) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit aferent exerciliului cuprinde impozitul curent $i impozitul amenat.
Impozitul pe profit este recunoscut in situa{ia rezultafului global sau in alte elemente ale

rezultatului global cand impozitul este aferent elementelor de capital.
Impozitul curent este impozitul de pletit aferent profitului realizat in perioada curente,

determinat in baza procentelor aplicate la data raportdrii gi a tuturor ajustdrilor aferente perioadelor
precedente. Pentru exercitiul financiar 2013, rata impozitului pe profit a fost de 16%.

Impozitul amanat este determinat de Societate folosind metoda bilanlului pentru acele diferenle
temporare ce apar intre baza fiscald, de calcul a impozitului pentru active qi datorii gi valoarea
contabila a acestora, folosit[ pentru raportarea contabild la 30 iunie 2013.

Impozitul amanat este calculat pe baza procentelor de impozitare care se asteapt[ s[ fie
aplicabile diferen{elor temporare la reluarea acestora, in baza legisla}iei in vigoare la data raportdrii.
Creantele 9i datoriile cu impozitul amanat sunt compensate numai dacd existd dreptul legal de a
compensa datoriile gi creanfele curente cu impozitul gi dacd acestea sunt aferente impozitului corectat
de aceeaqi autoritate fiscald pentru aceeagi entitate supusa taxdrii sau pentru autoriteli fiscale diferite
dar care doresc sd rcalizeze decontarea creanlelor gi datoriilor cuente cu impozitul utilizdnd o bazd
netd sau activele qi datoriile aferente vor fi realizate simultan.

Creanla privind impozitul amanat este recunoscutA de Societate numai in masura in care este
probabild realizarea de profituri viitoare care sA poate fi utilizatd pentru acoperirea pierderii fiscale.
Creanla este revizuitd la incheierea fiecarui exerciliu financiar gi este diminuatd in misura in care
beneficiul fiscal aferent este improbabil sd. se rcalizeze.

r) Rezultatul pe ac{iune

Societatea prezintd rezultatul pe acliune de bazd pentru acliunile ordinare. Rezultatul pe acJiune de
bazd se determinl prin divizarea profitului sau pierderii atribuibile aclionarilor ordinari ai Societdlii la
numarul mediu ponderat de acliuni ordinare aferente perioadei de raportare.

s) Raportarea pe segmente

Un segment este o componenti distinctd a Societali care fumizeazd anumite produse sau
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servicii (segment de activitate) sau fumizeazd produse gi servicii intr-un anumit mediu geografic
(segment geografic) qi care este supus la riscuri gi beneficii diferite de cele ale celorlalte segmente.

La data de 30 iunie 2013, respectiv la data de 30 iunie 2012, Societatea nu a identificat
segmente de activitate sau geografice raportabile semnificative.

t) Prezentarea raportirilor contabile
Acest set de de raportdri contabile este primul set pregdtit in conformitate cu Standardele

Internalionale de Raportare Financiard gi adoptat de societate la 3 1 decembrie 2012.
Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent tuturor exerciliilor financiare prezentate,

cu exceplia cazurilor in care se specifica altfel.
La intocmirea raportdrilor contabile s-a aplicat principiul contabilitifii de angajament si cel al

continuitd{ii activitd{ii.
Societatea declard cd a intocmit raportdrile contabile incheiate la 30 iunie 2013 in conformitate

cu Standardele Internalionale de Raportare Financiard a$a cum sunt ele aprobate de Uniunea
Europeand, aplicabile societdfilor comerciale ale cdror valori mobiliare sunt admise la tranzaclionare
pe o piald reglementatd, conform prevederilor din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanlelor
publice, nr. 88112012, ORDIN nr. 1.286 din 1 octombrie 2012 pentru aprobarea Reglementdrilor
contabile conforme cu Standardele intemalionale de raportare cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, respectiv pct.1.3 din Anexa nr.l din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanlelor
publice, nr. 40/2013, privind principalele aspecte legate de intocmirea qi depunerea situaliilor
financiare anuale qi a raportdrilor anuale ale operatorilor economici la unitdlile teritoriale ale
Ministerului Finanlelor Publice.

C. NOTE DE PREZENTARE

1. IMOBILIZANT CORPONAT,T

Imobilizlrile corporale sunt recunoscute in conformitate cu IAS 16 (revizuit 2003) folosindu-
se tratarnentul altemativ permis de acest standard.

Toate imobilizarile corporaie sunt reflectate la valoarea justd conform evaluarii efectuate la 31
decembrie 2012.Raportul de evaluare a imobilizdrilor corporaie a fost intocmit de Expertul tehnic-
evaluator ing. ANDOR Mircea - membru ANEVAR. Valoarea evaluatd a terenurilor la data de
31.12.2012 a fost de 35 euro/mp.

Pentru terenuri nu se calculeazd amortizare gi nici nu s-au constituit deprecieri.
Imobilizarile corporale au fost evaluate la data de 31 decembrie 2012 prin metoda costurilor si

metoda comparatiei de cdtre ing. ANDOR Mircea - membru ANEVAR, iar in evidenla contabili
valoarea justd a mijloacelor fixe a fost inregistratd prin eliminarea amortizdrii cumulate.

Costurile indatordrii (dobdnda gi comisioanele aferente acestor imprumuturi contractate) care
sunt direct atribuibile achiziliei, construcliei sau producliei unui activ sunt incluse in costul acelui
activ. In cursul anului 2013 societatea nu a capitalizat dob6nzi deoarece investiliile pentru care au fost
accesate creditele sunt din fondurile nerambursabile. Amortizarea este liniard, duratele de amortizarc
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sunt stabilite intre 4-60 ani. Imobilizarile corporale iegite din patrimoniu pdn vdnzarc, casare sau alte
moduri de iesire, se reflectA in contul de profit gi pierdere la valoarea contabili netd.

Diferenja de reevaluare aferentd acestora se considerd realizati doar la v6nzarea sau casarea
imobilizdrilor gi se transferd in contul 1175" Rezultatul reportat reprezentAnd surplusul realizat din
rezerve din reevaluare "

Din valoare de 14.147.977 lei ce reprezintd valoarea intririlor de imobilizari corporale in
cursul anului 2013, menjionbm ci suma de 6.587.116 lei reprezinta imobilizari in curs de executie,
care o parte in suma de 6.346.720|ei, au fost deja puse in funcfiune, iar restul de 763.7441ei urmeazd
sd fie puse in funcliune in cursul anului 2013.

In prima parte a anului 2013, nu sunt iesiri de imobilizari corporale, suma de 6.346.720 lei
reprezintd puneri in funcliune din imobilizdri in curs de execulie.
Nu au fost constituite ajustdri pentru deprecierea mijloacelor fixe.

In contextul economic actual, Societatea a analizat sursele inteme gi exteme de informa{ii in
vederea aplicarii prevederilor IAS 36 -,,Deprecierea activelor" gi ca urmare a considerat cd nu este
necesard inregistrarea unei ajustdri privind deprecierea activelor de natua instalaliilor tehnice qi
mijloacelor de transport.

Situa(ia imobilizirilor corporale:
- lei

01 ianuarie 2013

Sold initial
Intrari
Iesiri

Terenuri

13.162.302

0

0

Constructii

24.66s.887
0

0

0

24.66s.887

Instalatii
tehnice si

masini

30.251.872
7.560.861

0

0

37.812.733

Alte
instalatii,
utilaj e si
mobilier
t7t.9tt

0

0

0

t7t.9t1

Imobilizari
corporale

in curs

523.346
6.587.1t6
6.346.720

0

763.744

TOTAL

68.775.318
14.147.977
6.346.720

0

76.576.515

Diferente din rezerve
din reevaluare

Sold final iunie 2013 13.162.302

0

01 ianuarie 2013 Terenuri Constructii

Sold initial 0 1.393.755 4.504.188 9.665 0 5.907.608
Ajustari de valoare
reprezentand
amortizare.i 0 855.695 3.158.502 18.393 0 4.032.590

Ajustari de valoare
aferente mijloacelor
fixe iesite.

SoId final

000000

0 2.249.450 7.662.690 28.058 0 9.940.198
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Valoarea neta a
mijloacelor fixe Ia 30 13.162.302 22.416.437 30.150.043 143.853 763.744 66.636.371
iunie 2013

2. IMOBILIZARI NECORPORALE

La 30 iunie 2013 imobilizdrile necorporale nete se prezintd astfel:

Ajustari de valoare aferente iesiri imob.
necorporale
Sold final

0

164.164

0

6.293.838

Valoarea neta a imobilizarilor
56.172

Imobilizdrile necorporale sunt recunoscute inilial la cost in conformitate IAS 38 - ,,Imobilizdri
necotporale" (revizuit 200a). in aceastd grupa sunt incluse licenle pentru programe informatice gi
licente de proiectare inregistrate la cost istoric supuse amofiizdrii prin metoda liniard pe o duratd de la
3 la 5 ani. Activele necorporale nu sunt reevaluate, valoarea fiecirui activ necorporal fiind analizatd an
de an pentru eventualitatea constatirii unor deprecieri.
In prima parte a anul 2013, nu au fost intrari de imobilizari necorporale, s-a inregistrat doar
deprecierea lor.

3. INVESTITII IMOBILIARE
In conformitate cu IAS 40, societatea a transferat in arr.:J 2012 la investitii imobiliare doua cladiri
inchiriate, iar situatia la 30 iunie 2013 investitiilor imobiliare se prezintd astfel:

12.803

Cost

Sold initial
Intrari
Iesiri
Sold final

30 iunie 2013

220.336
0

0

220.336

30 i:unie 2012

6.366.641
0

0

6.366.641

Ajustari de valoare

Sold initial
Ajustari de valoare reprezentand

30 iunie 2013

145.548

18.615

30 iunie 2012

6.259.881

33.957
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Sold initial
Intrari
Iesiri
Sold final

30 iunie 2013

1.483.63s
6.562

0

1.490.197

SC UAMT SA
POLITICI $I NOTE LA RAPORTARI CONTABILE incheiate la data de 30 iunie 2013
(Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dactr nu este indicat altfel)

Ajustari de valoare

Sold initial
Ajustari de valoare reprezentand
amortizare gi deprecieri
Sold final

Valoarea neti a investi(iilor
imotriliare

30 iunie 2013 30 iunie 2012

00
20.652

20.652

1.469.54s 0

- metoda de amortizare :utllizatd este cea liniard;
- duratele de viald utile pentru cele dou[ clddiri sunt de 37 ani gi 18 ani.

4. STOCURI

Stocurile sunt recunoscute in raportdrile contabile in conformitate cu IAS 2 - ,,Stocuri"
(revizuit in 2003) aplicabil pentru perioadele anuale care incep la 01 ianuarie 2005.

Acestea se compun din:

a) Materii prime gi materiale consumabile - intrErile de materii prime si materiale consumabile se

fac la cost de achizitie, fiind evidentiate cantitativ-valoric, iar la darea in consum se foloseqte metoda
F'IFO.

Criteriile care au stat la baza determinarii stocurilor cu miqcare lentd gi frrd miscare, sunt cele
legate de data ultimei iegiri din depozitul societatii qi de posibilitAlile de valorificare ale acestora.

Orgalizarea contabilitdtii stocurilor se efectueazd prin metoda inventarului permanent. Nu au
fost constituite ajustdri pentru deprecieri de valoare.

b) AIte materiale-obiectele de inventar - sunt evidenliate la cost de achizilie, iar iegirea din
gestiunile pentru obiectele de inventar in folosinld se efectueazd la valoarea contabild istoricd.

In gestiune, aprovizionare se face pe m[sura necesitAlii consumului iar perioada de stocare este mica.
Obiectele de inventar date in folosinld se recunosc in intregime pe cheltuieli, pe locurile de gestionare
distincte in funclie de utilitatea acestora. Evidenla gestionard a acestora este linutd extracontabil.

c) Produsele linite - reprezintA valoarea stocului fabricat in cadrul societllii gi destinate vanzarii.

Stocurile de produse finite gi producfia in curs de execulie este eviden]iatd la cost standard.

Contabilizarea lor se efectueaza prin metoda inventarului permalent.
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d) Mlrfuri - reprezinta o parte nesemnificativb a stocurilor care sunt transferate de la materii prime
la mdrfuri in momentul vanzdrii 1or, fiind evidenliate la pre! de achizilie plus adaosurile comerciale
stabilite prin decizia conducerii executive.

Orgarizarea contabilitdlii stocurilor se efectueazd prin metoda inventarului permanent. Metoda de
ieqire din gestiune folositd este metoda FIFO.

Situalia stocurilor, in stucture se prezinti astfel:

Stocuri
Materii prime si materiale
Productia in curs de executie
Alte materiale
Produse finite

Valoarea stocurilor

30 iunie 2013
10.470.844
4.203.375

58.961
2.427.607

17.160.787

30 iunie 2012
12.143.200
2.670.580

46.907
4.03t.269

18.891.956

5, CRXANTE COMERCIALE

Creanlele comerciale ale Societdlii se compun din soldul clienlilor prin care societatea igi valorificd
produsele finite pe piald intemd qi piald externd. Valoarea creanlelor de pe piala intemA este reflectatA
la pre{ istoric. Sunt inregistrate in funclie de vechimea lor gi de tipul acestora. Creanlele sunt
ptezeriate in situaliile financiare in funclie de natura lor la valoarea probabil5 a se incasa.
In funclie de termenul de lichiditate, valoarea contabild a creanlelor se prezintd astfel:

Creante comerciale
Clien!i
Avansuri platite
Valoarea neti a comerciale

30 iunie 2013

30.999.551

186.838
31.186.389

30 iunie2012
22.761.385

451.815
23.219.260

7. INVESTITII FINANCIARE

Societatea nu deline investilii financiare, care pot fi incadrate conform clasificdrii pe
specifice prescrise in IAS 39 gi anume:
- instrumente financiare la valoarea justd prin profit gi pierdere;
- investilii financiare pdstrate p6nd la scadenld;
- active financiare disponibile la vdnzarc.

7. ALTE CREANTE

Alte creanle reprezintd sumele de incasat de Societate din decontdrile cu personalul, debitori
de incasat .

categorii

divergi qi

Alte crean{e
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Alte creanle in legdturl cu personalul
Alte creante cu bugetul statului
Debitori divergi

2.300
306.53s
152.737

6.450.356

2.2t0
0

372.732

0

Valoarea netl a altor 6.91t.928 374.942

SC UAMT SA
POLITICI $I NOTE LA RAPORTARI CONTABILE incheiate la data de 30 iunie 2013
(Toat€ sumele sunt exprimate in lei (RON), daci nu este indicat altfel)

8. NUMERAR $I ECHIVALENTE IN NUMERAR

Conturile in lei gi in valutd sunt remunerate cu o ratA a dob6nzii stabilitd de fiecare bancd in parte.
Societatea nu are constituite depozite la termen, avand linie de credit deschisa. Alte valori rcprezinta
tichete de masa ramase in sold la 30.06.2013.

Conturi la bdnci in lei
Conturi la bdnci in valutd
Casd in lei
Casa in valuta

Numerar gi echivalente in
numerar
Alte valori

30 iunie 2013
8.081.384

t'70.825
3.556
4.859

8.260.624

4.040

30 iunie 2012
1.541.720

123.338
56.321

33.874

1.755.253

Total 8.264.664 1.755.253

9. CAPITAL SOCIAL

Toate acliunile sunt ordinare, au fost subscrise qi sunt pldtite integral la 30 iunie 2013. Toate
acliunile au acelagi drept de vot $i au o valoare nominald de 0,45 lei/acliune. Numdrul de acliuni
autorizate a fi emise este egal cu cel al acjiunilor emise. in cursul anilor 2013 gi 2012 nu au existat
modificdri ale numhrului de actiuni emise.

Ac(ionari Valoare
Procente

(tet)
Numir
ac(iuni

TOTAL conform Depozitarului Central
la 30.06.2012, din care:

39.481.911 17.766.860 100%

1. ASOCIATIA"PAS-UAMT"
2. Persoane juridice
3. Persoane fizice romdne si straine

14.081.168 6.336.526 35,67%
3.431.491 1.544.171 8,69%

21.969.252 9.886.163 55.64%

TOTAL conform Depozitarului Central
la 30.06.2013, din care:

39.481.911 17.166.860 l00o/"
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Reconcilierea capitalului social conform Standardelor Intema{ionale de Raportare Financiard
cu cel conform RAS este prezentatA in tabelul urmAtor:

Capital social

Capital social conform RAS

Efectul hiperinflatiei - IAS 29

Ajust5ri ale capitalului social

Capital social retratat IFRS 1

30 iunie 2013

17.766.860

14.551.251

-t4.55t.2s1

17.166.860

30 iunie 2013

17.766.860

t4.551.251

0

32.318.11r

Efectul hiperinflafiei asupra capitalului social in sumd de 14.551.251 lei a fost irLregistrat pe
seama rezultatului reportat.

Pierderea contabila provenita din efectul hiperinflaliei asupara capitalului social a fost
acoperita conform sedinld AGA din 25.04.2013, prin ajustarea capitalului social cu suma de
14.551.251 lei.

IO. REZULTATUL REPORTAT DIN APLICARX IFRS 1

Rezultatul reportat provine din aplicarea prevederilor IAS 29 asupra capitalurilor proprii
(capital social, rezerve legale si alte rezerve) si din efectul aplicarii pentru prima data a Standardelor
Intemationale de Raportare Financiara, a fost acoperit in semestrul 1 2013 din capitalurile proprii,
potrivit hotirdrii adundrii generale a acjionarilor, cu respectarea prevederilor legale.

30 iunie 2012

Sold initial
Intrari
Iesiri

Sold final

Rezultatul
reportat

profit
nereparluizat

51.381
504.493

-504.493

51.381

Rezultat
reportat

surplus din
reevaluare

realizat
1.161.283
1.984.269

0

3.145.552

Rezultat
reportat din

trecerea la
IFRS fara

IAS 29

-373.513
0

321.994

-51.519

Rezultat
reportat din

trecerea la
IFRS

IAS 29

-17.291.197
0

0

-11.291.197

TOTAL

-16.4s2.046
2.488.762

-182.499

-14.145.783

1. ASOCIATIA"PAS.UAMT"
2. Persoane juridice
3. Persoane fizice rom5ne si straine

14.081.168 6.336.526 35,67%
4.202.147 1.890.966 10,64%

2t.198.596 9.539.368 53.69%
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01.01.2013

Sold initial
Intrari
Iesiri
Sold final
la 30 iunie
2013

Rezultatul
reportat

profit
nerepaftizat

51.381
2.94t.158

-3.028.s04

-3s.965

Rezultat
reportat

surplus din
reevaluare

reafizat
3.145.552

0

0

3.145.5s2

Rezultat
reportat din

trecerea la
IFRS fara

IAS 29
-51.519

0

0

-51.519

Rezultat
reportat din

trecerea la
IFRS

IAS 29

-17.291.197
t7 .291.197

0

TOTAL

-14.145.783
20.232.355
-3.028.504

-3.058.068

11. REZULTATUL CURENT

In rezultatul curent al exercitiului sunt recunoscute toate elementele de
perioada raportat[.

venitwi gi cheltuieli din

la 31
dec.2012

Rezultat curent

Sold
30 iunie 201 3

3.076.455
30 iunie 2012

542.995
InffAri rezultat curent
Ie giri repartizarea profi tului
Sold final

6.451.012
3.076.45s

6.451.012

277.784

542.99s

277.784

6.451.012

12. ALTE REZERVE

30 iunie 2012

Sold inifial
Intriri
Iegiri

Rezerve din
reevaluare

22.697.384
13.486.889
-1.984.269

Rezerve legale

3.s21.272
168.918

0

Alte rezerve

5.41s.644
0

0

TOTAL

31.640.300
13.655.807
-1.984.269
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Sold final
La31.12.2012 34.200.O04 3.696.190 5.415.644 43.311.838

01.01.2013

Sold ini(ial
Intrdri
Iegiri
Sold frnal
La 30 iunie 2013

Rezerve din
reevaluare

34.200.004

0

0

34.200.004

Rezerve legale

3.696.190
-142.818

0

3.553.372

Alte rezerve

5.415.644
2.889.777

-2.139.946

5.565.475

TOTAL

43.311.838
2.746.9s9

-2.739.946

43.318.8sr

Pentru recunoagterea ulterioard a imobilizarilor corporale, Societatea a adoptat modelul reevaludrii(IAS 16 pct.29) Valoarea bunului bazal pe modelul reevaluarii in conformitate cu (IAS 16 pct.31)
fiind valoarea sa justd la data reevaludrii minus orice amortizare acumulatd utterior qi orice pierderi
acumulate din depreciere.

Reevaludrile sunt facute cu suficient[ regularitate pentuu a se asigura cd. valoarea contabild nu
se deosebegte semnificativ de ceea ce 

-s-ar 
fi detenninat prin utilizarea vilorii juste h aata bitanlutul.

Surplusul din rezerva din reevaluare efectiv realizat in conformitate cu prevederile (Ai t6 pct.4t) in
cursul anului 2013 se vor transfera pe seama rezultatului reportat pAnd la frnele anului 2013.
Valoarea rezeruei din reevaluare la data de 30 iunie 2013 este de 34.i00.004 lei (30 iunie 2012:
22.697 .384lei.).

- Conform cerintelor legale, Societatea constituie rezerve legale in cuantum de 5% din profitul
inregishat conform RAS pAnd 1a niv elul de 20% din capitalul social. Valoarea rezervei legale la data
de 30 iunie 2013 este d'e 3.553.372Iei (30 iunie 2Ol2: 3.527.2721ei). Nivelul de 20% din capitalul
social fiind atins, societatea nu a mai constituit rezerve legale in cursul anului 2013.

Rezervele din reevaluare si rezervele legale sunt supuse restrictiilor aferente distribuirii catre
actionari.

Alte rezerve include sumele rcpafiizate din profiturile realizate pe perioadele de rapoftare
financiara la alte surse de finantare pentru investitii ionform strategiei de dezvoltare a Socieiatii pe
termen lung.

13. iMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG

Situalia creditelor bancare pe termen mediu si lung oblinute de S.C. UAMT S.A. si ramase in sold la
30.06.2013 se prezintd astfel:

Nr.

crt.

Denumire
credit

Denumire

banca

Nr. contract Scadenta Rata
dobanzi
i
dobanz

ll

Sold la
30.06.13

(euro)

Sold la
30.06.r3

(lei)

1 Credit
pentru
investitii

Raiffeisen
Bank

6s113.04.2007 20.03.2014
Euribor
I M+3,8
% 135028 602.062

2 Credit
Euribor 117462
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'Creditele au fost garantate prin ipotecd asupra mijlocelor fixe achizitonate din credit si cesiune de
creanta.
Creditele pentru investitii sunt recunoscute la nivelul sumelor oblinute.
Costurile indatordrii (dobAnda gi comisioanele aferente acestor imprumuturi contractate) care sunt
direct atribuibile achiziliei, sunt incluse in costul acelui activ.
capitalizarea costurilor indatordrii inceteaza la momentul punerii in funcliune a activului.
La 30 iunie 2013 societatea mai avea de rambursat din imprumuturile pe termen lung, suma de
7.501.473 lei.

14. PROVIZOANE

Pe parcursul anului 2013 , nu au fost constituite provizioane, dar au fost reluate cele pentru:

-.- o beneficiile angajatilor - in cursul anului 2012 a fost reluat provizionul pentru concediile de
odihnd neefectuate in cursul anului 2011 gi s-a constituit provizion pentru valoarea concediilor de
odihnd neefectuate in anul 2012.
in cursul anului 2013 a fost reluat provizionul pentru concediile de odihn6 neefectuate in anul 2012.

La 30 iunie 2013, societatea nu are alte obligalii pentru care s-ar impune constituirea de
provizioane.

Provizioane pentru benefi ciile
angaja{ilor
Sold ini{ial
Provizion constituit in an
Provizion reversat in an
Sold final

30 iunie 2013

ll7.586
0

117.586

0

30 iunie 2012

s21.994

117.586

321.994
117.586

Provizioanele se revizuiesc la data intocmirii Situatiilor financiare individuale qi se ajusteazd
pentru a reflecta cea mai bund estimare curentd.

Anularea provizionului gi reluarea lui la venituri, se face in cazul in care pentru stingerea unei
obligalii nu mai este probabild o iegire de resurse.

pentru
investitii

Raiffeisen
Bank

108t25.04.2008 20.04.2015 1M+3,8
o/o

523.7 40
3 Credit

pentru
investitii

Raiffeisen
Bank

14l04.08.2008 31 .07 .201s
Euribor
1M+3,8
v. 188474 840.366

4 Credit
pentru
investitii

BRD-
Groupe
Societe
Generale

24s110.0s.2013 I 0.05.2018
Dobanda
fixa de
4.75%o/an 1.241.434

5.5 3 5.3 0s

TOTAL:
1.682.398 7.501.473
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(Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dactr nu €ste indicat altfel)

15. ALTE DATORII PE TERMEN MEDIU $I LUNG

Societatea deline gi alte imprumuturi sub forma datoriilor asimilate, respectiv dou6 contracte
de leasing financiar a cSror valoare rAmasd in sold la 30.06.2013 este in suma di 4.106.817 lei. iar la
30 iunie 2012, soldul datoriilor asimilate a fost de 5.122.402lei.

16. DATORII COMERCIALE

Datoriile comerciale se referd la obligaliile intreprinderii fald de te(e persoane fizice sau
juridice, rezritate din achizilia de bunuri, imobilizdri sau utilizarea serviciilor. 

-

Datorii comerciale
Fumizori
Fumizori de imobilizdri
Fumizori facturi nesosite

30 iunie 2013
15.220.878
2.795.342

7.395

30 iunie 2012
t2.198.773

81 .569

29.s83
18.023.61s 12.309.92s

17. ALTE DATORII CURENTE

Datoriile sociale si fiscale reprezintd sume datorate de cdtre Societate bugetului de stat $i
bugetului asigurdrilor sociale, datorii pentru care statul nu oferd o altd contraprestatie.

La data rapoftdrii societatea nu are datorii restante falA de bugetul de stat gi cel al asigurdrilor
sociale.

Alte datorii curente

Asiguriri sociale
Ajutor somaj

TVA de platd

TVA neexigibil
Impozit salarii
Datorii salariale

30 iunie 2013

38s.244

11.443

1.329.508

0

12t.796

320.186

30 iunie 2013

314.978

9.993

1.099.765

19.734

106.810

268.499
Garantii personal 300200
Creditori diversi 64.t47 59.629
Fonduri speciale-alte taxe 0 0

2.232.s24 1.879.706

25



SC UAMT SA
POLITICI $I NorE LA RAPORTART CONTABILE incheiate la data de 30 iunie 2013
(Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dacE nu este indicat altfel)

Alte datorii

Dividende de plata

Creditori diversi

30 iunie 2013

581 .354

15.543

596.897

30 iunie 2012

584.479

0

584.479

18. ALTEDATORII NECURENTE

I9. VENITURI DIN EXPLOATARE

Veniturile reprezintd intrarea brutd de beneficii economice generate 1n cadrul desfrsurarii
ii normale a

20. CHELTUIELI

CHELTUIELI DE EXPLOATARE
Cheltuieli cu materiile prime
Cheltuieli cu materialele consumabile
Cheltuieli privind alte materiale
Cheltuieli privind materialele nestocate
Cheltuieli privind energia si apa

Cheltuieli privind marfu rile
CHELTUIELI MATENALE
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
Cheltuieli cu redev.locatii si chirii
Cheltuieli cu primele de asigurare

Cheltuieli cu studii si cercetari

30 iunie 2013

35.069.785

2.703.890
45.345

27.550
1.589.786

732.643

40.168.999
3s0.79t
193.90't

68.450

2.497

30 iunie 2012

34.027.280

2.105.220

51.837

14.205
1.461.023

344.840

38.004.405

47.194
69.678

64.887

4.377

Indicatori

Venituri din vanzare produse finite
Venituri din vanzare produse
reziduale

Venituri din lucrari executate

Venituri din chirii
Venituri din vanzari de marfuri
Venituri aferente costurilor stocurilor
de produse

Alte venituri din exploatare

Realizat
30 iunie 2013

253.559

44.623

73.032

779.939

12.276

424.080

64.8s2.513 97,6t%

Realizat
30 iunie 2012

48.922.997

164.81 I
180.273

1.440

345.186

3.122.338

94.994

0,38%
0,07%

0,11%
1,17%

0,02%

t.64%

92,60%

0,3rvo
0,34%

0,00%
0,65%

5,91%
0.18%

Venituri din exploatare: 66.440.022 1000 52.832.046 1000/..,
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Cheltuieli privind comisioanele si onorarile
Cheltuieli de protocol,reclama,publicitate
Cheltuieli cu transportul de bunuri
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transfer
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
Alte cheltuieli cu serviciile - terti
CHELTUIELI TERTI
Cheltuieli cu alte impozite, taxe
IMPOZITE SI TAXE
Cheltuieli cu salariile personalului
Cheltuieli cu tichete de masa acord salariatilor
Cheltuieli privind asig. si protectia sociala
CHELTUIELI SALARIALE
Pierderi din creante si debitori diversi
Cheltuieli cu proteclia mediului inconjurdtor
Alte cheltuieli de exploatere
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
Cheltuieli de expl.privind prov.riscuri si cheltuieli
Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli
Cheltuieli de expl.privind ajustari active circulante
Venituri din ajustari pt deprecierea activelor
circulante

AMORTIZARI PROWZIOANE
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE

21. VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE

20.286

122.673

260.197

89.387
22.169

t77.614
3.756.725

5.064.698

61t.439
611.439

5.565.057

545.059

1.558.850

7.668.966

18.051

26

201.366

4.071.858

0

0

0

-117.586

3.954.272

8.819

108.910

3 s3.883

92.680

19.271

200.829

2.292.518

3.263.046
455.855

455.855

5.078.822

414.531

1 .445.748

6.939.101

35.828

47

126.823

2.256.208

0

0

0

0

2.256.208

Cheltuieli din diferenta de curs valutar
Cheltuieli privind dobanzile

Alte cheltuieli financiare

30 iunie 2013

682.405

1.046.192

17 5.07 6

57.687.817

30 iunie 2012

425.205

1.124.141

100.663

51.081.313

Cheltuieli financiare din ai
TOTAL CHELTUIELI
FINANCIARE
Venituri din diferente de curs valutar

1.902.976

590.132

-80s

1.649.204

2t7.229

-697
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(Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), daci nu este indicat altfel)

Venituri din dobanzi
Venituri din sconturi oblinute
Alte venituri fi nanciare

248
27.309

146.225

3.289

2.008

3l .136

TOTALVENITURI FINANCIARE 763.914 2s3.662

2Z.IMPOZITAL PE PROFIT

Societatea a calculat impozitul pe profit conform legislaliei fiscale romdneqti in sumd de
1.180.945 lei. In ca.lculul profitului aferent semestrului 1 din 2013 societatea a respectat principiile
contabile generale gi regulile de evaluare, ce trebuiesc awte in vederea oblinerii de facilit[1i fiscale.

Reconcilierea dintre rezultatul exerciliului gi rezultatul fiscal, se prezintd astfel:

Perioada 01.01.2013-30.06.2013

1 VENITURI TOTALE, din care:

A TOTAL VENITURI IMPOZABILE
2 CHELTUIELI TOTALE, din care:

Cheltuieli nedeductibile

B TOTAL CHELTUIELI IMPOZABILE
REZERVA LEGALA

3 PROFIT BRUT CONTABIL(1-2)
4 PROFTTTMPOZABTL(A-B)

5 IMPOZIT PE PROFIT (cota de 16%)

6 SPONSORIZARI

7 IMPOZIT pE PROFTT DATORAT FINAL (5 _ 6)

Impozitul pe profit amanat

Componentele semnificative ale impozitului pe profit
contabile la 30 iunie 2013, la o cota de 160/o sunt urmatoarele:

amanat activ inclus in raportdrile

VALORI
67.203.936

71.537.334

59.590.793

4.190.013

63.780.806

0

7.6t3.143
7.756.528

1.24t.045
60.100

1 . 180.945

30 iunie 2013 30 iunie 2012

0

51.519

51.519

0
51.519

Imobilizari
Beneficiile angaj atilor
Impozit amanat - datorie
Creante
IMPOZIT AMANAT

34.170

0
34.170
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POLITICI $I NOTE LA RAPORTARI CONTABILE incheiate ta data de 30 iunie 2013
(Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dacn nu este indicat altfel)

Impozitul pe profit recunoscut in Situatia rezultatului global

30 iunie 2013 30 iunie 2013
Impozit curent
Cheluiala cu impozitul curent 1 .180.945 77 .407
Impozit amanat
Cheltuiala cu impozitul amanat recunoscuta in cursul
anului 0 0

Venitul din impozitul amanat recunoscut in cursul anului 18.814 0
Total cheltuiala cu impozitul pe profit recunoscuta in
cursul nerioadei l.l62.t3t 71.407

23. REZULTATUL PE ACTIUNE

Profitul pe baza de acliune este calculat impd(ind profrtul atribuibil proprietarilor societdlii la
media ponderat[ a numdrului de acliuni ordinare in circulalie in timpul perioadei in conformitate cu
IAS 33 - ,,Rezultatul pe acliune". Nu existd instrumente pentru activele nete sau optiuni pe acliuni
care ar putea dilua profitul de baza pe acliune.

Rezultatul pe ac(iune
Profitul net atribuibil proprietarilor societAlii
Numar mediu ponderat de acfiuni ordinare
Profit pe baza de acliune
Dividende brute DlEtite ne actiune

30.06.2013
6.451.012

39.481.911
0,163
0^ 163

30.06.2012
277.784

39.481.911

0,007
0.006

24. INFORMATII PRTVIND SALARIATTT

La nivel de societate, in raporturile de muncd ce privesc elemente de naturA sindicald,
interesele personalului sunt reprezentate de cAtre reprezentanlii salarialilor.

Societatea nu are asumate obligatii pentru planuri de pensii, altele decat cele prevdzute de
Legea nr.26312010 , privind sistemul unitar de pensii publice.

Cheltuielile cu beneficiile angajali1or qi indemnizaliile acordate consiliului de administralie qi
conducere( directori cu conffact de mandat), defalcate pe salarii brute $i contribulii sociale au fost:

Elemente

Cheltuieli cu salariile gi
30.06.2013 30.06.2012

s.565.057 s.078.822
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Cheltuieli cu tichetele de masa si de vacanl5
Cheltuieli privind asig.gi proteclia sociald
Provizion benefi cii angajali
Total cheltuieli beneficii :

545.059 414.531

1.558.850 1.445.748
00

7.668.966 6.939.101

SC UAMT SA
POLITICI $I NOTE LA RAPORTARI CONTABILE incheiate ta data de 30 iunie 2013
(Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dacE nu este indicat altfel)

In perioada analizald societatea a imegistrat pe cheltuielile societAlii suma de 471.000 lei,
reprezentAnd drepturile de natur[ salarial[ cuvenite membrilor Consiliului de Administralie, care au
incheiate contracte de mandat.

Societatea nu are obligalii contactuale cu privire Ia plata de pensii cdtre fogtii membrii ai
Consiliului de Administralie, conducere 9i supraveghere, neavdnd contabilizate angajamente de
aceastA naturA.

Societatea nu a acordat gi nu acord[ credite sau avansuri, cu exceplia avansurilor de naflrd
salariald gi a celor pentru acoperirea cheltuielilor de delegare, pentru membri Consiliului de
Administrafie gi conducere.Societatea nu are contabilizate angaj amente de aceaste nature, in sold la 30
iunie 2013.

25. PRINCIPALII INDICATORJ ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului Mod de calcul Valori Rezultat
1 . Indicatorul lichiditdtii curente Active curente

{Datorii curente

69.587.163
1,50

46.301.978
2. Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat 1t.162.91( lqrq

/Capital propriu xlO0 57.865.224

2. Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat
/Capital angaiat x100

1 1.608.29(
14,35

80.887.715

3. Viteza de rotajie a debitelor - clienti Sold mediu clienli

rCifra de afaceri x 180

26.973.881 73

(nr. de zile)66.O03.66(

4. Yiteza de rotatie a activelor

imobilizate
Cifra de afaceri
/ Active imobilizate

66.003.66( 0,97
(nr. de ori)68.170.903

Lichiditatea generala nu depdgeste nivelul minim de siguranta, de 1,8 - 2, asigurAnd astfel o
capacitate diminuata pentru plata obligaliilor scadente pe temen scurt. Gradul de indatorare
(imprumuturi pe termen mediu gi lung/capital propriu ) exprimd in ce masurd f,rrma iqi finanleazb,
activele prin fonduri imprumutate (credite). In timp ce cifra de afaceri este in crestere fald de 2012, au
crescut si creanlele clienlilor, iar Dz a rdrnas constantA.

Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent asupra perioadelor prezentate in
raportdrile contabile intocmite Ia 30 iunie 2013 de SC UAMT SA gi oferd o imagine fideld a poziliei
financiare, performanlei financiare si a celorlalte informalii referitoare la activitatea desfrquratd.
Societatea iqi desfhqoard activitatea in condilii de continuitate.
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POLITICI $I NOTE LA RAPORTARI CONTABILE incheiate Ia data de 30 iunie 2013
(Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), drci nu este indicat altfel)

Importanle estimdri contabile Si ralionamente in aplicarea politicilor contabile

Elaborarea raportdrilor contabile la 30 iunie 2013 in conformitate cu IFRS a presupus
utilizarea din parlea conducerii societ[lii a unor ralionamente in aplicarea politicilor contabile cu
implicalii asupra valorii contabile a activelor qi datoriilor din situaliile financiare.
Activele intregistrate la cost sunt evaluate pentru depreciere conform politicilor contabile ale societdlii.

2T.TRANZACTII CU PARTI AF'ILIATE

Societatea nu este implicatd in relalii cu pdr{i afiliate.

28.ADMINISTRAREA RJSCURILOR SEMNIF'ICATIVE

Riscul este definit ca posibilitatea de a se inregistra devialii nefavorabile in rezultate fa!6 de
nivelul asteptat, datoritA unor fluctuatii aleatorii.

Scopul evaluarii riscurilor este acela de a identifica nivelul de semnificalie gi efectele riscurilor
asumate de societate in activitatea investilionald.

Prin specificul activitdlii desfbsurate, societatea este expusa la o varietate de riscuri cu
caracter general dar gi riscuri specifice montatorilor de autoturisme.

Pe parcursul desfEgurarii activitelii, societarea se poate confrunta cu doud tipuri de riscuri qi
alume:

o riscuri necontrolabile, asociate unor factori extemi precum condiliile
macroeconomice, schimb6ri legislative, schimbdri legate de mediul concurenlial,
etc;

. riscuri controlabile, pentru care societatea adoptd politici qi proceduri de
administrare activd, respectiv de analizd, monitorizare si control.

Principalele riscuri semnificative la care este expusd societatea sunt:
o riscul valutar
. riscul de prel
. riscul de ratd a dobanzii
o riscul de credit
. riscul de lichiditate
o riscul operalional
o riscul fluxului de numerar

Riscul valutar
Societatea este expusa fluctuafiilor de schimb valutar atat pentru disponibilitdlile in valutd cAt

fi pentru creanlele in alte valute, precum gi creanlele gi obligaliile in lei , dar care prin contracte sau
comenzi sunt consolidate in raport cu alte valute, de reguld in EURO gi /sau USD.
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Societatea nu a utilizat gi nu utilizeazd instrumente derivate pentru a se proteja de fluctualiile
cursului de schimb al leului in raport cu alte valute.

Veniturile obfinute din diferenle favorabile de curs valutar in prima parte a anul 2013, au fost
in sumd de 590.132Iei, iar cele nefavorabile in sumd de 682.406\ei.

Riscul de pret
Riscul de prel include doud mari categorii de riscuri :

- riscuri valutare (ratele de schimb valutar);
- riscuri non-valutare (inflafia, schimbdri in prelul materiilor prime, dobdnzilor bancare,

transpoft, prime de asigurare, forlE de muncd, etc.)
Toli aceqti factori avdnd influenld asupra costului producliei gi se reflectd in final in prelul

produsului.

Riscul de rati a dobanzii
Fluxurile de numerar operalionale ale societElii sunt afectate de variafiile ratei dobAnzilor, in

principal in cazul liniei de credit contractate in functie de ROBOR.

Riscul de credit
Riscul de credit mai este denumit qi risc de insolvabilitate a debitorului sau risc de

nerambursare a creditului gi exprimd probabilitatea incasdrii efective la scadenld a fluxului de
numefar anticipat, determinat de creditare.

Lipsa de lichiditate a condus la obligativitatea contract[rii de credite bancare pentru derularea
activitElii curente, credite care afecteazl, profitabilitatea generald a societa{ii datoritd dobanzilor
ridicate.

Mizdm ins5 pe reducerea nivelului dobdnzilor, determinatd at6t de motivalia noastre cat $i de
intervenlia BNR.

Riscul de lichiditate
Conceptul de lichiditate se referd la capacitatea activelor de a fi trasformate rapid in numerar

sau disponibil in cont. Acest risc poate sA apard ca urnare a incapacitdlii de a vinde rapid un activ
financiar. Pentru evitarea acestui risc, societatea incearcd sa pAstreze suficiente active incAt sA-Si poata
achita la timp obligaliile scadente.

S-a procedat la analiza activelor gi datoriilor pe baza perioadei rdmase de la data bilanlului

Explicatii Nota Valoare

contabilS

Sub 3 luni intre 3 qi 12

luni
Mai mare

delan
I ara

matudtate

Drestabiliti
ActiYe
Numerar si echivalente de numerar 8 8.264.664 8.264.664
Creante comerciale si alte creante 5+'7 44.161.'712 37.711.356 6 450156
Stocu 4 11 .160.'18',7 14 811 919 2.322.808
Alte active curente

Alte active imobilizate 68.170.903 68.170.903
Total active 137.758.066 60.813.S99 8.773.164 0 68.170.903
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Riscul opera(ional
Riscul operalional este definit ca riscul inregistrdrii de pierderi sau al nerealizdrii profiturilor

estimate din cauza unor factori intemi cum ar fi derularea inadecvatd a unor activitdli intemi, existenla
unei structuri de personal sau a unor sisteme de conducere necorespunzltoare sau din cauza unor
factori extemi cum ar fi condiliile economice, schimbdrile intervenite pe piala de capital gi progresul
tehnologic. Acest risc este inerent tuturor activitAlilor societdlii.

Politicile definite pentru administrarea riscului operational au luat in considerare fiecare tip de
evenimente ce pot genera riscuri semnificative gi modalitalile de manifestare a acestora, pentm
eliminarea sau diminuarea pierderilor de naturi financiard sau reputalionald.

Riscul fluxului de numerar
Acest risc exprimd probabilitatea ca fluxurile de numerar prognozate sd fluctueze ca mdrime,

datorit[ modificdrii ratei dobdnzii cdt gi din fluctuarea instrumentelor financiare.
Pe fondul crizei economice qi financiare mondiale evolulia pielelor exteme gi inteme a reaclionat
diferit in randul montatorilor de autoturisme. Este de remarcat faptul cd in perioada crizei economice
cregte semnificativ cererea pentru autoturisme la care un atu principal il constituie rapofiul
calitate/pre1, precum modelul LOGAN qi modelul SANDERO- primite bine atet pe piafa intema cdt gi
pe cea extemd, in timpul crizei economice.

29. ADECVAREA CAPITALULUI

in scopul susfinerii dezvoltarii continue
politica conducerii in ceea ce priveqte adecvarea

a Societ[]ii gi atingerea obiectivelor investilionale,
capitalului se concentrezd in menlinerea unei baze

solide de capital.
Structura capitalurilor proprii include capitalul social, diferite tipuri de rezerve, rezultatul

repoftat Si acliunile proprii.
capitalurile proprii au crescut la valoarea d,e 69.279.425 lei la 30 iunie 2013, comparativ cu
46.451.023 lei Ia 30 iunie 2012.

30. EVENIMENTE ULTERJOARX RAPORTARILOR

a) Prezentarea gi analizarea tendinlelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce
afecteazd sau ar putea afecta lichiditatea societdlii comerciale in viitorul apropiat.

Cheltuielile de capital efectuate in cursul arniui 2012 9i in prima pane din anul 2013, utilizate
pentru achizilia de mijloace fixe qi modemizarea mijloacelor de produclie existente, au fost
semificative-

Datorii
Ajustdri privind provizioanele 't4 0 0

Datorii comerciale si alte datorii
13-
l8 58.541.335 20.869.203 25.4A2 4AA 12.189.644

Total datorii 58.541.33s 20.869.203 25.482.488 12.189.644
Venituri in avans (subventii) 9.937.306 9.937.306
Excedent d€ lichiditate ln Deriod; 69.219.425 39.944.',796 -26.646 610 -12.189.644 68.170 903
Excedent de lichiditate cumulat 69.2'79.425 39.944 796 13.298.166 .108.522 69.2'19.425
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Prognozele pentru viitor in acest domeniu, sunt influenlate de politica gi obiectivele exprimate
de firma RENAULT (actualul aclionar majoritar al societdlii 'AUToMOBILE DACIA, SA), de
reducere a costurilor de fabricaiie pentru autoturismele din gama sa de fabricalie cu cel pulin 15%.

in urma evoluliilor nefavoiabile din mediul 
""ono.l" 

mondial, situalia economico-financiard a
societAlii a avut totugi un trend satisfEcitor.

Obiectivele de atins prin planul de afaceri al societdlii pe 2013 sunt:
r continuarea ajustdrii structuale in funclie de dimensiunile reale qi evolulii1e piefelor

actuale ale societAlii;
r pregdtirea structurall gi tehnologicd a societdlii pentru alinierea acesteia la cerinlele

impuse de montatorii de autovehicule;
o intensificarea eforturilor pentru identificarea gi penetrarea pe noi segmente de pia{e,

indreptate in special spre pdtrunderea pe pielele exteme, precum gi pe identificarea unor
segmente de piald gi a unor produse noi din alte domenii de activitate;

' continuarea retehnologizlrii societSlii in baza fondurilor europene accesate in cursul
arnfii2012;

. accesarea de noi fonduri guvemamentale pentru investilii;

b) Prezentarea qi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei
financiare a societdlii comerciale comparativ cu aceeagi perioadd a anului trecut.

in prima parte a anului 2013 societatea a fEcut investilii semnificative in baza proiectului de
modemizare aprobat. Pocesul de modemizare a societdlii prin dotarea cu echipamente gi instalalii inalt
tehnologizate, aparate de masurd gi control 9i programe informatice, este in curs de deifbgurare pentru
anul 2013.

Dintre utilaj ele puse in funcfiune din fonduri europene p6nd in prezent sunt:
- Aparat de control macrografic al sudurilor;
- Ceald salind;
- Centru de uzinare CNC;
- Vopsire prin cataforezd.

Cu exceplia precizdrilor facute mai sus, nu avem cunostin!5 despre evenimente ulterioare datei
raportdrilor contabile care sd conducd la influenle semnificative asupra datelor prezentate gi intocmite
la 30 iunie 2013.

$ef Depart.Financiar Contabil
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