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A. PREZENTARE GENERALA

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

Ea a fost constituita prin transformarea "Intreprinderii de Subansamble gi Piese pentru Mijloace de

Transport" Oradea in societate comercia.ld pe acliuni in conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990.
Activitatea societdlii a inceput de fapt in 1951 cdnd a fost infiinlatd la Oradea intreprinderea
"BERNATH ANDREI' axatA pe produierea articolelor de larg consum pentru populafie. incepAnd cu
1954 unitatea se specializeazd pe fabricalia componentelor pentru mijloace de transport. In 1968 se

trece la asimilarea masivd a componentelor pentru autoturismul DACIA 1300, unitatea schimbAndu-gi
denumirea in "Intreprinderea de Accesorii pentru Mijloace de Transport" inregistrdndu-se in 1969 9i
marca "UAMT" a unitAii. Cu o experienld de peste 22 de ani in domeniu in 23.11.1990 are loc
reorgarizarea unitdlii in societate pe acliuni sub denumirea S.C. "UAMT" S.A. Oradea in baza Legii
nr.15/1990.

S.C.UAMT SA, are sediul social in Oradea, Str.Uzinelor nr.8, inregistratd la Registrul Comertului sub
nr. J05117311991, cod de identificare fiscala RO 54620

Activitatea societAlii este axate pe producerea gi comercializarea pieselor gi subansamblelor pentm
mijloace de transport, pieselor tumate din aliaje neferoase, pieselor injectate din mase plastice,
pieselor vulcanizate din cauciuc.
Societatea este amplasatd in nord-vestul RomAniei in oragul Oradea la 8 km de frontierd, in imediata
apropiere a drumului european E60 dispun6nd de mijloace pentru aprovizionare gi livrare atdt pe calea
feratd cdt qi auto.
Dotarea tehnicd a societdlii o situeaze in domeniul unitdlilor cu profil de mecanicd fin6. in societate se

ttilizeazd in special urmatoarele categorii de procedee tehnologice:
o prelucrdri mecanice prin agchiere (strunjire, frezare, gdurire, rectificare pland qi rotundd) pe maqini

clasice si CNC ;

o prelucrdri prin presaj la rece;
o injectare piese din mase plastice (polietilene, poliacetali, poliamide, inclusiv armate cu fibre de

sticld, etc.) cu greutate de pAnd la 1,2 kg;
o vopsire in cAmp electrostatic cu pudra epoxidicd gi poliestericd;
. acoperiri electrochimice (ztncarc, nichelare, cromale, cromare neagr5, etc.).
. sudarea metalelor (electricd, autogena, sudarea tablelor in puncte, sudarea in atmosfera protectiva

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

- repere stantate;
- repere protej ate anticoroziv prin acoperire electrochimicd;
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componente auto;
SDV-uri;
piese de schimb auto.

B. PRINCIPI $I POLITICI CONTABILE

1, Declaratia de conformitate

Situatiile financiare au fost pregatite in conformitate cu Standardele Intemalionale de
Raportare Financiard a$a cum au fost adoptate de cdtre Uniunea Europeand. Aceste situa{ii financiare
individuale reprezintd primele Situalii financiare individuale ale societalii intocmite in conformitate cu
cerintele IFRS 1. Data tranziliei la Standardele Internalionale de Raportare ContabilS a fost 01
ianuarie 2011, drept pentru care Societatea a prezer:lLat situalii financiare complete la 31 decembrie
2011 qi 31 decembrie 2012. Evid,enlele contabile ale SocietAfi sunt menlinute in lei, in conformitate
cu RegleI4entarile Contabile RomAnesti (RAS). Aceste conturi au fost rehatate pentru a reflecta
diferenlele existente intre conturile conform Reglementarile Contabile RomAnesti (,,RAS") gi cele
conform Standardelor Internalionale de Raportare Financiard adoptate de Uniunea Europeana
(,,IFRS). ln mod corespunzdtor, conturile 

"orfo.- 
RAS sunt ajustate, in cantl in care este necesar,

pentru a armoniza situaliile financiare individuale, in toate aspectele semnificative, cu Standardcle
Intemalionale de Raportare Financiard adoptate de Uniunea Europeand ( ,,IFRS').

Modificdrile cele mai importante aduse situaliilor financiare intocmite in conformitate cu RAS
pentru a le alinia cerintelor Standardelor Intemafionale de Raportare Financiard adoptate de Uniunea
Europeana (,,IFRS") sunt:

- reclasificarea mai multor elemente in categorii mai cuprinzdtoare;
- ajustdri ale elementelor de active, datorii qi capitaluri proprii, in conformitate cu cerinfele

IAS 29 - ,,Raportarea financiard in economii hiperinflationiste" deoarece economia
romaneascd a fost o economie hiperinflationistd pdnd la 3 1 decembrie 2003;

- ajustdri ale investifiilor imobiliare pentru evaluarea acestora la va)oarea justd, in
conformitate cu IAS 40 ,,Investilii imobiliare";

- ajustdri pentru recunoa$terea creanlelor gi datoriilor privind impozitul pe profrt amAnat, (in
conformitate cu IAS 12 -,,Impozitul pe profit" gi cerinlele de prezentare in conformitate cu
Standardele Internalionale de Raportare Financiard adoptate de Uniunea Europeand
(,,rFRS).

2. Prezentarea situa{iilor linanciare

Situafiile financiare individuale sunt prezentate in conformitate cu cerintele IAS 1 - ,,Prczentarea
situa!iilor financiare".

IFRS I Adoptatea pentru prima data a Standardelor Internttionale de Raportare Financiara,
in iunie 2003, este un standard care a fost conceput cu scopul de a oferi posibilitatea

publicat
evitadi
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problemelor ridicate de necesitatea reconstructiei unor inregistrari vechi care nu erau cerute de cadrul
de raportare national aplicat anterior.

Conform cerintelor IFRS l,primele situatii financiare anuale individuale vor include:
1 . Trei 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, este inceputul anului 201 1.

In bilantul de deschidere, modelul prezentat in situatia pozitiei financiare este similar cu cel prezentat
pe Ordinul 3055 /2009 si aIume:ACTIVE-DATORII=CAPITALURI PROPII.
Fomatul de prezentare pentru situatia rezultatuiui 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.
Situatiile financiare trebuie sa prezinte fide1 pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de
trezorerie ale societatii.
In situatia pozitiei financiare sunt prezentate distinct:
-activele circulante
-activele irirobilizate
-datoriile pe care entitatea se asteapta sa le achite intr-o perioada mai mica de 1 an-datorii curente.

3. Moneda func(ionali

Conducerea Societdfii 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. Situatiile financiare individuale sunt
prezentate in lei, rotunjite la ce1 mai apropiat leu, monedd pe care conducerea Societilii a ales-o ca
monedd de prezentare.
Contabilitatea opera{iunilor efectuate in valut[ se line atat in moneda nalionali, cdt qi in valutd.
Facturile exteme, certificatele de rezidenta ale partenerilol extemi vor fi acceptate in limba de
rezidenta. Prin valutd se inlelege altd monedd decdt leul.

4. Bazele evaluirii

Situafiile financiare individuale sunt intocmite folosind principiul costului. Principiul valorii juste este
aplicat, cu exceplia activelor sau datoriilor 'pentru care valoarea justl 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 realizabil[ net5.
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 valoareajustd de la data dobdndirii, pentru cele primite cu titlu gratuit.
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Pentru recunoaqterea ulterioard, la nivelul societdlii s-a adoptat modelul reevaludrii.
F Imobilizdrile necorporale au fost evaluate inilial la cost. Dupd recunoa$tere, imobiiizarile

necorporale sunt contabilizate pe baza modelului bazat pe cost, adicd la costul lor minus orice
arrfortizarc cumulatd gi orice pierderi din deprecieri cumulate.

F Numerarul gi echivalentele de numerar sunt prezentate in bilan! la cost.
F Activele financiare 9i datoriile financiare sunt recunoscute inilial la valoarea lor justd plus, in

cazul unui activ financiar sau al unei datorii financiare care nu este la valoare justd prin profit
sau pierdere, costurile tranzacliei care pot fi atribuite direct achiziliei sau emiterii.
DupA recunoagterea ini1ia1d, activele financiare sunt recuroscute la valoarea justd printr-un

cont de rezerve (rezerve din evaluarea la valoarea just[) din cadrul capitalurilor proprii frrd nici o
deducere a costurilor de tranzaclie cu exceplia imprumuturilor gi creallelor care sunt evaluate la costul
amortizat utiliz6nd metoda dobdnzii efective.

DupE recunoaqterea iniliald, datoriile financiare sunt evaluate la costul amortizat, utilizAnd
metoda dobdrzii efective.

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

5. Utilizarea estimlrilor Ei judeci{ilor

Pregatirea situaliilor financiare individuale in conformitate cu Standardele IntemaJionale de
Rapoftare Financiard adoptate de Uniunea Europeana (,,IFRS') presupune ttilizarea din partea
conducerii a unor estimari, judecdli gi ipoteze ce afecleazd aplicarea politiciior contabile precum qi
valoarea raportatd a activelor, datoriilor, veniturilor 9i cheltuielilor. JudecdJile gi ipotezele asociate
acestor estimdri sunt bazate pe experienla istoricd precum gi pe alli factori considerati rezonabili in
contextul acestor estimdri. Rezultatele acestor estimdri formeazl, baza itdecd{ilor referitoare la valorile
contabile ale activelor gi datoriilor care nu pot fi oblinute din alte surse de informafii.
Estimdrile gi ipotezele ce stau la baza lor sunt revizuite periodic. Revizuirile estimdrilor contabile sunt
recunoscute in perioada in care estimarea este revizuitd, dacd revizuirea afecleazd doar acea perioada,
sau in perioada in care estimarea este revizuitd qi perioadele viitoare dacd revizuirea afecteazd atdt
perioada curent5 cAt gi perioadele viitoare.
Modificarea estimdrilor, prin natura ei nu are legdturd cu perioadele anterioare gi nu reprezintd
corectarea unei erori.
Prin exceplie de la modul de prezentarc a efectului modificdrii estimdrii ardtat mai sus, dacd o asfel de
modificare dd nagtere la modific[ri 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 asupla tuturor perioadelor prezentate in
situaliile financiare individuale intocmite de Societate. Situaliile financiare individuale sunt intocmite
pe baza ipotezei cd Societatea igi va continua activitatea in viitorul previzibil. Pentru evaluarea
aplicabilitdlii acestei ipoteze, conducerea aralizeazd. previziunile referitoare la intrdrile viitoare de
numerzu.

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

Politicile contabile sunt aplicate in mod consecvent penffu tranzacliile, 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.
Erorile semnificative ale perioadelor precedente constatate cu privire la recunoagterea, evaluarea,
prezentarea sau descrierea elementelor situaliilor financiare trebuie corectate retroactiv in primul set
de situafii care se autorizeaz[ in vederea emiterii, prin:

. retratarea valorilor comparative ale perioadei sau perioadelor precedente in care a apdrut
eroatea; sau

. retratarea soldurilor iniliale ale activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii, pentru cea mai
indepdrtatd perioadd prezentatl, dacd eroarea a apdrut inainte de cea mai indepartatd
perioadd anterioard prezentatd.

a) Conversia in moneda striinl

Moneda de referintd
Elementele incluse in situafiile financiare individuale sunt evaluate in moneda nalionald, leul romAnesc
(RON), monedd care reflectd cel mai fidel substanla economicd a evenimentelor Situaliile financiare
individuale se prezintd in 1ei romAnegti (RON), aceasta fiind moneda de referinld a S.C. UAMT S.A .

Tranzactii si solduri
Operaliunile in devize se inregistreazd in contabilitate, atAt in devize, cdt 9i in lei (RON).
Conversia tranzacliilor dintr-o monedi strdind in lei romdneqti (RON) se efectueazd pe baza cursului
de schimb valutar, in vigoare la data la care au loc tranzdcliile.
Disponibilitdlile, creanlele qi 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 bancar[ din an.
Cdgtigurile gi pierderile din diferenle de curs valutar rezultate din decontarea unor tralzaclii efectuate
in alte valute gi din conversia unor active gi pasive monetare exprimate in monedd shdind sunt
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 creanld qi a altor active financiare monetare evaluate la
valoarea jrlstd, sunt incluse in cdgtigurile sau pierderile din diferenfe de curs valutar. Diferen{ele de
conversie aferente elementelor nemonetare, precum titlurile de participare, sunt raportate astfel:
a) Ca parte a cdqtigului sau pierderii din ajustarea la valoarea justd, in cazul titlurilor de participare
delinute in scopul tranzacliondri il
b) Incluse in tezewa de reevaluare din cadrul capitalurilor proprii in cazul titlurilor de participare
disponibile pentru v6nzare.
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Cursurile de schimb ale principalelor monede strdine au fost (lei):

Iir-rro (

Dolar

Valuta 3l decembrie 2012 3 1 decembrie 201 1 31 decembrie 2010
EUR) 4,4291 4,3197 4,2848

lar american (USD; 1,3619 3,3 3 93 3,2045

b) Contabilizarea efectului hiperinflatiei

in conformitate cu IAS 29 - ,,Raportarea financiard in economiile hiperinflationiste", situatiile
financiare ale unei entit6li a carei moned[ functionald este moneda unei economii hiperinflalioniste
trebuie prezentate in unitatea de mdsuri curentd la data incheierii bilanjului (elementele nemonetare
sunt retratate folosind un indice general al preludlor de la data achiziliei sau a contribuliei). Conform
IAS 29, o economie este consideratd ca fiind hiperinflalionista dacd, pe langa alli factori, rata cumulatd
a inflaliei pe o perioadd de trei ani depdgegte l00yo.

Scdderea continue a ratei inflaliei qi alli factori legali de caracteristicile mediului economic din
Romania indicd faptul cd economia a carei monedd funclionala a fost adoptatd de c5tre Societate a
incetat se mai fie hiperinflafionistd, cu efect asupra perioadelor finalciare incepand cu 1 ianuarie
2004. Asadar. prevederile IAS 29 au fost adoptate in intocmirea situaliilor financiare individuale pdnE
Ia data de 3 I decembrie 200i.

Astfel, valorile exprimate in unitatea de mdsurd curentd la 31 decembrie 2003 sunt tratate ca
bazd pentru valorile contabile raporlate in situaliile financiare individuale qi nu reprezintd valori
evaluate, cost de inlocuire, sau oricare altd mdsurare a valorii curente a activelor sau a prefudlor la
care tranzactiile ar avea loc in acest moment.

in scopul intocmirii situaliilor financiare individuale, Societatea ajwteazd urmatoarele
elemente nemonetare pentru a fi exprimate in unitatea de mdsurd curentd la 31 decembrie 2003:

- capital social
- rezerve legale
Imobilizdrile corporale sunt prezentate la valoarea justd drept cost prezumat la 01 ianuarie

2011. Cea mai recenta reevaluare a fost efectuata de catre Societate la data de 31 decembrie 2012.

c) Numerar si echivalente de numerar

^ 
Numerarul gi echivalentele de numerar sunt prezentate in situagile financiare individuale la

cost. In scopul intocmirii situaliei fluxurilor de numerar, numerarul qi echivalentele de numerar
cuprind casa, conturile la bdnci in lei si in valuta, numerar in tanzit $i facilit5lile de descoperit de
cont. ln bilanful contabil, facilitdtile de descoperit de cont sunt recunoscute ca datorii curente in cadrul
imprumuturilor pe termen scufi.

d) Instrumente financiare

Active qi datorii financiare nederivate delinute de societate:

F conturi de creanle gi datorii comerciale;

F bilete la ordin de incasat qi pldtibile;

) disponibilitdti in Iei gi in valut[;
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) credite bancare pe tremen scurt

Societatea a clasificat instrumentele financiare delinute conform prescrierii facute de IAS 39, in
categoria: imprumuturi $i creante

Creanlele comerciale reprezintd active ale intreprinderii reztilate in urma tranzactiilor cu
persoane juridice sau fizice, relalii in urma cdrora Societatea a livrat un bun, a prestat un serviciu sau a
executat o lucrare gi pentru care trebuie s[ primeascd un echivalent valoric sau o contraprestalie, intr-o
perioade de timp de pdnd la 2 luni.

Conform Standardului Intemajiona.l de Contabilitate IAS 39 -,,Instrumente financiare:
Recunoagtere gi Evaluare", creanlele intreprinderii reprezintd activele financiare create de Societate
prin furnizare de bunuri sau prestare de servicii direct unui debitor, altele dec6t cele ce sunt inifiate cu
intenlia de a fi vdndute imediat sau in termen scurt, care trebuie categorisite ca relinute pentru
tranzac !i onare.

Datoriile comerciale rovin din tranzacfiile cu persoane fizice sau juridice (cumpdrarea de
bunuri, lucrdri sau servicii, ), n care societatba trebuie sd efectueze o platd sau o contrapresialie intr-o
penoadi de timp de pAnd la maxim 3 luni.

Standardul Intema{ional de Contabilitate IAS I ,,Prezentarea Situaliilor Financiare" clasificd
o datorie ca datorie curente atunci cdnd: (l) se a$teapta si fie achitatd in cursul normal al ciclului de
exploatare; sau (2) este exigibild in termen de 12 luni de la data bilanlului. Datoriile comerciale trebuie
clasificate ca fiind curente, indiferent de scadenJa lor.

Creanlele gi datoriile comerciale sunt prezentate conform IAS 1 in structura bilanlului. Se
precizeazd c[ activele gi datoriile fiscale nu sunt incluse in categoria instrumentelor financiare, ele
trebuie prezentate separat. Acestea trebuie rebunoscute doar atunci cdnd societatea devine parte a unui
contract gi, ca urnare, are dreptul legal de a primi numerar sau, respectiv, are obligalia legald de a
plati.

La qfArqitul fiecdrei luni ceanlele gi datoriile in valutd se evalueaz[ la cursul de schimb al pie]ei
valutare, comunicate de BNR din ultima zi bancafi. a lunii in cauzd.Diferenfele de curs inregistrate se
recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuilei din diferente de curs valutar, dup6 caz.

DobAnzile de pldtit gi cele de incasat se imegisheazd la cheltuieli sau venituri financiare.
Operatiunile de vdnzare-cumparare valutd se inregistreaz[ in contabilitate la cursul utilizat de

banca la care se efectueazd hcttalia, fird ca acestea sd genereze in contabilitate diferente de curs
valutar.

e) Investifii imobiliare

Investiliile imobiliare sunt proprietdli imobiliare (terenuri, clddiri sau pdrfi ale unei clddiri)
delinute de catre Societate in scopul inchirierii sau pentru cre$terea valorii sau ambeie, gi nu pentru a fi
utilizate in produclia sau fumizarea de bunuri sau servicii sau in scopuri adminisirative sau a fi
vdndute pe parcursul desfEgurlrii normale a activit5lii.

Anumite proprietSli includ o parte Care este detinutd pentru a fi inchiriat[ sau cu scopul
cregterii valorii gi o alta pade care este delinutd in scopul producerii de bunuri, prestdrii de servicii
sau in scopuri administrative. Dacd aceste pdrli pot fi vAndute separat (sau inchiriate separat in baza
unui contract de leasing financiar), atunci ele sunt contabilizate separat. Daca pdrfile nu pot fi vAndute
separat, proprietatea este 1;.a1at| ca investifie imobiliard numai dacd partea utllizatd. in scopul
producerii.de bunuri, prestdrii de servicii sau in scopuri administrative este nesemnificativd.
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Recunoagtere

O investilie imobiliari este recunoscute ca activ dacd, gi numai dacd:
- este probabil ca un beneficiu economic viitor asociat elementului sa in11e in entitate;
- costul activului poate fi determinat in mod credibil.

Evaluare

Evaluarea iniliald
O investilie imobiliard este evaluate inilial la cost, inclusiv costurile de trarzactionare. Costul

unei investitii imobiliare achizilionate este format din prelul de cumparare al acesieia plus orice
cheltuieli direct atribuibile (de exemplu, onorariile profeiionale pentru prestarea serviciiloi juridice,
taxele de transfer ale proprietdlii.pi alte costuri de tranzaclionare). Modelul bazat pe cost este specificat
in IAS 1 6 ,,Imobiliziri corporale" qi prevede cd o investilie imobiliard sd fie evaluatd dupd evaluarea
iniliald la costul amortizat mai pulin orice pierdere acumulatd din depreciere.

Valoarea investiliilor imobiliare ale Societatii la 0l ianuarie 2011, 3l decembrie 2011 9i 31
decembrie 2012 este detaliata in nota 3, iar informaliile privind ajustarea valorilor contabile raportate
conform RAS se regdsesc in nota 26.

Eyctluarea ulterioard
Politica contabild a Societdfii 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. DacI indeplineic condiliile pentru a fi clasificate in
vederea vAnzdrii se vor evalua in conformitate cu prevederile IFRS 5 -,,Active imobilizate detinute in
vederea vdnzlrii gi activitali intrerupte',

Transferwi

Transferurile la sau de la investitii imobiliare sunt facute atunci si numai atunci cand exista
modificare in utilizarea respectir,ului 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 sajusta de la data modificarii utilizarii.

Deprecierea

Se aplicd acelea$i potitici contabile ca gi pentru imobilizdri corporale.
Derecunoaslerea

Valoarea contabild a unei investilii imobiliare este derecunoscutd la cedare sau atunci cdnd
investilia este definitiv retrasd din folosinla qi nu se mai agteapta beneficii economice viitoare din
cedarea sa. CAqtigurile sau pierderile care rezultd din casarea sau vAnzarea unei investitii imobiliare
sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere atunci cand aceasta este casatd sau vAndutd.

I) Imobiliznri corporale

Rec unoaqtere Si evaluare

Imobilizdrile corporale recunoscute ca active sunt evaluate inilial la cost de cEtre Societate.
Imobilizdr-ile corporale sunt evaluate inilial la costul de achizilie (pentru cele procuate cu titlu
oneros), la valoarea de aport (pentru cele primite ca aport in ,ut*a lu constituirea,/majorarea
capitalului social), respectiv la valoarea justd de la data dobandirii (pentru cele primite cu tiflu
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gratuit).
Costul unui element de imobilizdri corporale este format din pretul de cumparare, inclusiv taxe

nerecuperabile, dupd deducerea oriciror reduceri de pre! de naturf, iomerciald qi oricdror costuri care
pot fi atribuite direct aducerii activului la locafia gi in condilia necesard pentru ca acesta sd poat6 fi
utilizat in scopul dorit de conducere, cum ar fi: cheltuielile cu anga.lalii care rczlltd direct din
constructia sau achizilionarea activului, costurile de amenaj are a amplasamentului, costurile iniliale
de livrare gi manipulare, costurile de instalare gi asamblare, onorariile profesionale.

Conform IFRS l, daca o entitate \tilizeazd valoarea justd drept cost presupus pentru un
elemert de irnobilizarr corporale, o investitie imobiliard sau o imobilizare ,""orporali in situaiia de
deschidere a poziliei financiare, primele situalii inanciare ale entitalii intocmite in conformitate cu
Standardele Intemalionale de Raportare Financiard trebuie sd prezinte pentru fiecare element din
situatia de deschidere a poziliei financiare in conformitate cu Standardele Intemationale de Raportare
Financiari:

- valoarea agregata a acelor valori juste; ,sl
- ajustarea agregatd a valorilor contabile raportate conform principiilor contabile anterioare
Valoarea imobilizdrilor corporale gi necorporale ale Societalii la 01 ianuarie 2011, 3l

decembrie 2011 qi 31 decembrie 2012 este detaliata in nota 1, iar informatiile privind ajusiareavalorilor conform RAS
Pentru re ard, la nivelul elul reevaludrii. Valoarea bunuluireevaluat ustd la data re rtizare acumulatd ulterior gi orice
pierderi acumulate di n depreciere.
Reevalu[rile trebuie s[ se facd cu suficientd regularitate pentru a se asigura c6 valoarea contabill nu se
deosebeqte semnificativ de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valJrii juste ia data bilanfului.
Reevaludrile sunt efectuate de cf,tre evaluatori independenji cerlificali AN-EVAR. Valoarea reevaluata
(in ptus) se substituie costului de achizilie. Diferenlele in plus din reevaluare se reflectd in contabilitate
la alte elemente ale rezultatului global gi acumulatl in capitalurile proprii cu titlu de surplus din
reevaluare (cu exceplia cazului in care cregterea .o-p..rr"-i o descregteie din reevaluarea anterioard
a aceluiaqi activ recunoscutd anterior in profit sau pierdere, caz in cate cre$terea se recunoaste direct
in profit sau pierdere).
Diferenlele in minus din reevaluare se recunosc in profit sau pierdere (cu exceplia cazului in care
descregterea compenseaza o cre$tere anterioard din ieevaluare, acumulaie in capitalurile proprii ca
surplus din reevaluare, caz in care reducerea este recunoscutd in alte elemente ae rezultatului gtobal,
micgordnd surplusul din reevaluare).
Surplusul din reevaluare inclus in capitalurile proprii aferent unui element de imobiliz6ri corporale
este transf€rat direct in rezultatul reportat atunci cAnd activul este derecunoscut. Aceasta implici
transferul intregului surplus atunci cAnd activul este retras sau cedat. Transferurile din surplusui din
reevaluare in rezultatul repofiat nu_se efectueazd prin profit sau pierdere si sunt supuse dupa caz rmor
eventuale restrictii in vederea distribuirii catre actionarl.

gi intrelinerile zilnice a imobilizirilor corporale
contabilitali de angajament, influen!6nd in

e care conduc la cregterea valorii gi/sau duratei de
linute, respectiv acele operaliuni care conduc la o
la o cregtere a potenfialului de generare a unor
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beneficii economice de cdtre acestea, se capitalizeazd (mdresc in mod corespunzdtor valoarea contabild
a respectivei imobilizdri).

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

numai dacd nu sunt incluse in valoarea contabild a unui alt activ. Amo(izarea se calcrieazdlaialoarea
contabild (costul de achizilie sau valoarea reevaluatd) utilizAndu-se metoda de amortize,re lineard, de-a
lungul dur0tei utile de viald estimata a activelor gi se include lunar pe cheltuielile societilii.

Amorlizarea unui activ incepe cAnd acesta este disponibil pentru utilizare, adic5 atunci cand se
aflE in amplasamentul gi starea necesard pentru a putea func{iona in maniera doritd de conducere.
Amortizarea unui activ inceteazd, cel mai devreme la data cdnd activul este clasificat drept delinut in
vederea vAnzlrii (sau inclus intr-un grup destinat ceddrii care este clasifrcat drept definut in ved.erea
vanzirii), in conformitate cu IFRS - 5 ,,Active pe termen lung deJinute pentru vanzare,, gi la data ta
care activul este derecunoscut. Prin urmare, amofiizarea nu inceteazd cdnd activul nu este utilizat sau
este scos din uz, cu exceplia cazului in care acesta este complet amortizat. Cu toate acestea, conform
metodelor de amoftizare bazate pe utilizare, cheltuielile de amortizare pot fi ,,zero" atunci cdnd nu
existd produclie. Fiecare parle a unui element de imobilizbri corporale cu un cost semnificativ fald de
costul total al elementului trebuie amortizat separat. Valoare a rczidtald.gi durata de viajd util[ ale unui
activ.trebuie revizuite cel pulin la fiecare sfArqit de exerciliu financiar. Dacd aqteptdrile se deosebesc
de alte estimdri anterioare, modificarea (modificdrite) trebuie contabilizatir@j ca modificare de
estimare contabild, in conformitate cu IAS 8 - ,,Politici contabile, modificdri ale estim[rilor contabile
9i erori". Terenurile nu se depreciazd, deprecierea altor bunuri tangibile este calculatd, folosind metoda
amoftizerii liniare, alocAnd costuri aferente valorii reziduale in concordanld cu durata de viafd aferentd.

Durata de viald aferentd imobilizirilor corporale existentd in prezent este:

. Construcfii 40-60 ani

.Instalalii tehnice qi maqini 8-15 ani

. Mijloace de transport 4-5 ani

. Aparatura de birou qi mobilier 2-16 ani
Depreciere

Un activ este depreciat atunci c6nd valoarea sa contabil[ depdgegte valoarea sa recuperabild.
Cu ocazia fiecdrei date de raportare, entitatea trebuie sd verifice dacd exist[ indicii ale

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

Daci valoarea contabild a unui activ este diminuatd ca urnare a unei reevaluari,aceasti
diminuare trebuie recunoscutd in profit sau pierdere. Cu toate acestea, reducerea trebuie recunoscutE in
alte elemenle ale rezultatului global in masura in care surplusul din reevaluare prezinta un sold creditor
penfu acel activ. Reducerea recunoscutd in alte elemente ale rezultatului global -i"gor"uzd suma
cumulatd ip capitalurile proprii cu titlu de surplus din reevaluare.

Derecunoastere

valoarea contabilS a unui element de imobiliz6ri corporale trebuie derecunoscutd:
- la cedxe; sau
- cdnd nu se mai aqteaptd nici un beneficiu economic viitor din utilizarea sau cedarea sa.
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Cdqtigul sau pierderea care rentlt6, din derecunoagterea unui element de imobilizdri corporale
trebuie inclus(d) in profrt sau pierdere cdnd elementul este derecunoscut. Cdgtigurile nu trebuie
clasif,icate drept venituri.

g) Imobilizlri necorporale

Recunoastere Si evaluare

Pentru recunoagterea unui activ drept imobilizare necorporal[ entitatea trebuie s5 demonstreze
ca elementul respectiv intruneqte urmf,toarele:

a) definilia unei imobilizdri necorporale respectiv:
- este separabild, adicd poate fi separatd sau divizatd de entitate gi v6ndutd, transferatd,

autotizalll inchiriatd sau schimbatd, fie individual, fie impreund cu un contract, un activ
sau o datorie corespondentd; saa

- decurge din drepturi contractuale sau de alte naturd legald, indiferent dacd acele drepturi
sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi gi obligafii.

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

revina enritdlii: fi
- costul unei imobilizdri poate fi evaluat fiabil

O imobilizare necorporald trebuie evaluath inilial la cost.
Costul unei imobilizdri necorporale dobdndite separat este alcdtuit din:
a) prelul sdu de cumpdrare, inclusiv taxele vamale de import gi taxele de cumpf,rare

nerambursabile, dupd scdderea reducerilor qi rabaturilor comerciale; gi
b) orice cost de atribuit direct pregitirii actir,ului pentru utilizarea prevdzutd.
Pentru o imobilizare necorporald dobAnditd gratuit, sau pentru o contraprestalie simbolicb, prin

intermediul unei subvenlii guvemamentale, entitatea recunoa$te inilial actiwl la valoarea nominald
plus orice cheltuieli, direct atribuibile pregdtirii activului pentru utilizarea intenlionatd.

Imobilizdrile necorporale, conform reglementirilor general acceptate nu pot fi dobAndite prin
schimburi de active, acestea fiind tratate ca livrdri separate.

Amortizare
Cheltuiala aferentd achiziliilor de patente de fabricatie, mdrci inregistrate gi licenle este

capitalizatd gi amortizatd pe baza metodei liniare pe parcursul duratei de viald a acestora, care insd nu
poate depdqi 5 ani.

Durata de amorl.izare medie a imobilizdrilor necorporale este de 3-5 ani.

h) Stocuri

Stocurile sunt evaluate la valoarea minimb dintre cost qi valoarea realizabild, netd, 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 gesesc. Acesta este determinat pe baza
metodei primul intrat, primul iegit (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 netd realizabil5 reprezintd preful de vAnzare estimat pe parcursul desfEgurdrii normale a
activitdlii, mai pulin cheltuielite de finalizare qi cheltuielile de ydnzare.

i) Deprecierea activelor, altele decdt cele financiare

Valoarea contabil[ a activelor Societdtii care nu sunt de naturd financiard, altele decdt activele
de natura impozitelor amAnate, sunt revizuite la fiecare datd de raportare pentru a identihca existenla
indiciilor de depreciere. Dacd existd asemenea indicii, se estimeazd valoarea recuperabild a activelor
respective.

O pierdere din depreciere este recunoscut5 atunci cdnd valoarea contabild a activului sau a
unitdlii sale generatoare de numerar depdqeste valoarea recuperabili a activului sau a unitdlii
generatoare de numerar. O unitate generatoare de numerar este cel mai mic grup identificabil care
gelereazd 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 recuperabild a urui activ sau a unei unitdli generatoare de numerar este maximul
dintre valoarea de utilizare gi valoarea sa justd mai pulin costurile pentru vdnzarea acelui activ sau
unitdf. Pentru determinarea valorii de utilizare, fluxurile viitoare de numerar sunt actualizate folosind
o rata de actualizare inainte de impozitare care reflectd condiliile curente de piald gi riscurile specifice
actiwlui 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 existd. 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 contabilS a actilului nu depdqegte valoarea
contabild care s-ar fi calculat, netd de amortizare gi depreciere, dacd pierderea din depreciere nu ar fi
fost recunoscutd.

j) Dividende

Dividendele aferente ac{iunilor ordinare sunt recunoscute ca o datorie cdtre aclionari in
situaliile financiare in perioada in care sunt aprobate de cdtre aclionarii societdJii. Profitul disponibil
pentru repartizare este profitul anului inregistrat in situaliile financiare intocmite in conformitate cu
Standardele Intemalionale de Raportare Financiard.

k) Provizioane

Provizioanele sunt datorii incerte din punct de vedere al plas5rii in timp sau al valorii.
Provizioanele sunt recunoscute atunci cAnd Societatea are o obligalie prezentd legald sau

implicit[ czl urmare a unor evenimente trecute gi c6nd este probabil ca un consum de resurse si fie
necesar pentru stingerea obligajiei. De asemenea, o estimare fiabil5 a cuantumului acestei obliga{ii
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trebuie sd fie posibild. Dacd Societatea agteaptl o rambursare parliald sau integrald a cheltuielilor care
se impun pentru decontarea unui provizion (ex: prin confactele de asigurare) ea va trebui:

a) sd recunoascd o rambursare doar in cazul in care este sigurd cd aceasta se va efectua
dacd societatea igi onoreazd obligalii1e, iar suma recunoscutd ca rambursare nu va
depigi provizionul;

b) sd recunoasce suma rambursatd ca un activ separat. in situalia rezultatului global,
cheltuiala aferentd unui provizion poate fi prezentatd dupd ce a fost sc6zutd valoarea
recunoscut6 a rambursdrii.

Provizioanele se reanalizeazl. la finalul perioadei de raportare qi se ajusteazi astfel inc6t sd

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

Nu se recunosc provizioane pentru costurile care sunt suportate pentru deslbqurarea activitdfii
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
obili gatiilor contractuale.

Provizioanele pentru riscuri $i cheltuieli sunt recunoscute in momentul in care societatea are o
obligalie legald sau implicitd re ;Jtatd din evenimente trecute, cdnd pentru decontarea obligaliei este

necesare o iegire de resurse care incorporeazd beneficii economice gi cAnd poate fi frcutd o estimare
credibild in ceea ce privegte valoarea obligaliei.

l) Venituri

Veniturile inregisffate de Societate sunt contabilizate dupd natura lor (exploatare, financiare).
CAnd rezultatul unei tranzaclii care implica prestarea de servicii nu poate fi estimat in mod fiabil,
venitul trebuie recunoscut doar in limita cheltuielilor recunoscute care pot fi recuperate. Venitudle din
fumizarea'de servicii se inregistreazd in contabilitate pe mdsura efectudrii acestora. Prestarea de
servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrlri qi orice alte operaliuni care nu pot fi considerate livrdri
de bunuri. Pentru recunoagtere se mai cere ca sd existe probabilitatea ca beneficiile economice asociate
tranzac[iei sd fie generate pentru sooietate, stadiul final al tranzac]iei la finalul perioadei qi costurile
suportate pentru tranzaclie precum qi cele pentru frralizxea tranzac\rei sd poatd fi evaluate in mod
fiabil.
Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in momentul in care s-a transferat cumpdrdtorului
riscurile qi beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate, societatea nu mai gestioneazd

bunurile qi nu mai deline controlul efectiv asupra lor. Veniturile $i cheltuielile care se refera la aceeagi

tranzaclie sunt recunoscute in mod simultan.
Veniturile trebuie evaluate 1a valoarea justd a contraprestaliei primite sau de primit. Dacd fianzaclia
este de naturd financiard, valoarea justd se determind prin acf.nlizarea tuturor sumelor de primit in
viitor, utilizAnd o ratd a dob6nzii implicit5, diferenla fald de valoarea contabild fiind venit din dobdnzi.
Sumele colectate in numele unor te4e pdrli, cum ar fi taxele de vdnzare, taxele pentru bunuri gi

servicii, qi taxele pe valoarea ad[ugatd 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 contr-act de mandat, intrdrile brute de beneficii economice includ sumele colectate in numele
mandantului qi care nu au drept rezultat cregteri ale capitalurilor proprii ale entitelii. Sumele colectate
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in numele mandantului nu reprezintd venituri. in schimb, veniturile sunt reprezentate de valoarea
comisioanelor.
Veniturile 9i cheltuielile cu dob6nzile sunt recunoscute utilizAnd metoda dobAnzii efective proporlional
cu perioada de timp relevantd, pe baza principiului gi a ratei efective pe perioada p6nd la scadenld sau
pe perioade mai scurte daci de aceastd perioadi se leagd costurile tranzac[\ei, cdnd se stabileqte cd
societatea va obline astfel de venituri. Cdnd dobdnda nepl5titd a fost acumulatd inainte de
achizilionarea unei investilii purtdtoare de dobAndd, incasdrile ulterioare de dob6nd[ sunt distribuite
intre perioadele de preachizilie gi de postachizifie; doar partea postachizilie este recunoscut5 ca venit.
Veniturile din imobilizdri financiare, respectiv dividendele de primit de la entitdli la care societatea
deline participalii, sunt recunoscute in situaliile financiare ale Societdlii la data la care este stabilit
dreptul Societdlii 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 incorpordrii directe a profrtului aferent ultimei perioade in capitalul
social al unei entitdli la care se defin participalii.
Veniturile realizate din vAnzarea./cedarea participaliilor delinute vor fr recunoscute la data cdnd dreptul
de proprietate asupra acestora este transferat de la vAnzdtor 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 vdnzare gi cost).

m)Beneficiile angaja(ilor

Beneficii pe termen scurt

Obligaliile cu beneficiile pe termen scurt acordate angaia{ilor nu se actualizeud $i sunt
recunoscute in situalia rezultatului global pe mdsura ce serviciul aferent este prestat. Benefrciile pe
temen scurt ale angajalilor includ salariile, primele gi contribuliile la asigurarile sociale. Beneficiile pe
termen scurt ale angajafilor sunt recunoscute ca gi cheltuiald atunci cAnd serviciile sunt prestate.
Societatea recunoa$te un provizion pentru sumele ce se asteaptA a fi pldtite cu titlu de prime in
numerar pe termen scurt sau scheme de parlicipare a personalului la profit in condiliile in care
Societatea are in prezent o obligalie legald sau implicitd de a pldti acele sume ca rczritat al serviciilor
trecute prestate de cdtre angajali gi dacd obligalia respectiva poate fi estimatd in mod credibil.
Planuri de contribulii determinate

Societatea efectueaza pldli in numele angajalilor proprii cdtre sistemul de pensii ai statului
romdn, cdtre sistemul asigurdrilor de sdn[tate qi fondului de somaj, in decursul derularii activitali
normale. Toate contribuliile aferente sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere al perioadei
atunci cAnd sunt efectuate.

Societatea nu are alte obligalii suplimentare.
BeneJiciile pe termen lung ale angajalilor

Obligalia netd a Societdlii in ceea ce privegte beneficiile aferente serviciilor pe termen lung este
reprezentat5 de valoarea beneficiilor viitoare pe care angaj alii le-au castigat in schimbul servicilor
prestate de c[tre 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
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post pensionare gi nu are nici un fel de alte obligafii in acest sens. Societatea nu are obligalia acorddrii
cdtre angajafi de beneficii la data pensiondrii.

n) CAgtiguri qi pierderi din diferen{e de curs valutar

Tranzacfiile in valutd se inregistreazi in moneda funclionald (leu), prin convertirea sumei in
valut[ la cursul de schimb oficial comunicat de Banca Nalionald a RomAniei, va]abil la data
tranzac[iei. La d,ata raportdrii, elemente]e monetare exprimate in valutd sunt convertite utilizandu-se
cursul de schimb de inchidere.

Diferenlele de curs care apar cu ocazia decont[rii elementelor monetare sau a convertirii
elementelor monetare la cursuri diferite fald de cele la care au fost convertite la recunoaqterea ini{iald
(pe parcursul perioadei) sau in situaliile financiare anterioare sunt recunoscute ca pierdere sau cdgtig
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 amdnat.
Impozitul pe profit este recunoscut in situalia rezultatuiui global sau in alte elemente ale

rezultatului global cand impozitul este aferent elementelor de capital.
Impozitul cuent este impozitul de pldtit aferent profitului realizat in perioada curent[,

determinat in baza procentelor aplicate la data raportdrii gi a tuturor ajustlrilor aferente perioadelor
precedente. Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012, rata impozitului pe profit a fost
de 16% (31 decembrie 2011: 16%).

Impozitul amanat este determinat de Societate folosind metoda bilanfului pentru acele diferenle
temporare ce apar intre baza trscald de calcul a impozitului pentru active gi datorii gi valoarea
contabila a acestora, folositd pentru raportare in situaliile fianciare individuale.

Impozitul amAnat nu se recunoagte pentru urmdtoarele diferenle temporare:

. - recunoa$terea inilial[ a fondului comercial,
- recunoa$terea iniJiald a activelor 9i datoriilor provenite din tranzaclii care nu sunt

combinalii de intreprinderi gi care nu afecteazd nici profitul contabil nici pe cel fiscal gi
diferente provenind din investilii in filiale, cu condilia ca acestea sE nu fie reluate in
viitorul apropiat.

Impozitul amanat este calculat pe baza procentelor de impozitare care se asteaptd sd fie
aplicabile diferenlelor temporare la reluarea acestora, in baza legislaliei in vigoare la data raportdrii.
Creanteie gi datoriile cu impozitul amAnat sunt compensate numai dac[ existd dreptul legal de a
compensa datoriile gi creanlele curente cu impozitul gi dacd acestea sunt aferente impozitului corectat
de aceeagi autoritate fiscalf, pentru aceeaqi entitate supusd taxdrii sau pentu autoritali fiscale diferite
dar care doresc sd rcalizeze decontarea creanlelor gi datoriilor cuente cu impozitul utilizAnd o bazd
netd sau activele gi datoriile aferente vor fi realizate simultan.

Creanfa privind impozitul am6nat este recunoscutd de Societate numai in masura in ca-re este
probabild realizarea de profituri viitoare care sa poatd fi utilizatd pentru acoperirea pierderii fiscale.
Creanla este revizuitd la incheierea fiecarui exerciliu financiar qi este diminuatd in mdsura in care
beneficiul fiscal aferent este improbabil sd se realizeze.
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r) Rezultatul pe ac(iune

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

s) Raportarea pe segmente

Un segment este o componenti distinctd a SocietAlii care flmizeazd, anumite produse sau
servicii (segment de activitate) sat 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 31 decembrie 2012, respectiv la data de 31 decembrie 2011, Societatea nu a
identificat segmente de activitate sau geografice raportabile semnificative.

t) Noi standarde gi interpretiri

Anumite standarde gi interpretEri noi au fost emise qi sunt obligatorii pentru perioadele financiare
incepdnd cu sau dupd data de 1 ianuarie 2013 pe care Societatea nu le-a adoptat in avans. Astfel:r' IFRS 9, Instrumente financiare Parlea 1: Clasificare gi evaluare (nu a fost incd aprobat
de UE). IFRS 9 emis in noiembrie 2009 inlocuiegte acele pdr,ti ale IAS 39 referitoare la clasificirea gi
evaluarea activelor financiare. IFRS 9 a fost modificat ulterior in octombrie 2010, pentru a clarifica
modul de clasificare gi evaluare datoriilor financiare gi in decembrie 201 1 pentru:

(I) a schimba data efectivd a acestuia pentru perioadele anuale care incep la sau dupd 1

ianuarie 2015 qi
(II) a adduga prezentarea tranziliei. Elementele principale sunt urmdtoarele:

' Activele financiare trebuie clasificate in doud categorii de evaluare: cele evaiuate
ulterior la valoareajustd qi cele evaluate ulterior la cost amortizat. Decizia va fi luatd
la recunoagterea iniliald. Clasificarea depinde de modelul de business al entitalii
folosit la gestionarea instrumentelor sale financiare qi de caracteristicile fluxului de
numerar contractual ale instrumentului.
' Un instrument este evaluat ulterior la cost amortizat numai dacd este un instrument
de datorie 9i dacd (i) obiectivul modeluiui de business al entitllii este sa pdsfeze
actir,ul pentru a colecta fluxurile de numerar contractuale, gi (ii) fluxurile de numerar
contractuale ale activului reprezintd numai pldli ale creditului qi dobdnzii (adicd, au
doar ,,elementele de bazd. ale creditului"). Toate celelalte instrumente de datorii vor fi
evaluate la valoareajustd prin profit sau pierdere.

' ' Toate instrumentele de capitaluri proprii vor fi evaluate ulterior la valoarea justd.
Instrumentele de capitaluri proprii delinute pentru tranzactionare vor fi evaluate la
valoarea justd prin profit sau pierdere. Penfu toate celelalte instrumente de capitaluri
proprii, se poate face o alegere irevocabil5 la recunoagterea iniliald, constdnd in
recunoa$terea cAqtigurilor qi pierderilor rcalizate gi nerealizate la valoarea justd, prin
situalia rezultatului global, nu prin profit sau pierdere. Nu va exista nici o reciclare a
cdgtigurilor gi pierderilor la valoarea justd in profit sau pierdere. Aceastd alegere se va
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face separat, pentru fiecare instrument in parte. Dividendele vor fi prezentate in profit
sau pierdere, cdt timp reprezintd rentabilitatea investitiei.
' Majoritatea cerinlelor IAS 39 privind clasihcarea qi evaluarea datoriilor financiare
au fost preluate fdrd a fi modificate de IFRS 9. Principala modificare conste in
obligalia entitalii de a prezenta efectele modificdrilor in riscul de credit al datoriilor
financiare desemnate la valoarea justd prin profit sau pierdere in alte elemente ale

. rezultatului global.
In timp ce adoptarea IFRS 9 este obligatorie de la 1 ianuarie 2015, adoptarea
anterioara acestei date este permisd. Societatea eyalueazd in prezent implicaliile
standardului, impactul asupra Societdlii gi momentul adoptirii acestuia de cdtre
Societate.

/ IFRS 10, Situatii frnanciare consolidate (emis in mai 2011 qi aplicabil pentru perioadele
anuale ulterioare datei de 1 ianuarie 2013, inclusiv), inlocuieqte in totalitate recomanddrile referitoare
la control gi consolidare din IAS 27 ,,Situalii financiare consolidate qi individuale" 9i SIC-12
"Consolidare - entitdli cu scop special". IFRS 10 modificd definilia controlului, astfel inc6t aceleagi
criterii sd fie aplicate pentru toate entitdlile pentru a stabili controlul. Aceastd defrnijie este suslinutd
de recomand[ri detaliate de aplicare. Societatea a estimat cA aceste modificdri nu au impact asupra
situaliilor sale financiare.

r' IFRS 11, Angajamente comune, (emis in mai 20ll qi aplicabil pentru perioadele anuale
ulterioare datei de 1 ianuarie 2013, inclusiv), inlocuiegte IAS 31 ,,Interese in asocierile in participalie"
9i SIC-13 ,,Entitali controlate in comun 

-Contribulii 
nemonetare ale asocialilor". Modifrcdrile

definiliilor au redus numdrul ,,tipurilor" de angajamente comune la dou5: operaliuni comune gi asocieri
in parlicipafie. Opliunea oferitd de politica actuald referitoare la consolidarea proporlionald entitallor
controlate in comun a fost eliminatd. Metoda punerii in echivalenld este obligatorie pentru entiteFle
membre ale unor asocieri in participalie. Societatea a estimat ca aceste modificdri nu au impact asupra
situaf iilor fi nanciare.

/ IFRS 12, Prezentarea interesului in alte entitdli, (emis in mai 2011 9i aplicabil pentru
perioadele anuale ulterioare datei de 1 ianuarie 2013, inclusiv), se aplicd entitdfilor .ur. u, * irt".",
intr-o filiald, un angaj ament comun, o entitate asociatd sau o entitate structuratd neconsolidatd; acest
standard inlocuiegte cerinJele de prezentare cuprinse in prezent in IAS 28 ,,Investilii in entitalile
asociate".

/ IFRS 12 impune entitelilor sd prezinte informalii care ajutd utilizatorii situaliilor
financiare sd evalueze natura, riscurile gi efectele financiare asociate intereselor entitdtii in filiale,
entit[li asociate,angajamente comune 9i entitali structurate neconsolidate. Pentru a indeplini aceste
obiective, noul standard soliciti fumizarea de informalii privind o serie de aspecG, inclusiv
ralionamente gi ipoteze semnificative utitizate pentru a stabiii dacd o entitate controlear5 in comun sau
influenJeazd semnificativ interesele sale in alte entititi, prezentdri detaliate referitoare la participarea
intereselor care nu control eaz6' la activitdlile qi fluxurile de trezorerie ale Societateaui, informalii
financiare simplificate referitoare la filialele cu interese care nu controleazd semnificativ, precum gi
prezentdri detaliate referitoare la interesele in entit[li structuate neconsolidate. Societatea evahrcazd.
in prezent impactul standardului modificat asupra situajiilor financiare./ IFRS 13, Evaluarea la valoarea just[, (emis in mai 2011 9i aplicabil pentru perioadele
anuale ulterioare datei de 1 ianuarie 2013, inclusiv, nu este incd adoptat de Uniunea Europiana), are
rolul de a imbun[tdfi consecventa gi de a reduce complexitatea prin fumizarea unei definilii exacte a
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valorii juste gi a uner surse unice de evaluarea la valoarea just[ gi cerinle de prezentare care sd fie
utilizate pentru toate standardele IFRS. Societatea evahteazl. in prezent impactul standardului
modi fi car asupra situaliilor fi nanciare.

IAS 27, Situafii financiare consolidate gi individuale (revizuit in ianuarie 2011 9i in
vigoare pentru perioadele anuale ulterioare datei de 1 ianuarie 2013, nu este inci adoptat de UE) afost
modificat qi obiectivul acestuia este sd prescrie cerinlele contabile 9i de prezentare pentru investitiile
in filiale, societdli mixte gi asociajii atunci cand o entitate prezintd situalii finaniiare individuale.
Instrucliunile privind controlul qi situaliile financiare consolidate au fost inlocuite de IFRS 10, Situalii
financiare consolidate. Societatea a estimat ce aceste modific[ri nu au impact asupra situaliilor
financiare.

,/
r' IAS 28, Contabilizarea investiliilor in entitili asociate, (revizuit in mai 2011 gi in vigoare

pentru perioadele anuale ulterioare datei de 1 ianuarie 2013, nu este adoptat de UE). Modifrcarea IAS
28 a renlJtat din proiectul Consiliului asupra entitAflor asociate. Consiliul a decis si incorporeze
contabilitatea pentru entiteli asociate utilizdnd metoda echivaldrii din IAS 28 intrucdt aceastd metodl
este aplicabild pentru companii mixte gi asociate. Cu aceastd exceplie, celelalte instrucliuni au r6mas
neschimbate. Societatea nu este afectatd de modificdrile acestui standard/ Informalii de fumizat Transferuri de active financiare - Amendamente la IFRS 7 (emis
in octombrie 2010 gi in vigoare pentru perioadele anuale ulterioare datei de 1 iulie 2011, incl-rsiv,
adoptat de UE). Amendamentul solicitd informalii suplimentare privind expunerea la riscuri rezultate
din active financiare transferate. Amendamentul include o cerinfd referitoare la prezentarea claselor
de active dupd natura, valoarea contabili gi descrierea riscurilor 9i beneficiiloi aferente activelor
financiare care au fost transferate unei alte parli dar rdm6n in bilanlul contabil al entitdfii. Se impune
gi prezentarea de informalii care sd permitd unui utilizator si inleleagd valoarea datoriilor asociate
precum qi relafia dinhe activele financiare qi datoriile asociate. Atunci cdnd activele financiare au fost
nerecunoscute dar entitatea este expusd in continuare unor risouri gi beneficii asociate activului
transferat, sunt necesare informalii suplimentare care sd permitd inlelegerea efectelor acelor riscuri.
Societatea.nu este afectatd de modificdrile acestui standard.

r' Amendament la IAS 1, ,,Prezentarea situaliilor financiare,, (emis in iunie 201 1 gi
aplicabil pentru perioadele anuale ulterioare datei de 1 it:irie 2012, inclusiv, nu a fost incd adoptat de
UE). Amendamentul solicitd entitdlilor sd prezinte separat elementele din situalia rezultatului gltbal in
doud grupe, dupd criteriul dacd pot fi sau nu transferate in profit sau pierdere in viitor. Amendamentul
modificd, de asemenea, titlul situaliei rezultatului privind venitul global in ,,situalia profitului sau
pierderii gi alte rezultate globale". Societatea estimeazh cd standardul modificat va alr"a impu.t urrp.a
prezentdrii in situaliile financiare, dar nu va avea impact asupra tranzacliilor gi soldurilor./ Amendament la IAS 19, ,,Beneficiile angajafilor" (emis in iunie 2011 qi aplicabil pentru
perioadele anuale ulterioare datei de 1 ianuarie 2013, inclusiv, nu a fost incd adoptat de UE).
Amendamentul introduce modificdri semnificative in ce privegte recunoa$terea qi evaluarea
cheltuielilor cu beneficii din pensii gi a beneficiilor la pensionare, precum qi prezentarea tuturor
beneficiilor angajafilor. Standardul prevede recunoa$terea tuturor schimbdrilor beneficiul net definit
datorii (active), atunci cdnd acestea apar, dupd cum :urmeazd.: (i) costul serviciilor qi dob6nda neta in
profit 9i pierdere gi (ii) remdsLrdrile in profitul global. Societatea evalteazd. in prezent impactul
standardului modifi cat asupra situaliilor sale financiare.
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prima datd.IFRS - Amendamente la IFRS 1 (emis ?n decembrie
anuale ulterioare datei de 1 iulie 201 'l 

.

/ Hiperinflalia accentuatd gi eliminarea datelor fixe pentru entitAlile care adoptd pentru
2010 9i in vigoare pentru perioadele

Conducerea Societdlii nu considerd cd noile standarde gi modific[ri vor avea un efect
semnificativ asupra situaiiilor financiare ale societdlii.

{) Prezentarea situa{iilor financiare
Acest set de situaJii financiare este primul set pregatit in conformitate cu Standardele

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

cu exceplia cazurilor in care se specifrca altfel.
La intocmirea situaliilor financiare individuale s-a aplicat principiul contabilitalii de

angaj ament si cel al continuitdlii activitAfli.
Societatea declard cd a intocmit situaliile financiare anuale pentru exerciliul finanicar incheiat

la 31 decembrie 2012 in conformitate cu Standardele Intemalionale de Raportare Financiar[ a$a cum
sunt ele aprobate de Uniunea Europeaad, aplicabile societdtrilor comerciale ale cdror valori mobiliare
sunt admise la tranzaclionare pe o piafd reglementatd, conform prevederilor din Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul finanlelor publice, nr. 88112012, ORDN nr. 1.286 din 1 octombrie 2012
pentru aprobarea Reglementdrilor contabile conforme cu Standardeie intemalionale de raportare cu
modificlrile qi completdrile ulterioare, respectiv pct.1.3 din Anexa nr.l din Ordinui viceprim-
ministrului, ministrul finanlelor publice, nr. 4012013, privind principalele aspecte legate de intocmirea
gi depunerea situaliilor financiare anuale gi a raportdrilor anuale ale operatorilor economici la unitAlile
teritoriale ale Ministerului Finanlelor Publice.

Situaliilor financiare individuale sunt prezentate in conformitate cu IAS 1 "Prezentarea
situaiiilor financiare". Societatea a adoptat o prezentare bazatd, pe lichiditate in cadrul situaliei poziliei
financiare Si o prezentare a veniturilor qi cheltuielilor in funclie de natura lor in cadrul situaliei
rezultatului global, aceste metode de prezentarc oferind informalii mai relevante decdt alte metode
permise de IAS 1.

C. NOTE DE PREZENTARE

1. IMOBILIZARI CORPORALE

Imobilizirile corporale sunt recunoscute in conformitate cu IAS 16 (revizuit 2003) folosindu-
se tratamentul altemativ permis de acest standard. Valorile utilizate in bilanlul de deschidere IFRS
pentru imobiliztuile corporale reprezintd valori juste la data trecerii la IFRS ,,drept cost presupus al
acesteia la aceea datd" IFRS l BC41.

Toate imobilizarile corporale sunt reflectate la valoarea justd conform evaluarii efectuate la 3l
decembrie 2012.Raporhrl de evaluare a imobiliz5rilor 

"o.po.uG 
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 amorlizare qi nici nu s-au constituit deprecieri.
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a costurilor si
metoda comparatiei de cdtre ing. ANDoR Mircea - membru ANEVAR, iar in evidenta contabili
valoarea justi a mijloacelor fixe a fost inregistratd prin eliminarea amortizarii cumulate.

Pentru fi lasd de imobiliz[ri

Costurile indatordrii (dob6nda 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 2012 societatea nt a capitalizat dob6nzi deoarece investiliile pentru care au fost
accesate creditele au fost finalizate in cursul anului 2009. Amortizarea este liniard, duratele de
amortizare sunt stabilite intre 4-60 ani. Imobilizarile corporale iegite din patrimoniu prin vdnzare,
casare sau alte moduri de iesire, se reflectd in contul de profit qi pierdere la valoarea contabil[ netd.

Diferenla de reevaluare aferentd acestora se considerd realizatd. doar la v6.nzarea sau oasarea
imobilizdrilor qi se transferd in contul 1175" Rezultatul reportat reprezentdnd surplusul realizat din
rezerve din reevaluare "

Din valoare de 16.978.830 lei ce reprezintd valoarea intrdrilor de imobilizari corporale in
cursul anului 2012, menliondm cd suma d,e 4.440.897 lei reprezinta imobilizari in curs de executie
care urmeaza sa fie puse in functiune in cursul anului 2013.

Valoarea iesirilor de imobilizari corporale in cursul anului 2012 este de 24.625.751 1ei din
care, prin vanzare directa 3.200 lei si casare 1.052.091 lei.

Diferenta ramasa de 23.570.460 lei, reprezinta transferul la investitii imobiliare in suma de
1.483.635 lei, puneri in funcliune in sumd de 5.577.125lei gi valoarea eliminarii amortizarii in sumd
de 16.509.700 ]ei.
Nu au fost constituite ajustlri pentru deprecierea mijloacelor fixe.

In contextul economic actual, Societatea a analizat sursele inteme gi exteme de informalii in
vederea aplicarii prevederilor IAS 36 -,,Deprecierea activelor" gi ca urmare a considerat cd nu este
necesar6 inregistrarea unei ajust6ri privind deprecierea activelor de natura instalafiilor tehnice gi
mij loacelor de transporl.

Situafia imobilizlrilor corporale:

Instalatii
L OnSrUCtrI

tehmce sl
Imobilizari TOTAL
corporale

ecare c e reevaluata urmdtoarele

GrupI

imobilizlri corporale

Valoare
contabila

La31.12.2072

Amortizare
cumulatl
eliminatil

Diferen{e din

reevaluare

Valoare
justl
la
31.12.2012

Terenuri 5.458.073 0 7.704.229 13.162.302
Constructii 25.211.447 1.268.049 '722.489 24.665-887
Investilii imobiliare 1.489.928 337.443 331.150 1.483.635
Instalatii tehnice si masini 40.331.575 14.818.879 4.739.176 30.2s1.872
Alte instalatii, utilaj e si
mobilier 270.119 88.0s4 - 10.1s4 t7t.9t1

Total: 72.761.142 16.512-42s 13.486.890 69.73s.607

31 decembrie 2012 Terenuri
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Valoarea neta a
mijloacelor fixe la 31 13.162.302 23.272.132 2s.747.684 162.246 s23.346 62.867.710
decembrie 2012

2. IMOBILIZARI NECORPORALE,

La31

Sold initial
Intrari
Iesiri

3.6s0.582
1.807 .491

0

26.701.376
223.858

3.312.968

masrnl

30.721.s36
10.429.430
15.638.270

utilaje si
mobilier

202.299
77.1s4
97.388

ln curs

1.659.574
4.440.897
5.57'.7.12s

62.93s.367
16.978.830
24.625.751

13.486.872
Diferente din rezerve
din reevaluare 7.704.229 1.053.621 4.739.176 -10.154

171.911

0

Sold final 13.162.302 24.665.887 30.25t.872 523.346 68.775.318

31decemlrie2012 Terenuri Constructii

SoId initial 0 2.217.t07 16.028.370 84.129 0 18.329.606
Ajustari de valoare
reprezentand
amorrizare.i 0 783.539 4.112.966 22.925 0 4.919.430

Ajustari de valoare
aferente mijloacelor 0 1.606.891 15.637 .149 97 .389 o 1i.341.428
fixe iesite.

Sold final 0 1.393.755 4.504.188 9.665 0 5.907.608

dec embri e 20 1 2 imobilizdrlle

Cost

Sold initial
Intrari
Iesiri
Sold final

3 1 decembrie
20t2

6.366.641
28.066

6.t74.37t
220.336

decembrie
201t

6.357.728
93.604
76.3t2

6.375.020

decembrie
2010

6.273.205
84.s23

0

6.357.728

3 1 decembrieAjustari de valoare

2t

3 1 decembrie 3 1 decembrie



Imobilizdrile necorporale sunt recunoscute inilial la cost in conformitate IAS 38 ,,Imobilizdri
necorporale" (revizuit 2004). In aceastd grupd sunt incluse licenle pentru programe informatice gi
licente de proiectare inregistrate la cost istoric supuse amortizf,rii prin metoda liniard pe o durati de la
3 la 5 ani. Activele necorporale nu sunt reevaluate, valoarea fiec6rui activ necorporal fiind analizatd an
de an pentru eventualitatea constatdrii unor deprecieri.
In a]:r;J 2012, in urma inventatului anual s-a constatat cd multe din licenlele de programare ofilortizate
integral, sunt depdqite din punct de vedere tehnologic, fiind scoase din funcliune prin casare.

3. INVESTITII IMOBILIARE
In conformitate cu IAS 40, societatea a transferat in antl 2012 la investitii imobiliare doua cladiri
inchiriate, iar situatia la 31 decembrie 2012 investitiilor imobiliare se prezintd astfel:

SC UAMT SA
POLITICI $I NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE
La data qi pentru anul incheiat la 3l decembrie 2012
(Toate sum€le sunt exprimate in lei (RON), daci nu este indicat altfel)

Sold initial
Ajustari de valoare reprezentand
amortizare si deprecieri
Ajustari de valoare aferente iesiri imob.
necorporale
Sold final 5.393.396

2012

6.2s9.881

60.038

6.174.371

145.548

2011

5.393.396

866.485

0

6.259.881

2010

4.829.622

563.174

Valoarea neta a imobilizarilor
necorporale 74.788 115.139 964.332

Cost

Sold initial
Intrari prin tranfer
Modificari ale valorii juste
Sold final

3 1 decembrie
2012

0

1.152.485
331.150

1.483.63s

31 decembrie
2011

0

01 ianuarie
201t

Ajustari de valoare

Sold initial
Ajustari de valoare reprezentand
eliminare amortizare
Sold final

Valoarea netl a investitiilor
imobiliare

31 decembrie 31 decembrie
2012 20t1
337.443 0

337.443

0

1.483.63s

01 ianuarie
2011
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SC UAMT SA
POLITICI $I NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE
La data qi pentru anul incheiat la 3l decembrie 2012
(Toat€ sumele sunt exprimate in lei (RON), daci nu €st€ indicat altfel)

- metoda de amoftizare utilizatd este cea liniard;
- duratele de via!6 utile pentnl cele doud clddiri sunt de 37 ani 9i 18 ani.

4. STOCURI

Stocurile sunt recunoscute in situatiile financiare 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 - intririle de materii prime si materiale consumabile se
fac la cost de achizitie, fiind evidentiate cantitativ-valoric, iar la darea in consum se foloseqte metoda
FIFO.

Criteriile care au stat la baza deteminarii stocurilor cu migcare lenti qi fird miscare, sunt cele
legate de data ultimei ieqiri din depozitul societdlii $i de posibilitAtile de valorificare ale acestora.

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

b) Alte materiale-obiectele de inventar - sunt evidenliate la cost de achizilie, iar ieqirea din
gestiunile pentru obiectele de inventar in folosin!5 se efectueaz[ la valoarea contabild istoricd.
In gestiune, aprovizionare se face pe mdsura necesitdlii 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 gestionarA a acestora este linuta extracontabil.
c) Produsele finite - reprezintd valoarea stocului fabricat in cadrul societdlii si destinate yanzaii.
Stocurile de produse finite si productia in curs de executie este evidentiata la cost standard.

Contabilizarea lor se efectueaza prin metoda inventarului permanet.

d) Mlrfuri - reprezinta o parte nesemnificativa a stocurilor care sunt transferate de la materii prime
la marfuri in momentul vanzarli lor, fiind evidentiate la pre{ de achtzilie plus adaosurile comerciale
stabilite prin decizia conducerii executive.

Organizarea contabilitdlii stocurilor se efectueazd prin metoda inventarului permanent. Metoda de
iegire din gestiune folositd este metoda FIFO,

Situalia stocurilor, in structurd se prezintd astfel:

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

Valoarea stocurilor

31.dec.2012
12.789.230
2.726.761

44.506
4.933.802

20.494.299

31.dec.2011
t8.648.236

1.9t6.654
58.62t

2.292.926
22.916.437

01.ian.2011
25.496.945

1.424.445
t66.756

5.t84.063
32.272.209
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Creantele comerciale ale SocietSlii se compun din soldul clienlilor prin care societatea igi valorifici
produsele finite pe piald intemd gi piald externd. Valoarea creantelor de pe piala intem[ este reflectata
la pre! istoric. Sunt inregistrate in funclie de vechimea lor gi de tipui acestora. Crean{ele sunt
prezentate in situaliile financiare in funclie de natura lor la valoarea probjbild a se incasa.
In funclie de termenul de lichiditate, valoarea contabild a creanlelor se prezintd astfel:

SC UAMT SA
POLITICi $I NOTE LA SITUATIILE FINANCIARX ANUALE INDIVIDUALE
La data gi pentru anul incheiat la 31 decembrie 2012
(Toate sumele sunt exprimate in l€i (RON), dacl nu este indicat altfel)

5. CREANTE COMERCIALE

Crean{e comerciale
Clienti
Avansuri platite
Valoarea netl a r comerciale

31.dec.2012

21.280.733

3.497.861
24.778.s94

31.dec.2011

t7.934.6t6
5.987.7s7

23.922.373

0l.ian.201l
14.295.411
1.626.092

15.921.503

7. INVESTITII F'INANCIARE

Societatea nu deline investilii financiare, care pot fi incadrate conform clasificdrii pe categorii
specifice prescrise in tAS 39 9i anume:
- instrumente financiare la valoarea justd prin profit qi pierdere;
- investilii financiare pdstrate pdn[ la scaden]d;
- active financiare disponibile la vAnzare.

7. ALTE CREANTE

Alte creanle reprezinti sumele de incasat de Societate din decontdrile cu persona-lu1, debitori divergi gi
subventii de incasat .

Alte crean{e
Alte creanle in legdturd cu personalul
Alte creante cu bugetul statului
Debitori divergi
Alte creante -subventii de incasat
Valoarea netl a altor 10.686.237 3.504.154 528.593

31.dec.2012

1.400

0

761.212
9.923.625

31.dec.2011

1.850

0

3.502.304

0

01.ian.2011

500

244
528.093

0

8. NUMERAR $I ECHIVALENTE iN NUMERAR

conturile in lei gi in valutd sunt remunerate cu o rata a dobanzii stabilitd de
Societatea nu are constituite depozite la termen, avand linie de credit deschisa.
tichete de masa ramase in sold la 31.12.2012.

fiecare bancd in parte.
Alte valori reprezinta

31.dec.2012 31.dec.2011 01.ian.2011
3.579.572 636.944 44.s39Conturi la bdnci in lei
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SC UAMT SA
POLITICI $I NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE
La data Ei.pentru anul incheiat Ia 3l decembrie 2012
(Toate sumele sunt eaprimate in lei (RON), dac5 nu este indicat altfel)

Conturi la bdnci in valutd
Casd in lei
Casa in valuta

820.488

2.013
512

t.069.052
73.595

7.4'16

t77.433
2.952
1,779

Total

9. CAPITAL SOCIAL

4.405.795 1.187-067 226.703

Ac{ionari Valoare
(ei) Procente

Numir
ac{iuni

TOTAL conform Depozitarului Cenkal
la 01.01.2011, din care:

39.481.911 17.766.860 100"/"

1

2

3

ASOCIATIA"PAS.UAMT"
Persoane juridice
Persoane fizice romdne si straine

14.081.168 6.336.s26 35,67%
3.256.191 1.465.286 8,25%

22.144.552 9.965.048 56,08%
TOTAL conform Depozitarului Central

la 3 1.12.201 1, din care:
39.481.911 17.766.860 l00o/o

1. ASOCIATIA"PAS-UAMT"
2. Persoane juridice
3. Persoane fizice romdne si straine
-TOTAL conform Depozitarului Cenhal

la 3 I.12.2012, din care:

14.081.168 6.336.526 35,67%
3.431.491 1.544.t7t 8,69%

21.969.252 9.886.163 55,64%

39.481.911 17.766.860 t00yo

I

2

3

ASOCIATIA"PAS.UAMT"
Persoane juridice
Persoane fizice romAne si strainc

14.081.168 6.336.526 35,67%
3.836.929 t.726.618 9,72%

2t.563.814 9.703.716 54.61%

tn lei
31 decembrie 31 decembrie 0l ianuarie

2012 20tt 2012

17 .766.860 17 .766.860 17.766.860

Toate acliunile sunt ordinare, au fost subscrise $i sunt pldtite integral la 31 decembrie 2012.
Toate acliunile au acelasi drept de vot qi au o valoare nominall de 0,45 iei/ic1iune. Numarul de acliuni
autorizate a fi emise este egal cu cel al acliunilor emise. in cursul anilor 2012,2011 gi 2010 nu au
existat modificdri ale numdrului de actiuni emise.

Reconcilierea capitalului social conform Standardelor Intemalionale de Raportare Financiard
cu cel conform RAS este prezentatA in tabelul urmdtor:

Capital social

Capital social conform RAS

Numerar qi echivalente in 4.402.585 1.787.067 226.703
numerar

Alte valori 3.210 0 0
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SC UAMT SA
POLITICI $I NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE
La data gi pentru anul incheiat Ia 3l decembrie 2012
(Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dacl nu este indicat altfel)

Efectul hiperinflaliei - IAS 29 14.551.2s1 14.551.25t 14.551.251

Efectul hiperinflaliei asupra capitalului social in sumd de 14.551.251 lei a fost imegistrat pe
seama rezultatului repoftat.

IO. REZULTATUL REPORTAT DIN APLICARE IFRS 1

. Rezultatul repofiat provine din aplicarea prevederilor IAS 29 asupra capitalurilor proprii
(capital social, rezerve legale si alte rezerve) si din efectul aplicarii pentru piima data a Standardelor
Intemationale de Raportare Financiara, urmand ca in viitor rezultrtul ,"pbfiut ru fie acoperit din
capitalurile proprii, potrivit hotdrdrii adun6rii generale a aclionarilor, cu respectarea prevederilor
legale.

Capital social retratat IFRS 1 32.318.111 32.318.111 32.31g.111

2011
Rezultatu\

repoftat profit
nerepafiizat

5138r
28565 s

Rezu\tal reportat
surplus din

reevaluare realizat

Rezultat
reportat din
trecerea la

IFRS fara IAS
29

-46.815
513386

Rezultat
reporlat din
trecerea 1a

IFRS IAS 29

-17.291.197
0

TOTAL

Sold initial
Intrari

1.161.283
0

16.125.348
799.04t

Iesiri -2856s 5 0 -186688 0 472.343

Sold final 51.381 1.161.283 -373.513 -11.291.197 16.452.046

2012

Sold initial
Intrari
Iesiri

Sold final

51.381
504.493

-504.493

51.381

1.161.283
1.984.269

0

3.145.5s2

Rezultat
reportat din
trecerea la

IFRS fara IAS
29

-373.513
0

321994

-51.519

Rezultat
reportat din
trecerea la

IFRS IAS 29

-17.291.197
0

0

-17.297.797

TOTAL

16.452.046
2.488.762

-182.499

14.145.183

Rezultatul Rezultat reportat
reportat profit surplus din
nercpartizat reevaluarerealizat
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SC UAMT SA
POLITICI $I NOTE LA SITUATIILE FINANCIARI ANUALE INDIVIDUALE
La data qi pentru anul incheiat Ia 31 decembrie 2012
(Toate sumele sunt exprimate ln lei (RON), daci nu este indicat altfel)

11. REZULTATUL CURENT

In rezultatul curent al exercitiului sunt recunoscute toate elementele de venituri si cheltuieli din
perioada raporlata.

Rezultat curent

Sold ini{ial
Intrfui rezultat curent
Iegiri repartizarea profitului
SoId final

3131 decembrie
2012

s42.995
3.076.45s

729.673

2.889.777

decembrie
2011

308.681

542.995

308.681

542.99s

01 ianuarie
2011

1s2.233
308.681

152.233

308.681

Valoarea profit net de

12. ALTE REZERVE

2.889.177 542.995 308.681

2011

Sold initial
Intrdri
Iegiri

Sold final

Rezerve din
reevaluare

22.697.384
0

0

22.697.384

Rezerve legale

3.471.009
38.503

0

3.509.s12

Alte rezerve

4.625.497
285.655

0

4.911.152

TOTAL

30.793.890
324.158

0

31.118.048

2012

Sold ini{ial
Intrdri
Ieqiri
Sold final

Rezerve din
reevaluare

22.697.384
13.486.889
-1.984.269

34.200.004

Rezerve legale

3.509.512
186.678

0

3.696.190

Alte rezerve

4.gtl.tsz
504.492

0

5.415.644

TOTAL

31.118.048
14.178.059
-1.984.269

43.311.838

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

Reevaludrile sunt facute cu suficientd regularitate pentru a se asigura cd vaioarea contabild nu
se deosebegte semnificativ de ceea ce s-ar fi determinat piin utilizarea valorii juste la data bilanfului.
Surplusul din rezerva din reevaluare efectiv realizat in conformitate cu prevederile (IAS 16 pct.41) in
cursul anului 2012 sunt transferate pe seama rezultatului reportat valoarea acestora fiind de 1.9g4.269
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SC UAMT SA
POLITICI $I NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE
La data qi pentru anul incheiat la 31 decembrie 2012
(Toate sumele sunt exprimate ir lei (RON), daci nu este indicat altfel)

0.004 lei (31
decembrie 2011: 22.697.384 lei.).

. Conform cerintelor legale, Societatea constituie rezerve legale in cuantum de 5% din profitul
inregistrat .conform RAS pana la nivelul de 2Oo/o din capitalul social. Valoarea rezervei legale la data
de 31 decembrie 2012 este de 3.696.190 lei (31 decembrie 2011: 3.509.512 lei, 1 ianuarie 2011:
3.471.009 lei).

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

Alte rezerve include sumele repartizate din profiturile rcalizate pe perioadele de raportare
financiara la alte surse de finantare pentru investitii conform strategiei de dezvoltare a Socieiatii pe
termen lung.

13. iMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG

Situajia creditelor bancare pe termen lung
31.12.2012 se prezintd astfel:

oblinute de S.C. UAMT S.A. si ramase in sold la

Nr.

crt.

Denumire
credit

Denumire

banca

Nr. contract Scadenta Rata
dobanzii

dobanzii

Sold la
31.12.12

(euro)

Sold la
31.12.12

(lei)
1 Credit

pentru
investitii

Raiffeisen
Bark

65113.04.2007 20.03.2014
Euribor
1M+3.8% 225047

996.664

2 Credit
pentru
investitii

Raiffeisen
Bank

10N25.04.2008 20.04.2015
Robor
lM+20k 0

97t.708

J Credit
pentru
investitii

Raiffeisen
Bank

108125.04 2008 20.04.201s
Euribor
1M+3,8% r49502

662.100

4 Credit
pentru
investitii

Raiffeisen
Bank

14104.08.2008 31.07.2015
Euribor
1M+3,8% 233707

1.035.019

TOTAL: 3.665.492

'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 (dobdnda gi comisioanele aferente acestoi imprumuturi contractate) care sunt
direct atribuibile achiziliei, sunt incluse in costul acelui activ.
capitalizarea costurilor indatorarii inceteaza la momentul punerii in funcliune a activului.
In cursul anului 2012 societatea nt a capitalizat dobAnzi deoarec" ulhiritiil" pentru care au fost
accesate credite au fost puse in functiune inainte de anul 2010.
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SC UAMT SA
POLITICI $I NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE
La data qi pentru anul incheiat Ia 3l decembrie 2012
(Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dacn nu este indicat altfel)

lung suma de
3.665.492 lei.

14. PROVIZOANE

Pe parcursul anului 20i2 au fost constituite provizioane pentru:

_. o beneficiile angajatilor - in cursul arlfii 2012 a fost reluat provizionul pentru concediile de
odihni neefectuate in cursul anului 2011 qi s-a constituit provizion pentru va.loarea concediilor de
odih-nd neefectuate in anul 2012.

Societatea nu are alte obligalii pentru care s-ar impune constituirea de provizioane.

Provizioane pentru benefi ciile
angajafilor
Sold initial
Provizion constituit in an
Provizion reversat in an
Sold frnal

31.d.ec.2012

321.994
117.586

321.994
117.586

31.dec.2011

40.358

32t.994
40.358

327.994

01.ian.2011

40.358

0

0

40.3s8

Datorii comerciale
Fumizori
Fumizori de imobiliz6ri
Furnizori facturi nesosite

31.dec.12
14.s18.962

1 .398.051

31.341

31.dec.l1
10.423.827
2.628.637

56.229

01.ian.11
9.438.247

1.007.104

25.296
15.948.354 13.108.693 10.s07s3s

Provizioanele se revizuiesc la data intocmirii Situaliilor financiare individuale gi se ajusteazd
pentru a reflecta cea mai bund estimare curenta.

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

15. ALTE DATORII PE TERMEN MEDIU $I LUNG

Societatea deline gi alte imprumuturi sub forma datoriilor asimilate, respectiv douA contracte
de leasing financiar a cdror valoare rdmasf, in sold la 31.12.2012 este in suma di 4.550.g72Iei. iar ia
3l decembrie 201 1, soldul datoriilor asimilate a fost de 1,98.766\ei.

16. DATORII COMERCIALE

Datoriile comerciale se referd la obligaliile intreprinderii fa!5 de terJe persoane fizice sau
juridice, rentltate din achizilia de bunuri, imobilizdri sau utilizarea serviciilor. ^
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17. ALTE DATORII CURENTE

Datoriile sociale si fiscale reprezintd sume datorate de cdtre Societate bugetului de stat si
bugetului asigurarilor sociale, datorii pentru care statul nu ofer6 o a1tf, contraprestalie.

La data raportdrii societatea nu are datorii restante fal6 de bugetul de stat. si cel al asigurarilor
sociale.

SC UAMT SA
POLITICI $I NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE
La data gi pentru anul incheiat la 3l decembrie 2012
(Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dactr nu este indicat altfel)

Alte datorii

Asigurdri sociale
Ajutor somaj

TVA de platd

TVA neexigibil
Impozit salarii
Datorii salariale

31.dec.12

350.128

10.490

664.025

t9.734
142.188

249.046

31.dec.11

307.288
9.963

1.474.224

25.454
108.441

229.158

01.ian.11

319.277

9.904
406.054

25.454
104.787

238.182
Garantii personal 0200 400
Creditori diversi 44.679 279.109 t02.827
Fonduri speciale-alte taxe 1.7940 0

1.480.490 1.208.2792.434.037

18. ALTEDATORII NECURENTE

Alte datorii

Dividende de plata

Creditori diversi

31.dec.12

582.249

15.543

597.792

31.dec.11

591.525

0

591.525

01.ian.11

692.455

0

692.455

19. VENITURI EXPLOATARE,

Veniturile reprezinta intrarea brutd de beneficii economice generate in cadrul desfEgurarii
ii normale a Soci

Indicatori

Venituri din vanzare produse finite
Venituri din vanzare produse
reziduale

Venituri din lucrari executate

Realizat
31.dec.2012

98.541.s98

244.012
125.750

o/

93,93%

0,23%

0,12%

Realizat
31.dec.2011

82.65s.998

294.7t2
196.313

98,82%

0,3s%
0,23%
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SC UAMT SA
POLITICI $I NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE
La data qi pentru anul incheiat la 31 decembrie 2012
(Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), daci nu este indicat altfel)

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

Alte venitud din

2O..CHELTUIELI

CHELTUIELI DE EXPLOATARE
Cheltuieli cu materiile prime
Cheltuieli cu materialele consumabile
Cheltuieli privind obiectele de inventar
Cheltuieli privind materialele nestocate
Cheltuieli privind energia si apa

Cheltuieli privind marfurile
CHELTUIELI MATERIALE
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
Cheltuieli cu redev.locatii si chirii
Cheltuieli cu primele de asigurare

Cheltuieli cu srudii si cercetari
Cheltuieli privind comisioanele si onorarile
Cheltuieli de protocol,reclama,publicitate
Cheltuieli cu transponul de bunuri
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transfer
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
Alte cheltuieli cu serviciile - terli
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
Alte cheltuieli de exploatere

65.059

839.6s 1

4.833.892
263.262

0,06%

0,80%

4,61%
0-25o/n

t.440
804.854

-1.458.666

1.152.338

0,00%
0,96%

-1,74%

r38%

3l dec.2012
62.559.267

4.576.588

7s.081

34.322

2.636.551

783.272

70.665.081

541.948

127.290

132.665

9.943
50.873

203.415

694.073

296.697

42.958
573.967

4.'.|31.773

7.405.602

826.446

826.446

t0.228.149
1.047 .546
2.895.680

14.171.375

50246

5 3 8.783

31 dec.
20tt

50.423.130

3.671.272

606.302

25.019

2.279.000

620.136

s7.625.459

131.859

t31.404
92.936

0

14.614

209.639

552.430

132.286

47.216

38t.512
2.604.572

4.298.468

430.194

430.194

8.757.285

812.567

2.458.555

12.028.407

0

243.667

Venituri din exoloatare: 104.913.224 t00yo 83.646.989 1000A
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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 STARI. PROWZIOANE
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE

21. VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE

98.754.587 80.240.040

31 decembrie 32 decembrie
20t2 20tt

4.979.468
117.s86

0

0

0

5.686.083

4.868.666

0

0
'/69.916

-24.737

5.857.512

Cheltuieli din diferenta de curs valutar
Cheltuieli privind dobanzile
Alte cheltuieli financiare

1.01.2.349

2.276.417

327.184

-805

1.013.521

2.678.971

6.2t3
-3.402Cheltuieli financiare din

TOTAL CHELTUIELI
FINANCIARE
Venituri din diferente de curs valutar
Venituri din dobanzi

Alte venituri fi nanciare

3.61s.145

921.364
3.95 i

264.753

3.695.303

1.014.064

995
43.351

TOTAL VENITURI FINANCIARE 1.190.068 1.058.410

22,IMPOZITUL PE PROFIT

Societatea a calculat impozitul pe profit conform legislaliei fiscale rom6negti in sumd de
655.641 lei. In calculul profitului aferent exerciliului financiar 2012 societatea a respectat principiile
contabile generale gi regulile de evaluare, ce trebuiesc avute in vederea oblinerii Oe failitali irscate.

Reconcilierea dintre rezultatul exerciliului gi rezultatul fiscal, aqa cum este prezentatd in
declaralia de impozit pe profit se prezintd astfel:
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1

2

4

5

6

7

Impozitul pe profit amanat

Componentele semnificative ale impozitului pe profit amanat activ inclus in situatiile
financiare la 31 decembrie 2012,la o cota de 76%o sunt urmatoarele:

Perioada 01.01.2012-31,12.2012
VENITURI TOTALE, din care:
TOTAL VENITURI IMPOZABILE
CHELTUIELI TOTALE, din care:
Cheltuieli nedeductibile

TOTAL CHELTUIELI IMPOZABILE
REZERVA LEGALA
?RoFrr BRUT CONTABTL(1 -2)
PROFIT IMPOZABIL(A-B)
IMPOZIT PE PROFIT (cotade 16%o)

SPONSORIZARI
IMPOZTT pE PROFIT DATORAT FINAL (5 _ 6)

VALORI
106.103.292

1 1 1.s30.535

102.369.732

6.054.061

107.305.068

186.678

3.733.560

4.225.467

676.075

20.434

655.641

Imobilizari
Beneficiile an gaj atil or
Impozit amanat - datorie
Creante
IMPOZIT AMANAT

31.dec.12

s2.983

52.983

0
52.983

31.dec.11

0

51 .519

51.519

0
51.519

Impozitul pe profit recunoscut in Situatia rezultatului global

Impozit curent
Cheluiala cu impozitul curent aferenta anului
Impozit amanat
Cheltuiala cu impozitul amanat recunoscuta in cursul
anului

31.dec.12 31.dec.11

655.641 227.061

52.983 0
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Venitul din impozitul amanat recunoscut in cursul anului
Total cheltuiala cu impozitul pe profit recunoscuta in
cursul nerioadei

23. REZULTATUL PE ACTIUNE

Profitul pe baza de acjiune este calculat impdrfind profitul
media ponderatd a numdrului de acjiuni ordinare in circulatie in

atribuibil proprietarilor societ[1ii la
timpul perioadei in conformitate cu

s 1 .519

657.10s

0

227.061

An Explicatii Total Cota de
rm pu nere

Datorie/creanta
cu impozit pe

Drofit amanat

Diferenle
fate de anul
anterior

20't0

Diferente temporare recunoscute
in contul de profit si pierdere 0 160/. 0 0
Diferente temporare recunoscute
in capitaluri Droorii 0 16% 0 0
Diferente temporare recunoscute
pe seama contului de rezultat
reportat -40358 160/o -6457 -6457
Total AN 2010 -40358 '16% -6457 -6457
Total impozit pe profit amanat la
data de 31.12.2010 -6457

201'l

Diferente temporare recunoscute
in contul de profit si pierdere 40358 160/o 6457 6457
Diferente temporare recunoscute
in capitaluri proprii 0 16% 0 0
Diferente temporare recunoscute
pe seama contului de rezultat
reportat -321994 16% -5151 I -51519
Total AN 2010 -321994 16% -51519 -51519
Total impozit pe profit aminat la
data de 31 .12.2011 -51519

2012

Diferenle temporare recunoscute
in contul de profit si oierdere 321994 160 51519 515 19

Diferente temporare recunoscute
in capitaluri proorii 16% 52983 52983
Diferente temporare recunoscute
pe seama contului de rezultat
reportat 16%
Total AN 2012 52983 52983
Total impozit pe profit amanat la

52983data de 31.12.20'12
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POLITICI $I NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE
La data gi pentru anul incheiat Ia 3l decembrie 2012
(Toate sumele sunt exprimate in lei (RON), dacl nu este indicat altfel)

IAS 33 -,,Rezultatul pe acliune". Nu existd instrumente penhu activele nete sau optiuni pe acliuni
care ar putea dilua profitul de baza pe actiune.

Rezultatul pe ac{iune
Profitul net atribuibil propdetarilor societAlii
Numar mediu ponderat de acJiuni ordinare
Profit pe baza de acliune
Dividende brute oldtite ne ac

3l.dec.2012
3.076.455

39.481.911
0,078

31.dec.2011
542.995

39.481.911
0,0138

0.0732 0.0000

24. INFORMATII PRIVIND SALARIATII

La finele anului 2012, comparativ cu anul 2011, structura salarialilor pe tipuri de activitate, este
urmetoarea:

nr.
crt. Cheltuieli de personal

Nr. efectiv de
personal

Pondere tn total
personal (94)

20tt 2012 2017 2012
I Total personal productie , din care: 300 391 81.08 84,27

- personal direct productiv 214 295 71.33 75.45
- personal indirect productiv JJ 40 1 1,00 10.23
- personal auxiliar (scularie si mecano) 53 56 17,67 14.32

2. Personal TESA 70 73 18,92 15.73
3. Total personal 370 464 100.00 100,00

Din datele prezentate mai sus rezultd c[ numdrul de salariali in anul 2012 a crescut fald de anul
precedent cu 25,40%.

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

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

Cheltuielile cu beneficiile aagajalilor gi indemnizaliile acordate consiliului de administrafie 9i
conducere( directori cu contract de mandat), defalcate pe salarii brute gi contribulii sociale au fost:

Elemente

Cheltuieli cu salariile gi indemnizaliile
Cheltuieli cu tichetele de masa si de
vacan[a
Cheltuieli privind asig.gi protecfia sociald
Provizion beneficii angajali
Total cheltuieli beneficii :

31,dec.12
10.228.149

1.047 .546

2.895.680
117.586

14.288.961

31.dec.11
8.757.285

812.567

2.458.555
321.994

12.350.401

01.ian.11
7.722.664

698.001

2.168.528
40.358

10.629.ss1
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perioada arralizatd societatea a
reprezentend drepturile de natuA salariald
incheiate contracte de mandat.

Societatea nu are obligalii contractuale cu privire la plata de pensii cdtre fogtii membrii ai
Consiliului de Administralie, conducere qi supraveghere, neavdnd contabilizate angajamente de
aceastA nature.

Societatea nu a acordat gi nu acordd credite sau avansuri, cu exceplia avansurilor de naturi
salariald gi a celor pentru acoperirea cheltuielilor de delegare, pentru membri Consiliului de
Administra{ie Ei conducere. Societatea nu are contabilizate angaj amente de aceastd naturA, in sold la 31
decembrie 201 2.

25. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-F'INANCIARI

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

/Datorii curente

60.364.92:
1,41

42.729.348
2. Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat

/Capital propriu xl00
7.567 .245

13,85
54.615.908

2. Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat
/Capital angajat x 100

8.2t6.464
1 1,53

71.27 5.041

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

/Cifra de afaceri x 365

19.607.67s 72

(nr. de zile)99.816.07A

4. Yiteza de rotatie a activelor

imobilizate
Cifra de afaceri
/ Active imobilizate

99.8t6.07C 1,55

(nr. de ori)64.434.942

Lichiditatea generala nu depaseste nivelul minim de siguranta, de 1,8 - 2, asigurand astfel o
capacitate diminuata pentru plata obligatiilor scadente pe termen scurt. Gradul de indatorare (datorii
totale/total' active) exprima in ce masura firma isi ftnanteaza activele prin fonduri imprumutate
(credite). In timp ce cifra de afaceri este in crestere fata de 2011, au crescut si creantele clientilor, fapt
ce a determinat un impact negativ asupra Dz, acesta crescand ct cca. 2 zile.

26. FUNDAMENTAREA TRANZITIEI LA STANDARDELE INTERNATIONALE DE
RAPORTARE FINANCIARA

Prezentele situalii financiare au fost intocmite in conformitate cu Standardele Intemalionale de
Raportare Financiard, a$a cum este menlionat in Nota B.

Pentru intocmirea situaliilor financiare individuale la 31 decembrie 2012,31decembrie 201 1 9i
01 ianuarie 201 1 au fost aplicate politicile contabile descrise la Nota B.

inregistrat pe cheltuielile societeii suma de 840.000 lei,
cuvenite membrilor Consiliului de Administralie, care au
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Penfu determinarea soldurilor intifiale conform Standardelor Intema]ionale de Raportare
Financiard, Societatea a ajustat soldurile in situaliile financiare individuale intocmite in conformitate
cu RAS aplicabile SocietAlii.

Explicarea impactului pe care trecerea la Standardele Intemafionale de Raportare Financiard ]-a
avut asupra poziliei financiare, performanlei financiare qi fluxului de numerar ale societdlii este
prezentat in Anexa 1 .

Anexa 1-lmpactul trecerii la Standardele Intemationale de Raportare Financiar[

Diferente
Element RAS ;FRS/RAS ;FRS Explicatii
Capitaluri proprii

Aplicarea prevederilor IAS 29
capitalul social 77.766.860 74.551,.25L 32.318.111 asupra copitolului sociol cu

suma de 14.551..251 lei

Elemente asimilate capitalului social o t4.551..257 74.557.251 
ajustarea la inflatie

Aplicarea prevederilor IAS 29
asupta rezervelor leqole cu

suma de 2.739.9461ei
Rezerve legale 956.244 2.739.946 3.696.190 aiustarea la inflatie

Rezerve reprezentand surplusul din
reevaluare realizat

Rezultat reportat reprezentand
surplusul din reevaluare realizat

Rezultat reportat din trecerea la tFRS

fa ra IAS 29

1.161.283

-138.614

r.1,67.283

-138.614

Derecunoastere rezerve
provenite din surplusul din
reevaluare realizat

Recunoastere rezerve
provenite din surplusul din
reevaluare realizat

Rezultat reportat din trecerea
la IFRS fara IAS 29

Rezultat reportat din aplicare pentru
prima data.a IAS 29

Provizioane pentru beneficiile
anBajatilor

lmobilizari

Constructii

lnvestitii imobiliare

362.352 362.3s2

26.749.522

-17.297.L97 -17.297.797

Rezultat reportat din aplicare
pentru prima data a IAS 29

asupra capitalurilor proprii
(capitalsocial, rezerve legale )

lnregistrare provizioane
pentru concediile de odlhna
neefectuate in anul 2010 si

2011 si platite in 201.1. si 2072

Derecunoastere construcii
conform IAS 40

Recunoastere investitii
imobiliare conform IAS 40

-1.483.635 24.665.887

1.483.635 1.483.635
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Avansuri pentru imobilizari

Avansu ri pentru imobilizari corporale

3.306.968

1.393.755

-3.306.968

3.306.968

-337.443

337 .443

0

Derecunoastere avansuri
0 pentru imobilizari

Recunoastere avans pentru
3.306.968 imobilizari corporale

Derecunoasterea amoartizarii
aferente constructilor

1..056.312 reclasificate
Recunoastere amortizare
aferenta investitiilor imobiliare

337.443 transferate

lnregistrare impozit profl t
amanat conform IAS 12

rezultat din diferentele de
valoare conform IFRS si bazele

52.984 fiscale

Amortizarea constructilor

Amortizarea investitiilor imobiliare

Active si datorii curente

52.984

Data tranziliei la Standardelor Internalionale de Raportare Financiara a fost 01 iaruarie 2011,
prin urmare societatea a prezental informaJii comparative complete la 01 ianuarie 2011,31 decembrie
2011qi decembrie 2012.

Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent asupra perioadelor prezentate in
situaliile financiare individuale intocmite de SC UAMT SA.

Situatiile financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardelor Intemalionale de
Raportare Financiard(IFRS) oferd o imagine fideld a poziliei financiare, performanlei financiare si a
celorlalte informalii referitoare la activitatea desfEguratd.
Societatea i$i desfrgoard activitatea in condilii de continuitate.

Importante estimdri contabile Si rayionamente tn aplicarea politicilor contabile

Elaborarea situagiilor financiare in conformitate cu IFRS a presupus tttilizarea din partea
conducerii societdlii a unor ralionamente in aplicarea politicilor contabile cu implicajii asupra valorii
contabile a activelor gi datoriilor din situaliile financiare.

In aplicarea politicilor contabile societatea a recurs la unele exceplii oplionale pentru anumite
categorii de active, respectiv imobilizari corporale.
Imobilizarile corporale au fost reevaluate la valoare justa de catre un evaluator a\totizat, membru
ANEVAR.

Valoarea justa la data trecerii la IFRS,este consideratd cost prezumat gi reprezintd punctul de
plecare pentru determinarea amortizirilor gi pierderilor din depreciere viitoare.

Entitdliile care aplicd aceasta exceplie, nu trebuie sa reconstituie informaliile din trecut pentru
acele active, in vederea determindrii costului.
Activele intregistrate 1a cost sunt evaluate pentru depreciere conform politicilor contabile ale societdlii.

2T.TRANZACTII CU PARTI AFILIATE

Societatea nu este implicatd in relalii cu pdrfi afiliate.
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28.ADMINISTRAREA RISCURILOR SEMNIFICATIVE

Riscul este definit ca posibilitatea de a se inregistra devialii nefavorabile in rezultate fala de
nivelul asteptat, datoritd unor fluctualii aleatorii.

Scopul evaluarii riscurilor este acela de a identifica nivelul de semnificalie qi efectele riscurilor
asumate dq societate in activitatea investifionald.

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

Pe parcursul desfhgurarii activitdlii, societarea se poate confrunta cu doud tipuri de riscuri gi
anume:

. riscuri necontrolabile, asociate unor factori extemi precum condiliile
macroeconomice, schimbdri legislative, schimbdri legate de mediul concurenfia1,
etc,

o riscuri controlabile, pentru care societatea adoptd politici qi proceduri de
administrare activd, respectiv de analiz6, monitorizare si control.

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

Riscul valutar
Societatea este expusa fluctualiilor de schimb valutar atat pentru disponibilitdlile in valuta cat

gi pentru creanlele in alte valute, precum qi creanlele gi obligaliile in lei , dar care prin contracte sau
comenzi sunt consolidate in rapofi cu alte valute, de reguld in EURO qi /sau USD.

Societatea nu a utilizat qi nu utilizeazd instrumente derivate pentru a se proteja de fluctualiile
cursului de schimb al leului in raport cu alte valute.

Veniturile oblinute din diferenle favorabile de curs valutar in anul 2012, au fost in sumd de
921.364 lei, iar cele nefavorabile in sumd de 1.012.350 1ei.

Riscul de pref
Riscul de pre{ include doud mari categorii de riscuri :

- . riscuri valutare (ratele de schimb valutar);
- riscuri non-valutare (inflagia, schimbdri in preluI materiilor prime, dobAnzilor bancare,

transport, prime de asigurare, forld de muncd, etc.)
Toli acegti factori avdnd influenld asupra costului productiei gi

produsului.

Riscul de rati a dobanzii

se reflect[ in final in prelul
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Fluxurile de numerar operalionale ale societdlii sunt afectate de varialiile ratei dobAnzilor, in
principal in cazul liniei de credit contractate in funclie de ROBOR.

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

nerambursare a creditului qi exprimd probabilitatea incasdrii efective la scaden!6 a fluxului de
numerar anticipat, determinat de creditare.

Lipsa de lichiditate a condus la obligativitatea contractdrii de credite bancare pentru derularea
activitilii curente, credite care afecteazd profitabilitatea generali a societdlii datoritd dobdnzilor
ridicate.

Mizdm insd pe reducerea nivelului dobAnzilor, determinatd at6t de motivalia noashA cAt gi 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 urmare a incapacitSlii de a vinde rapid un activ
hnanciar. Pentru evitarea acestui risc, societatea incearcd sd pdstreze suficiente active incAt sd-$i poatA
achita la timp obligaliile scadente.

S-a procedat la analiza activelor qi datoriiior pe baza perioadei rdmase de la data bilanfului
plat6

Explicatii Nota Valoare
contabile

Sub 3 luni
Intre 3 Si
12
lun i

Mai mare
de 1an

Fere
maturitate
orestabilite

Active
Numerar gi echivalente de
numerar 8 4.405.795 4.405 795
Creante comerciale si alte creante 5+7 35.464.831 25.541 .206 9.923.625
Stocuri 4 20.494.299 18 915.399 '1.578.900

Alte active curente
Alte active imobilizate 64.434.942 64.434.942
Total active 124.799.867 48.862.400 11.502.525 0 64.434.942
Datorii
Aiusteri privind provizioanele 14 1 '17.586 1 17.586

Datorii comerciale si alte datorii
tJ-
18 51 596.588 17.729.348 25.000.000 8.867.240

Total datorii 51.714.174 't7.729.348 25.1',t7.586 8.867.240
Venituri in avans (subventii) 10.027.116 10.027.1',t6
Excedent de lichiditate in
periodi 63.058.577 31 .1 33.052 23.642.177 8.867.240 64.434.942

Excedent de lichiditate cumulat 63.058.577 31 .1 33.052 7.490.875 1.376.365 63.058.577
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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 inteme, existenla
unuei structuri de personal sau a unor sisteme de conducere necorespunzdtoare sau din cauza unor
factori extemi cum ar fi condiliile economice, schimbdrile intervenite pe piafa de capital gi progresul
tehnologic. Acest risc este inerent tuturor activitdlilor societ6lii.

Politicile definite pentru administrarea riscului operalional au luat in considerare fiecare tip de
evenimente ce pot genera riscuri semnificative gi modaiitdlile de manifestare a acestora, pentru
eliminarea'sau diminuarea pierderilor de naturd financiard sau reputalional5.

Riscul fluxului de numerar
Acest risc exprimd probabilitatea ca fluxurile de numerar prognozate sd fluctueze ca m6rime,

datoritd modificdrii ratei dobAnzii cdt gi din fluctuarea instrumentelor financiare.
Pe fondul crizei economice gi financiare mondiale evolulia pielelor exteme gi inteme a reaclionat
diferit in rdndul montatorilor de autoturisme. Este de remarcat faptul cd in perioada crizei economice
cregte semnificativ cererea pentru autotudsme la care un atu principal il constituie raportul
calitate/pret, precum modelul LOGAN qi modelul SANDERO primite bine aletpe ptala intemd cAt qi

pe cea externa, in timpul crizei economice.

29. ADECVAREA CAPITALULUI

in scopul suslinerii dezvoltarii continue a SocietAtii qi atingerea obiectivelor investilionale,
politica conducerii in ceea ce priveqte adecvarea capitalului se concenftez5 in menlinerea unei baze
solide de chpital.

Structura capitalurilor proprii include capitalul social, diferite tipuri de rezerve, rezultatul
reportat $i acliunile proprii.
Capitalurile proprii au crescut la valoarea de 63.058.577 lei la 31 decembrie 2012, comparativ cu
46.173.239 lei in anul 201 1.

30. EVENIMENTE ULTERIOARE BILANTULUI

a) Prezentarea qt analizarea tendin{elor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incefiitudine ce

afecteazd sau ar putea afecta lichiditatea societAlii comerciale in viitorul apropiat.
Cheltuielile de capital efectuate in cursul anului 2012 qi in prima parte din anul 2013, $ilizate

pentru achiziiia de mijloace fixe qi modemizarea mijloacelor de producJie existente, au fost
semificative.

Societatea trebuie sd imbundfileasce in 2013 echilibrul fragil intre nevoia majord de investilii
pe de o pa(e gi nevoia de lichiditali pentru activitatea curent5 pe de alta parte.

Prognozele pentru viitor in acest domeniu, sunt influenlate de politica qi obiectivele exprimate
de firma RI,NAULT (actualul aclionar majoritar al societdlii 'AUTOMOBILE DACIA- SA), de
reducere a costurilor de fabricalie pentru autoturismele din gama sa de fabricalie cu cel pulin 15%.
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In urma evolu{iilor nefavorabile din mediul economic mondial, situalia economico-financiard a
societefii a avut totugi un trend satisfEcdtor.

Obiectivele de atins prin planul de afaceri ai societAii pe 2013 sunt:
o continuarea ajustirii structurale in func{ie de dimensiunile reale qi evolufiile pielelor

actuale ale societ[fii;
. pregatirea structuald $i tehnologice a societdlii pentru alinierea acesteia Ia cerinlele

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

indreptate in special spre pdtrunderea pe pielele externe, precum qi pe identificarea unor

- segmente de piajd qi a unor produse noi din alte domenii de activitate;
o continuarea retehnologiz6rii societdlii in baza fondurilor europene accesate in cursul

anului 2012;
. accesarea de noi fonduri guvernamentale pentru investilii;

b) Prezentarea gi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situaliei
financiare a societalii comerciale comparativ cu aceeagi perioadd a anului trecut.

in cursul anului 2012 societatea a ficut investilii semnificative in baza proiectului de
modemizare aprobat. Pocesul de modemizare a societalii prin dotarea cu echipamente qi instalalii inalt
tehnologizate, aparate de masurd gi control gi programe informatice, este in curs de desfiqurare pentru
anul 2013.

Jindnd cont de propunerea de distribuire a profitului, Societatea va continua procesul de
modemizare gi in anul 2013, reinvestind profitul propus spre distribuire la alte reverze, respectiv la
surse proprii de finan[are.

Cu exceplia precizirilor facute mai sus, nu avem cunostinli despre evenimente ulterioare datei
bilanfului eare sf, conducd la influenle semnificative asupra datelor prezentate in situaliile financiare
individuale intocmite pentru anul 2012.

3I.PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DE R.EPARTIZAREA
PROFITULUI NET

Ca urmare a retratirii situaliilor financiare prin aplicarea pentru prima data a IFRS, rezultatul
reportat obtinut in valoare d,e 17.291.197 lei, este reflectat asupra capitalului astfel:

- pe seama elementelor de capital social -ajustdri in sumi de 14.551.251,32lei;
- pe seama rezeryelor legaie in sumd de 2.739.945,83 lei

Consiliul de Administralie propune Adun6rii Generale a AcJionarilor in baza prevederilor din ordinul
128612012, afi.129^1 Si 129^2, urmatoarele:
1) Acoperirea pierderii contabile provenite din trecerea la aplicarea IFRS qi din adoptarea pentru prima
data a IAS 29, pe seama capitalurilor proprii astfel:

- suma de 14.551.251,32 lei pe seama altor elemente asimilate capitalurilor reflectate in
contul 1 028"Ajustiri ale capitalului social";

- suma de 2.739.945,83lei din rezervele constituite in contul 1061"Rezerve legale"
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2) Reparlizarea profitului net oblinut in anuJ 2012, in valoare de 3.07 6.455,03 lei astfel:
- la rezerve Iegale conform art.183 din Legea31lI990 a sumei de: 186.678,03 lei;
- la alte rezerve in sumd de: 2.889.777 ,00 lei.

$ef Depart.Financiar Contabil

Dorina Felicia MATE
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