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Rând Nota 31 decembrie 2007
(lei)

31 decembrie 2008
(lei)

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci,
drepturi şi valori similare şi alte
imobilizări necorporale
5. Avansuri şi imobilizări necorporale
în curs de executie

03

40.592

24.043

03

16.839

892.952

TOTAL

06

57.431

916.995

1 a)

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii
2. Instalaţii tehnice şi maşini
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
4. Avansuri şi imobilizări corporale
în curs de execuţie
TOTAL

07
08
09

10.211.651
11.892.219
608.278

10.112.340
11.347.247
540.174

10
11

595.002
23.307.150

2.475.777
24.475.538

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

19

23.364.581

25.392.533

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile
2. Producţia în curs de execuţie
3. Produse finite şi mărfuri
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri
TOTAL:

20
21
22
23
24

2.112.038
909.300
2.250.215
1.532
5.273.084

2.096.084
617.676
571.713
46.990
3.332.463

II. CREANŢE
1. Creanţe comerciale
4. Alte creanţe
TOTAL

25
28
30

3.112.712
97.895
3.210.607

3.869.509
114.521
3.984.030

1 b)

5
5
5

Notele de la 1 la 14 fac parte integrantă din situaţiile financiare.

(1)

GALFINBAND SA
BILANŢ

Rând Nota 31 decembrie 2007
(lei)
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

34
35

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

36

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN
2. Sume datorate instituţiilor de credit
3. Avansuri încasate în contul comenzilor
4. Datorii comerciale
5. Efecte de comerţ de plătit
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale
şi datorii pentru asigurările sociale
TOTAL

12

31 decembrie 2008
(lei)

2.003.842
10.487.533
52.314

38
39
40
41

13

44
45

5

490.237
7.806.730
48.883

8.610.067
485.468
814.770
1.513.861

4.072.094
63.290
646.999
1.680.165

458.594
11.882.760

465.684
6.928.232

E. DATORII CURENTE NETE

46

(1.342.912)

927.381

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII
CURENTE

47

22.021.670

26.319.914

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE
ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE
DE UN AN
2. Sume datorate instituţiilor de credit
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale
şi datoriile privind asigurările sociale
TOTAL

49

5; 13

2.506.688

6.569.892

55
56

5
5

58.605
2.565.293

147.867
6.717.759

I. VENITURI IN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii

61

J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
- Capital subscris vărsat

64

7

547.204

544.850

90.378

90.378

Notele de la 1 la 14 fac parte integrantă din situaţiile financiare.

(2)

GALFINBAND SA
BILANŢ

Rând Nota 31 decembrie 2007
(lei)
III. REZERVE DIN REEVALUARE

Sold C 69

IV. REZERVE
1. Rezerve legale
3. Rezerve reprezentând rezultatul reportat
din rezerve de reevaluare
4. Alte rezerve
TOTAL

31 decembrie 2008
(lei)

16.028.830

16.012.986

70

18.076

18.076

72
73
75

58.821
2.456.475
2.533.372

64.762
2.608.868
2.691.706

V. PROFIT REPORTAT

Sold C 78

104.200

104.200

VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI

Sold C 78

152.393

158.035

TOTAL CAPITALURI PROPRII

81

18.909.173

19.057.305

TOTAL CAPITALURI

83

18.909.173

19.057.305

Autorizate şi semnate în numele Consiliului de Administraţie la data de 12 Martie 2009 de către:

DIRECTOR GENERAL
Numele şi prenumele : Stadoleanu Daniel
Semnătura__________________________

Ştampila unităţii

ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele : Elena Polodeanu
Calitatea Director Economic
Semnătura________________________
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Notele de la 1 la 14 fac parte integrantă din situaţiile financiare.

(3)

GALFINBAND SA
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar
încheiat la
încheiat la
Rând Nota 31 decembrie 2007 31 decembrie 2008
(lei)
(lei)
1. Cifra de afaceri netă
Producţia vândută
Venituri din vânzarea mărfurilor
Venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete
Sold C
2. Variaţia stocurilor
Sold D
3. Producţia imobilizată
4. Alte venituri din exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
5. a) Cheltuieli cu materiile prime
şi materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale
5. b) Alte cheltuieli din afară
(cu energie şi apă)
Cheltuieli privind mărfurile

01 10 e), 4
02
03

27.954.194
27.524.321
380.429

43.463.676
42.769.304
601.073

05
06
07
08
09
10

49.444
2.186.496
1.021.868
55.295
31.217.853

93.299
1.834.933
3.336.391
37.255
45.002.389

11
12

21.604.207
130.458

31.561.305
195.944

13
14

407.393
387.321

456.482
861.589

6. Cheltuieli cu personalul
a) Salarii si indemnizaţii
b) Cheltuieli cu asigurările şi
protecţia socială

15
16
17

7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
a.1) Cheltuieli
7. b) Ajustarea valorii activelor circulante
b.1) Cheltuieli
b.2) Venituri

18
19
21
22
23

8

4.110.267
3.193.901
916.366

1.343.844
1.343.844
(269.774)
269.774

5.197.192
4.024.924
1.172.268

1.517.430
1.517.430
41.852
44.516
2.664

Notele de la 1 la 14 fac parte integrantă din situaţiile financiare.

(4)

GALFINBAND SA
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar
încheiat la
încheiat la
Rând Nota 31 decembrie 2007 31 decembrie 2008
(lei)
(lei)
8. Alte cheltuieli de exploatare
8.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi
activele cedate
Ajustări privind provizioanele
Cheltuieli
Venituri

24
25

2.389.731
2.200.914

27
29
30
31

66.696
(4.267)
4.267

(5.664)
99.000
99.000

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL

32

30.099.180

43.357.585

Rezultatul din exploatare
- Profit

33

1.118.673

1.644.804

11. Venituri din dobânzi

39

Alte venituri financiare

41

95.683

372.131

VENITURI FINANCIARE – TOTAL

42

96.375

377.121

13. Cheltuieli privind dobânzile
Alte cheltuieli financiare

46
48

766.685
274.074

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL

49

Rezultatul financiar
- Pierdere

51

944.384

14. Rezultatul curent
- Profit

52

174.290

VENITURI TOTALE

58

31.314.228

45.379.510

CHELTUIELI TOTALE

59

31.139.938

45.212.317

26

122.120

4

692

1.040.759

3.525.791
3.347.971
183.484

4.990

1.376.181
478.551
1.854.732

1.477.611

167.193

Notele de la 1 la 14 fac parte integrantă din situaţiile financiare.

(5)

GALFINBAND SA
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar
încheiat la
încheiat la
Rând Nota 31 decembrie 2007 31 decembrie 2008
(lei)
(lei)
Rezultatul brut
- Profit

60

174.290

167.193

18. IMPOZITUL PE PROFIT

62

21.897

9.158

20. REZULTATUL NET AL
EXERCIŢIULUI FINANCIAR
- Profit

64

152.393

158.035

Autorizate şi semnate în numele Consiliului de Administraţie la data de 12 Martie 2009 de către:

DIRECTOR GENERAL
Numele şi prenumele STADOLEANU DANIEL
Semnătura_________________________

Ştampila unităţii

ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele Elena Polodeanu
Calitatea Director Economic
Semnătura___________________
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Notele de la 1 la 14 fac parte integrantă din situaţiile financiare.

(6)

GALFINBAND SA
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar
încheiat la
încheiat la
Nota 31 decembrie 2007 31 decembrie 2008
(lei)
(lei)
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare:
Flux de numerar net generat din
11
activităţi operaţionale
Dobânzi plătite
Impozit pe profit plătit
Dobânzi încasate
Numerar net din activităţi de exploatare
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii:
Subvenţii primite
Plata în numerar pentru achiziţionare de terenuri
şi mijloace fixe, imobilizări necorporale
şi alte active pe termen lung
Numerar net din activităţi de investiţii

755.679
(766.454)
(28.681)
(39.456)

166.647

(1.446.129)
(1.279.482)

Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare:
Rambursări în numerar ale sumelor
împrumutate (efect net)
Dividende plătite
Numerar net din activităţi de finanţare

(1.277.908)
(180.755)
(1.458.663)

3.659.179
(1.391.961)
(9.158)
4.990
2.263.050

90.945

(3.540.698)
(3.449.753)

(326.902)
(326.902)

Scăderea netă a numerarului şi
echivalentelor de numerar

(2.777.601)

(1.513.605)

Numerar şi echivalente de numerar
la începutul exerciţiului financiar

(2.307.208)

2.003.842

Numerar şi echivalente de numerar
la sfârşitul exerciţiului financiar

DIRECTOR GENERAL
Numele şi prenumele : STADOLEANU DANIEL
Semnătura_________________________

Ştampila unităţii

12

(5.084.809)

490.237

ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele : Elena Polodeanu
Calitatea Director Economic
Semnătura_______________________
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Notele de la 1 la 14 fac parte integrantă din situaţiile financiare.

(7)

GALFINBAND SA
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Element al
capitalului propriu

Capital subscris
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Alte rezerve

Nota

Sold la
1 ianuarie 2007
(lei)
1

7

Rezultat reportat „
Rezultatul reportat provenit din
corectarea erorilor fundamentale
Sold C
Rezultatul reportat reprezentând
surplusul realizat din rezerve din reevaluare
Sold C
Rezultatul exerciţiului financiar
Sold C
Total capitaluri
DIRECTOR GENERAL
Numele şi prenumele STADOLEANU DANIEL
Semnătura_________________________
Ştampila unităţii

Creşteri
(lei)
2

90.378
3.363.106
18.076
2.274.523

-

27.777
362.707
6.136.567

Reduceri/
Distribuiri
(lei)
3

12.696.768
181.952

Sold la
31 decembrie 2007
şi 1 ianuarie 2008
(lei)
4

31.044
-

Creşteri
(lei)
6

90.378
16.028.830
18.076
2.456.475 152.393

104.200

-

104.200

31.044

-

58.821

152.393
362.707
13.166.357 393.751

Reduceri/
Distribuiri
(lei)
7

Sold la
31 decembrie 2008
(lei)
8

15.844
-

90.378
16.012.98
18.076
2.608.86

-

-

104.200

5.941

-

64.762

152.393
158.035
18.909.173 316.369

152.393
168.237

158.035
19.057.30

ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele Elena Polodeanu
Calitatea Director Economic
Semnătura___________________
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Notele de la 1 la 14 fac parte integrantă din situaţiile financiare.

(8)

GALFINBAND SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2008

ENTITATEA CARE RAPORTEAZĂ
Aceste situaţii financiare sunt prezentate de S.C. GALFINBAND S.A. (”Societatea”) şi încorporează
rezultatele operaţiunilor Societăţii.

1

ACTIVE IMOBILIZATE
a)

Imobilizări necorporale

Imobilizări
necorporale
(RON)
Cost
La 1 ianuarie 2008
Intrări
La 31 decembrie 2008

143.446
3.442
146.888

Amortizare cumulată
La 1 ianuarie 2008
Amortizare anuală
La 31 decembrie 2008

102.854
19.991
122.845

Avansuri şi
imobilizări
necorporale în curs
(RON)

16.839
876.113
892.952

-

Total
(RON)

160.285
879.555
1.039.840

102.854
19.991
122.845

Valoarea contabilă netă
La 31 decembrie 2008

24.043

892.952

916.995

Valoarea contabilă netă
La 1 ianuarie 2008

40.592

16.839

57.431

(9)

GALFINBAND SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2008

1

ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE)
b)

Imobilizări corporale

Terenuri şi
construcţii
(lei)
Cost
La 1 ianuarie 2008
Intrări
Ieşiri
(591.697)
La 31 decembrie 2008

Instalaţii
tehnice
şi
maşini
(lei)

Alte
instalaţii,
utilaje şi
mobilier
(lei)

Avansuri şi
imobilizări
corporale
în curs
(lei)

Total
(lei)
-

10.211.651
23.307.150
3.251.579
10.211.651
25.967.036

11.892.220 608.278
789.844

5.110

(15.844)

-

12.666.220 613.388

595.002
2.456.625
(575.850)
2.475.777
-

Amortizare cumulată
Sold la 1 Ianuarie 2008
Amortizare anuală
Ieşiri
La 31 decembrie 2008

99.311
99.311

Provizioane pentru
depreciere
Valoarea contabilă netă
La 31 decembrie 2008

Valoarea contabilă netă
La 1 ianuarie 2008

-

1.317.216
(5.942)
1.311.274

(7.699)

73.214
73.214

-

10.112.340
24.475.538

11.347.247 540.174

10.211.651
23.307.150

11.892.219 608.278

-

1.489.741
(5.942)
1.483.799
-

-

(7.699)

2.475.777

595.002

Reevaluarea imobilizărilor corporale
La 31 decembrie 2007, mijloacele fixe ale Societăţii au fost reevaluate în conformitate cu HG
1553/2003 de către societatea Salina SRL Galaţi. Surplusul din reevaluare a fost creditat în contul
de rezerve din reevaluare în cadrul capitalurilor proprii.

(10)

GALFINBAND SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2008

1

ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE)
Modificările rezervei de reevaluare pe parcursul exerciţiului financiar sunt :
2007
(lei)
Rezerva de reevaluare la începutul exerciţiului financiar
Diferenţe din reevaluare transferate în cursul
exerciţiului financiar
Sume transferate din rezerva din reevaluare în
cursul exerciţiului financiar
Rezerva de reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar

2008
(lei)

3.363.106
12.696.768
(31.044)

16.028.830
(15.844)

16.028.830

16.012.986

În cazul în care imobilizările corporale ar fi fost înregistrate la cost istoric, acestea ar fi avut
următoarele valori:
31 decembrie 2007
(lei)

31 decembrie 2008
(lei)

Cost
Amortizare cumulată

16.562.572
(5.978.900)

16.936.235
(7.520.885)

Valoare netă

10.583.672

9.415.350

Imobilizări corporale gajate şi restricţionate
Societatea deţine echipamente ipotecate sau gajate în favoarea băncilor cu un cost istoric în
valoare de 12.442.317 lei (31 decembrie 2007 : 12.442.317 lei).Valoarea reevaluata a
echipamentelor ipotecate sau gajate în favoarea băncilor la 31 Decembrie 2008 este 17.227.083 lei
.

(11)

GALFINBAND SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2008

1

ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE)
Imobilizări corporale utilizate în cadrul unor contracte de leasing în care Societatea este locatar
Imobilizările corporale includ echipamente utilizate în cadrul unor contracte de leasing financiar, ce nu
au implicat ieşiri de numerar şi care includ echipamente şi maşini la cost istoric după cum urmează:
31 decembrie 2007
(lei)
Cost
Amortizare cumulată

31 decembrie 2008
(lei)

109.898
(17.090)

329.084
(39.681)

92.808

289.404

Tranzacţii cu părţi afiliate
Achiziţiile de imobilizări corporale de la părţi afiliate sunt prezentate în Nota 10 j).
c)

Imobilizări financiare

Imobilizările financiare reprezintă sume reţinute ca şi garanţii de către furnizorul de servicii de
comunicaţii Romtelecom.

2

PROVIZIOANE
Societatea nu a considerat necesară constituirea de provizioane pentru riscuri şi cheltuieli.

(12)

GALFINBAND SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2008

3

REPARTIZAREA PROFITULUI
Repartizările de mai jos au fost făcute de Societate conform reglementărilor în vigoare privind
repartizările obligatorii care se fac conform legii 31/1990 privind societăţile comerciale.

Destinaţia

Profit net de repartizat
- alte rezerve
Profit nerepartizat

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007
(lei)

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

152.393
(152.393)
-

158.035
158.035

Dividende propuse/declarate
La 31 decembrie 2008, Societatea a înregistrat un profit contabil de 158.035 lei.
Conform reglementărilor în vigoare privind repartizarea profitului, aceasta urmează să se realizeze
la Adunarea Generală a Acţionarilor (“AGA”) stabilită pentru data de 28 Martie 2009 .

(13)

GALFINBAND SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2008

4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului

1. Cifra de afaceri netă
2. Costul bunurilor vândute
şi al serviciilor prestate (3+4+5)
3. Cheltuielile activităţii de bază
4. Cheltuielile activităţilor auxiliare
5. Cheltuielile indirecte de producţie
6. Rezultatul brut aferent cifrei
de afaceri nete (1-2)
8. Cheltuieli generale de administraţie
9. Alte venituri din exploatare
10. Rezultatul din exploatare (6-8+9)

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007
(lei)

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

27.954.194

43.463.676

26.830.418
24.000.437
2.705.829
117.853

41.809.575
37.220.588
4.405.503
183.484

1.117.477
54.099
55.295
1.118.673

1.654.101
46.552
37.255
1.644.804

(14)

GALFINBAND SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2008

5

SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI A DATORIILOR
Sold la
31 decembrie 2008
(lei)
1=2+3

Creanţe

Creanţe comerciale
Alte creanţe

Termen de lichiditate
sub 1 an
peste 1 an
(lei)
(lei)
2
3

3.869.509
114.521

3.869.509
114.521

3.984.030

3.984.030

-

-

Datorii

Sold la
31 decembrie 2008
(lei)
(col. 2+3+4)
1

Datorii comerciale
Efecte de comerţ de plătit
Sume datorate instituţiilor de credit
Avansuri încasate in contul comenzilor
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale
şi datorii pentru asigurările sociale
-

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

646.999
646.999
1.680.165
1.680.165
10.641.986
4.072.094
63.290
63.290
613.551

13.645.991

465.684

6.928.232

3

4

6.569.892
-

-

147.867

6.717.759

-

(15)

GALFINBAND SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2008

6

PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE
Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situaţii financiare sunt prezentate mai
jos.
A

Bazele întocmirii situaţiilor financiare

(1)

Informaţii generale
Aceste situaţii financiare au fost întocmite în conformitate cu:
(i)
Legea Contabilităţii 82/1991 republicată în ianuarie 2005 („Legea 82”); şi
(ii)
Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul
Ministrului Finanţelor Publice al României 1752/2005 cu modificările ulterioare
(OMF 2001/2006; OMF 2374/2007), denumit generic “OMF 1752”.
OMF 1752 prevede că persoanele juridice prevăzute la art. 1 aliniatul 1 din Legea 82
aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice
Europene, iar situaţiile financiare anuale consolidate sunt întocmite în conformitate cu
Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene.
Prezentele situaţii financiare au fost întocmite pe baza convenţiei costului istoric, cu
excepţiile prezentate în continuare în politicile contabile.

(2)

Utilizarea estimărilor
Întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu OMF 1752 şi modificările ulterioare cere
conducerii Societăţii să facă estimări şi ipoteze care afectează valorile raportate ale
activelor şi pasivelor, prezentarea activelor şi datoriilor contingente la data întocmirii
situaţiilor financiare şi veniturile şi cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu
toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societăţii pe baza celor mai bune
informaţii disponibile la data situaţiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de
aceste estimări.

(3)

Continuitatea activităţii
Prezentele situaţii financiare au fost întocmite în baza principiului continuităţii activităţii care
presupune că Societatea îşi va continua activitatea şi în viitorul previzibil. Pentru a evalua
aplicabilitatea acestei prezumţii conducerea analizează previziunile referitoare la intrările
viitoare de numerar.
Natura activităţii Societăţii şi incertitudinea existentă în România referitor la rezultatul
politicilor economice curente implementate în condiţii real operaţionale, fac posibilă apariţia
unor variaţii imprevizibile considerabile în ceea ce priveşte intrările de numerar viitoare.
(16)
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PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE)
Aceste situaţii financiare au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii
deoarece conducerea Societăţii consideră adecvată aplicarea acestui principiu întrucât se
aşteaptă ca Societatea să continue să fie profitabilă în viitorul apropiat şi să beneficieze de
surse de finanţare adecvate.
(4)

Moneda de prezentare a situaţiilor financiare
Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Elementele incluse în
aceste situaţiile financiare sunt prezentate în lei româneşti.

B

Conversia tranzacţiilor în monedă străină
Tranzacţiile Societăţii în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb
comunicate de Banca Naţională a României („BNR”) pentru data tranzacţiilor. Soldurile în
monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru
data bilanţului. Câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea tranzacţiilor într-o monedă
străină şi din conversia activelor şi datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt
recunoscute în contul de profit şi pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

C

Imobilizări necorporale

(1)

Cost

(i)

Programe informatice
Costurile pentru dezvoltarea sau întreţinerea programelor informatice sunt recunoscute ca
şi o cheltuială, în momentul în care sunt efectuate. Costurile care sunt asociate direct unui
produs unic şi identificabil care este controlat de Societate şi este probabil că va genera
beneficii economice depăşind costul, pe o perioadă mai mare de un an, sunt recunoscute
ca imobilizări necorporale. Costurile directe includ cheltuielile cu personalul echipei de
dezvoltare şi o proporţie adecvată din cheltuielile de regie.

(17)
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PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE)
Cheltuielile care determină prelungirea duratei de viaţă şi mărirea beneficiilor programelor
informatice peste specificaţiile iniţiale sunt adăugate la costul original al acestora. Aceste
cheltuieli sunt capitalizate ca imobilizări necorporale dacă nu sunt parte integrantă a
imobilizărilor corporale.
(ii)

Alte imobilizări necorporale
Brevetele, mărcile şi alte imobilizări necorporale sunt recunoscute la cost de achiziţie.
Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

(2)

Amortizare

(i)

Programe informatice
Cheltuielile de dezvoltare a programelor informatice capitalizate sunt amortizate folosind
metoda liniară pe o perioadă de 3 ani.

(ii)

Alte imobilizări necorporale
Brevetele, mărcile şi alte imobilizări necorporale sunt amortizate folosind metoda liniară pe
durata de viaţă utilă a acestora, dar nu mai mult de 20 ani. Licenţele aferente drepturilor
de utilizare a programelor informatice sunt amortizate pe o perioadă de 3 ani.

D

Imobilizări corporale

(1)

Evaluare
Imobilizările corporale sunt evaluate iniţial la cost de achiziţie. Societatea a efectuat
reevaluarea tuturor mijloacelor fixe la valoarea de piaţă la 31 decembrie 2007, prin raportul
unui evaluator independent.
Valorile juste ale imobilizărilor corporale reevaluate conform OMF 1752 sunt actualizate cu
suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabila să nu difere substanţial de cea care
ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanţului.
Întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar
îmbunătăţirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata
de viaţă a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii
economice de către acestea, sunt capitalizate.
(18)

GALFINBAND SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2008

6

PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE)
Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele şi sculele, sunt
trecute pe cheltuieli în momentul achiziţionării şi nu sunt incluse în valoarea contabilă a
imobilizărilor corporale.
Dobânzile aferente împrumuturilor pentru investiţii sunt capitalizate pe investiţiile în curs
până la data punerii în funcţiune a acestora.
În costul unei imobilizări corporale sunt incluse şi costurile estimate iniţial cu demontarea şi
mutarea acesteia la scoaterea din evidenţă, precum şi cu restaurarea amplasamentului pe
care este poziţionată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil şi
Societatea are o obligaţie legată de demontare, mutare a imobilizării corporale şi de
refacere a amplasamentului.
(2)

Amortizare
Amortizarea se calculează la valoarea de intrare sau valoarea evaluată, folosindu-se
metoda liniară de-a lungul duratei utile de viaţă rămasă estimată a activelor, după cum
urmează:
Activ
Clădiri,amenajări şi construcţii speciale
Calculatoare şi birotică
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
Instalaţii tehnice
Mijloace de transport

Durata de viaţă
10 - 40 ani
3 – 5 ani
10 - 15 ani
10 - 15 ani
4 - 5 ani

Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viaţă indefinită.
(3)

Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale
Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanţ împreună cu
amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultat(ă) dintr-o
asemenea operaţiune este inclus(ă) în contul de profit şi pierdere curent.
Când Societatea recunoaşte în valoarea contabilă a unei imobilizări corporale costul unei
înlocuiri parţiale (înlocuirea unei componente), valoarea contabilă a părţii înlocuite, cu
amortizarea aferentă, este scoasă din evidenţă.

(4)

Costurile îndatorării

(19)
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PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE)
Cheltuielile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în
momentul în care se efectuează.
E

Deprecierea activelor
Imobilizările corporale şi alte active pe termen lung, inclusiv imobilizările necorporale, sunt
revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau
schimbări în circumstanţe indică faptul că valoarea contabilă nu mai poate fi recuperată.
Pierderea din depreciere este reprezentată de diferenţa dintre valoarea contabilă şi
maximul dintre preţul de vânzare şi valoarea de utilizare. Pentru înregistrarea imobilizărilor
corporale depreciate, cu ocazia inventarierii patrimoniului, Societatea identifică acele
imobilizări corporale care şi-au pierdut semnificativ din valoare, care nu mai sunt folosite
conform destinaţiei prevăzute sau care sunt deteriorate, aceste imobilizări corporale fiind
casate sau provizionate corespunzător.

F

Stocuri
Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă.
Costul este determinat în general pe baza metodei costului mediu ponderat. Costul
produselor finite şi în curs de execuţie include materialele, forţa de muncă şi cheltuielile de
producţie indirecte aferente. Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri cu
mişcare lentă, uzate fizic sau moral. Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza
preţului de vânzare diminuat cu costurile de finalizare şi cheltuielile de vânzare.

G

Creanţe comerciale
Creanţele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puţin provizionul pentru
deprecierea acestor creanţe. Provizionul pentru deprecierea creanţelor comerciale este
constituit în cazul în care există evidenţe obiective asupra faptului că Societatea nu va fi în
măsură sa colecteze toate sumele la termenele iniţiale.
Provizionul este calculat ca diferenţa între valoarea înregistrată în contabilitate şi valoarea
recuperabilă, valoare ce reprezintă valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar
utilizând rata de actualizare efectivă aferentă unui instrument financiar similar.

H

Investiţii financiare pe termen scurt
Acestea includ depozitele pe termen scurt la bănci şi alte investiţii pe termen scurt cu
lichiditate mare, precum şi certificate de trezorerie.

(20)
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PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE)
I

Numerar şi echivalente de numerar
Numerarul şi echivalentele de numerar sunt evidenţiate în bilanţ la cost. Pentru situaţia
fluxului de numerar, numerarul şi echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, conturi
la bănci, net de descoperitul de cont. În bilanţ, descoperitul de cont este prezentat în
datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an – sume datorate instituţiilor de credit.

J

Capital social
Acţiunile comune sunt clasificate în capitalurile proprii.

K

Dividende
Dividendele aferente acţiunilor comune sunt recunoscute în capitalurile proprii în perioada
în care sunt declarate.

L

Împrumuturi
Împrumuturile pe termen scurt şi lung sunt înregistrate iniţial la suma primită, net de
costurile aferente obţinerii împrumuturilor. În perioadele următoare, împrumuturile sunt
înregistrate la cost amortizat folosind metoda randamentului efectiv, diferenţele dintre
sumele primite (nete de costurile aferente atragerii creditului) şi valoarea normală de
răscumpărare fiind recunoscute în contul de profit şi pierderi pe durata contractului de
împrumut. Porţiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificată în
“Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an” şi inclusă împreună cu dobânda
acumulată la data bilanţului contabil în “Sume datorate instituţiilor de credit” din cadrul
datoriilor curente.

M

Contabilitatea contractelor de leasing financiar în care Societatea este locatar
Contractele de leasing pentru imobilizările corporale în care Societatea îşi asumă toate
riscurile şi beneficiile aferente proprietăţii sunt clasificate ca şi contracte de leasing
financiar. Leasing-urile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizată estimată a
plăţilor. Fiecare plată este împărţită între elementul de capital şi dobândă pentru a se
obţine o rată constantă a dobânzii pe durata rambursării. Sumele datorate sunt incluse în
datoriile pe termen scurt sau lung.
Elementul de dobândă este trecut în contul de profit şi pierdere pe durata contractului.
Activele deţinute în cadrul contractelor de leasing financiar sunt capitalizate şi amortizate
pe durata lor de viaţă utilă.

(21)
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PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE)
N

Datorii comerciale
Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente în mai puţin de 12 luni) sunt înregistrate la
valoarea nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite
pentru bunurile sau serviciile primite.

O

Provizioane
Provizioanele pentru dezafectare, restructurare, litigii, precum şi alte provizioane pentru
riscuri şi cheltuieli sunt recunoscute in momentul in care Societatea are o obligaţie legală
sau implicită generată de un eveniment anterior, când pentru stingerea obligaţiei este
probabil să fie necesară o ieşire de resurse şi când poate fi făcută o estimare credibilă în
ceea ce priveşte valoarea obligaţiei. Provizioanele de restructurare cuprind costurile
directe generate de restructurare, şi anume cele care sunt generate în mod necesar de
procesul de restructurare şi nu sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii entităţii.
Nu se recunosc provizioane pentru pierderi operaţionale viitoare. Valoarea provizioanelor
pentru pensii este stabilită de către specialişti în domeniu (actuari).

P

Beneficiile angajaţilor
Pensii şi alte beneficii după pensionare
În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi fondurilor de sănătate, pensii şi şomaj de
stat în contul angajaţilor săi la ratele legale. Toţi angajaţii Societăţii sunt membri ai planului
de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere
odată cu recunoaşterea salariilor. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii. Aşa
cum este stipulat în contractul colectiv de muncă, Societatea poate oferi pentru merite
deosebite angajaţilor săi cu o vechime mai mare de cinci ani o indemnizaţie la pensionare
sub forma unui salariu de bază brut.

Q

Subvenţii
Subvenţii aferente activelor
Subvenţiile primite în vederea achiziţionării de active cum ar fi imobilizările corporale sunt
înregistrate ca subvenţii pentru investiţii în bilanţul contabil şi recunoscute în contul de
profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori
cedarea activelor achiziţionate din respectiva subvenţie.

(22)
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PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE (CONTINUARE)
R

Impozitare
Impozit pe profit curent
Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din
raportările fiscale, conform legislaţiei româneşti relevante.
Societatea nu a înregistrat impozit pe profit amânat la 31 decembrie 2008.

S

Recunoaşterea veniturilor
Veniturile se referă la bunurile vândute şi la serviciile furnizate.
Veniturile din vânzările de bunuri sunt recunoscute în momentul în care Societatea a
transferat cumpărătorului principalele riscuri şi beneficii asociate deţinerii bunurilor.
Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare,
procentual din veniturile totale aferente contractului de prestări servicii, procentul fiind
determinat prin referinţă cu raportul dintre totalul serviciilor care trebuie prestate şi
serviciile prestate până la data bilanţului.
Veniturile din dobânzi sunt recunoscute pro-rata temporis, luând în considerare suma
principala de rambursat şi rata efectivă a dobânzii pe perioadă până la maturitatea
depozitului, în momentul în care se determină faptul că acest venit este datorat Societăţii.
Dividendele sunt recunoscute ca şi venituri în momentul în care se stabileşte dreptul legal
de a primi aceste sume.
În aceste situaţii financiare, veniturile şi cheltuielile sunt prezentate la valoarea brută. În
bilanţul contabil, datoriile şi creanţele de la aceiaşi parteneri sunt prezentate la valoarea
netă în condiţiile în care există un drept de compensare.

T

Cifra de afaceri
Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate şi de facturat, nete de TVA şi rabaturi
comerciale, pentru bunuri livrate sau servicii prestate terţilor.

U

Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă.

(23)
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PARTICIPAŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE
a)

Capital social
Structura acţionariatului la 31 decembrie 2007 este:

Număr
de acţiuni

Baticu Cristian
SIDERMAN SA
Ionel Radu Mihalcea
Alţii

Suma
(lei)

Procentaj
(%)

262.525
245.225
40.751
355.274

26.253
24.513
4.075
35.537

29,05
27,13
4,51
39,31

903.775

90.378

100.00

Structura acţionariatului la 31 decembrie 2008 este:
Număr
de acţiuni
SC SIDERMAN SA
SC ALTUR SA
SC VULTURUL SA
Alţii

245.225
133.000
106.600
418.950
903.775

Suma
Procentaj
(lei)
(%)
24.523
27,13
13.300
14,72
10.660
11,79
41.895
46,36
90.378

100,00

Toate acţiunile sunt comune, au fost subscrise şi sunt plătite integral atât la
31 decembrie 2008 cât şi la 31 decembrie 2007. Toate acţiunile sunt clasificate pari pasu
şi au o valoare nominală de 0,1 lei/acţiune.
b)

Obligaţiuni
Societatea nu are emise obligaţiuni la 31 decembrie 2008 şi 31 decembrie 2007.

c)

Acţiuni emise în timpul exerciţiului financiar
Societatea nu a emis acţiuni în timpul exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2008.

(24)

GALFINBAND SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2008

8

INFORMAŢII PRIVIND SALARIZAREA ANGAJAŢILOR ŞI A MEMBRILOR ORGANELOR DE
ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE ŞI SUPRAVEGHERE
a)

Indemnizaţiile acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi
supraveghere
Structura directorilor si administratorilor
Preşedinte Consiliu de Administraţie
Membru Consiliu de Administraţie
Membru Consiliu de Administraţie
Director Economic
Director Economic
Director Comercial
Director DAI
Director DAIMI
Inginer Sef

Ionel Radu Mihalcea
Iordache Aristide
Constantinescu Gabriel
Stadoleanu Daniel
Polodeanu Elena
Statescu Sorin
Roman Nicu
Mihaila Costica
Eni Cristinel
Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007
(lei)

Cheltuiala cu salariile:
Administratori şi directori executivi

590.480
31 decembrie 2007
(lei)

Salarii de plată la sfârşitul perioadei:
Administratori şi directori executivi
b)

19.843

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

971.831
31 decembrie 2008
(lei)

29.652

Salariaţi
Numărul mediu de angajaţi în timpul anului a fost după cum urmează:

Personal administrativ
Personal în producţie

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008

37
87

45
82

124

127
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INFORMAŢII PRIVIND SALARIZAREA ANGAJAŢILOR ŞI A MEMBRILOR ORGANELOR DE
ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE ŞI SUPRAVEGHERE (CONTINUARE)
b)

Salariaţi
Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007
(lei)
Cheltuiala cu salariile angajaţilor şi
indemnizaţiile administratorilor
Cheltuiala cu asigurările sociale

3.290.396
916.366

4.302.953
1.172.268

4.206.762

5.475.221

31 decembrie 2007
(lei)
Salarii de plată la sfârşitul perioadei

9

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

68.240

31 decembrie 2008
(lei)
88.408

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
1.

Indicatori de lichiditate

a)

Indicatorul lichidităţii curente

Active curente
Datorii curente
b)

=

Indicatorul lichidităţii imediate
Active curente - Stocuri
Datorii curente

=

31 decembrie 2007

31 decembrie 2008

0,89

1,13

31 decembrie 2007

31 decembrie 2008

0,41

0,65

(26)
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ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (CONTINUARE)
2.

Indicatori de risc

a)

Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat
Capital propriu

31 decembrie 2007
(%)

31 decembrie 2008
(%)

13

34

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008

1,23

1,12

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008

6,23

9,72

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007
(zile)

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(zile)

32

37

x 100

Unde:
capital împrumutat = credite peste un an
b)

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Profit înaintea plăţii dobânzii şi impozitului pe profit
Cheltuieli cu dobânda

3.

Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a)

Viteza de rotaţie a stocurilor (rulajul stocurilor)

Costul vânzărilor
Stocul mediu
b)

= Număr de ori

Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi

Sold mediu clienţi
Cifra de afaceri

x 365 =

(27)
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ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (CONTINUARE)
c)

Viteza de rotaţie a creditelor – furnizor

Sold mediu furnizori
Achiziţii de bunuri (şi servicii)
d)

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(zile)

21

21

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008

1,20

1,71

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008

0,82

1,31

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007
(%)

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(%)

x 365 =

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri
Active imobilizate

e)

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007
(zile)

=

Viteza de rotaţie a activelor totale

Cifra de afaceri
Total active

=

4.

Indicatori de profitabilitate

a)

Rentabilitatea capitalului angajat

Profitul înaintea rezultatului financiar şi impozitului pe profit
Capitalul angajat

=

5

8,10

(28)
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ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (CONTINUARE)

b)

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007
(%)

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(%)

4,12

3,81

Marja brută din vânzări

Profitul brut din vânzări
Cifra de afaceri

=

5.

Indicatori privind rezultatul pe acţiune

a)

Rezultatul pe acţiune
Rezultatul pe acţiune de bază este calculat prin împărţirea rezultatului net atribuibil
acţionarilor la numărul mediu ponderat de acţiuni în circulaţie pe parcursul anului.
Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007
Profit net atribuibil acţionarilor (lei)

152.393

158.035

Media ponderata a acţiunilor comune
existente în timpul anului

903.775

903.775

Profit pe acţiune (în lei per una acţiune)
b)

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008

0,169

0,175

Raportul dintre preţul pe piaţă al acţiunii şi rezultatul pe acţiune
Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008

5,05

4,33

Rezultatul pe acţiune (lei) (ii)

0,169

0,175

Raportul dintre preţul pe piaţă al
acţiunii şi rezultatul pe acţiune (i)/(ii)

29,88

24,74

Preţul mediu pe piaţă al acţiunii (lei) (i)

(29)
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ALTE INFORMAŢII
a)

Informaţii cu privire la prezentarea Societăţii
Societatea a fost înregistrată în februarie 1991 ca societate pe acţiuni, în conformitate cu
legislaţia în vigoare din România. Societatea operează în domeniul producerii şi
comercializării de benzi de oţel înguste şi subţiri şi producţie de sisteme de automatizare şi
conducere procese industriale.
Adresa sediului oficial al GALFINBAND S.A. este Str. Smârdan nr. 2 bis, Galaţi, Judeţul
Galaţi.

b)

Informaţii privind relaţiile entităţii cu filiale, entităţi asociate, entităţi legate sau în
care se deţin titluri de participare strategice
Detaliile privind tranzacţiile cu părţile legate şi natura relaţiilor cu acestea sunt prezentate
în Nota 10 k).

c)

Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor
de activ şi de pasiv, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă
străină
Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor patrimoniale, a
veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate într-o monedă străină este prezentată în Nota 6 B.
Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în
monedă străină la 31 decembrie 2008 sunt:

Moneda străină

Dolar SUA
Euro

Abreviere

USD
EUR

Rata de schimb
(lei pentru 1 unitate din monedă străină)
31 decembrie 2007
31 decembrie 2008
2,4564
3,6102

2,8342
3,9852

(30)

GALFINBAND SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2008

10

ALTE INFORMAŢII (CONTINUARE)
d)

Informaţii referitoare la impozitul pe profit curent
Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007
(lei)
Profitul net
Deduceri
Cheltuieli nedeductibile
Profit impozabil
Impozit pe profit calculat
Credit fiscal (sponsorizare)
Impozit pe profit curent

e)

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

152.393
(274.042)
258.503

158.035
(1.816.909)
1.733.586

136.854

74.712

21.897
(3.000)
21.897

11.954
(2.796)
9.158

Cifra de afaceri
Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007
(lei)
Venituri din vânzări de produse finite
şi reziduale metalurgice
Venituri din prestări servicii procesare
şi sisteme automatizare
Venituri din vânzarea mărfurilor

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

25.452.792

34.857.526

2.120.973
380.429

8.365.892
240.258

27.954.194

8.365.892

Aceste sume includ venituri din vânzări către părţi legate, aşa cum sunt prezentate în
Nota 10 k)
f)

Evenimente ulterioare datei bilanţului
Nu au existat evenimente semnificative ulterioare datei bilanţului.

(31)
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ALTE INFORMAŢII (CONTINUARE)
g)

Cheltuielile cu chiriile şi ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operaţional
Societatea a înregistrat următoarele cheltuieli cu chiriile:
Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007
(lei)
Chirii

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)
265.561

252.975

Societatea nu a încheiat contracte de leasing operaţional.
h)

Onorariile plătite auditorilor / cenzorilor
Societatea a plătit în anul 2008 onorarii referitoare la auditul financiar în conformitate cu
contractul încheiat între părţi.

i)

Datorii probabile şi angajamente acordate
31 decembrie 2007
(lei)
Scrisori de garanţie

79.488

31 decembrie 2008
(lei)
467.033

(32)
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ALTE INFORMAŢII (CONTINUARE)
j)

Angajamente primite
Societatea are garanţii primite la 31 decembrie 2008 în valoare de 2.056 lei (31 decembrie
2007: 2.000 lei) .

k)

Tranzacţii cu părţile legate
Părţile legate sunt reprezentate de societăţile acţionari semnificativi în Societate şi de
societatea SMC Manager SA în care preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii
deţine o participaţie de 69%.
Tranzacţiile cu părţile legate s-au desfăşurat pe parcursul derulării normale a activităţii
Societăţii. Natura relaţiilor cu partea legată cu care Societatea a efectuat tranzacţii
semnificative la data bilanţului sunt detaliate mai jos.
(i)

Vânzări de bunuri

SMC Manager SA

(ii)

Exerciţiul financiar
încheiat la

Exerciţiul financiar
încheiat la

31 decembrie 2007
(lei)

31 decembrie 2008
(lei)

148

-

Exerciţiul financiar
încheiat la

Exerciţiul financiar
încheiat la

31 decembrie 2007
(lei)

31 decembrie 2008
(lei)

Cumpărări de bunuri şi servicii

TC INF SA

20.037

-

20.037

-

(33)
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FLUX DE NUMERAR NET DIN ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE
Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007
(lei)
Activităţi operaţionale:
Profitul net
Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net
cu numerarul net utilizat în activităţile operaţionale:
Ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
Ajustarea valorii activelor circulante
Câştig din vânzarea de imobilizări corporale
Preluarea pe venituri a subvenţiilor primite
Cheltuieli cu dobânzile
Venituri din dobânzi
Impozit pe profit
Creşterea numerarului din
exploatare înainte de modificările
capitalului circulant
Modificări ale capitalului circulant:
Creştere)/Descreştere în soldurile de stocuri
(Creştere)/Descreştere în soldurile de creanţe
comerciale şi alte creanţe
Creştere/(Descreştere) în soldurile de datorii
comerciale şi alte datorii
Flux de numerar net generat din activităţi operaţionale

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

152.393

158.035

1.343.844
(269.774)
(49.444)
760.386
(692)
21.897

1.517.430
41.852
(14.588)
(93.299)
1.376.181
(4.990)
9.158

1.958.610

2.989.779

(2.234.654)

1.939.359

(1.419.850)

(810.584)

2.451.573

(459.375)

755.679

3.659.179

Alte tranzacţii decât cele cu numerar
Principalele tranzacţii care nu au necesitat întrebuinţarea numerarului sau a echivalentelor de
numerar se referă la achiziţionarea de imobilizări corporale prin contracte de leasing financiar
(Nota 1 b).

(34)
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CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
31 decembrie 2007
(lei)
Conturi curente la bănci şi numerar în casierie
- în lei
- în monedă străină

31 decembrie 2008
(lei)

1.684.269
319.573

382.165
108.071

2.003.842

490.237

În vederea prezentării situaţiei fluxurilor de numerar, numerarul şi echivalentele de numerar cuprind
următoarele elemente:
31 decembrie 2007
(lei)
Conturi curente la bănci şi numerar
în casierie
Descoperit de cont (Nota 13)

13

31 decembrie 2008
(lei)

2.003.842
(7.088.651)

490.237
(2.487.583)

(5.084.809)

( 1.997.346)

SUME DATORATE INSTITUŢIILOR DE CREDIT
31 decembrie 2007
(lei)

31 decembrie 2008
(lei)

7.088.651

2.487.583

1.521.416
48.075

1.584.511
27.943

8.658.142

4.100.037

2.506.688

6.569.892

11.164.830

10.669.929

Porţiunea curentă
Descoperit de cont (Banca Transilvania şi BCR)
Porţiunea curentă a împrumuturilor
pe termen lung
Dobânzi de plată

Porţiunea pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung (Banca Transilvania şi BCR)
Total

(35)
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SUME DATORATE INSTITUŢIILOR DE CREDIT (CONTINUARE)
În cursul anului 2008, Societatea a avut patru credite de investiţii de la BCR după cum urmează:
Împrumutul A a avut un plafon iniţial de 935.000 lei, un sold la 31 decembrie 2008 de 194.000 lei
şi o dobândă anuală efectivă în anul 2008 de BUBOR la şase luni plus 2,5 %. Din acest împrumut
în cursul exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2008 au fost rambursaţi 234.000 lei.
Acesta a fost acordat în 2004 pentru achiziţia imobilului situat în Galaţi, Şos. Smârdan nr. 1,
jud. Galaţi, compus din teren în suprafaţă de 18.468,09 mp şi construcţiile aferente acestuia.
Acesta a fost acordat pe 5 ani şi este scadent în luna octombrie 2009:
Împrumutul B a avut un plafon iniţial de 930.000 lei, un sold la 31 decembrie 2008 de 232.500 lei
şi o dobândă anuală efectivă de BUBOR la şase luni plus 2,5 %. Acesta a fost acordat pe 5 ani cu
o perioada de graţie de 12 luni, pentru:
−
cheltuieli efectuate cu instalarea şi punerea în funcţiune a liniei de tăiere combinată
1.500 mm şi a liniei de fâşiere longitudinală bandă lată 1.000 mm;
−
reparaţii, reabilitări şi amenajări de clădiri, instalaţii şi reţele, platforme, alte dotări conform
devizelor estimative şi
−
cheltuieli efectuate cu extinderea gamei de profile zincate.
Împrumutul este scadent în luna decembrie 2009.
Împrumutul C a avut un plafon iniţial de 250.000 lei, un sold la 31 decembrie 2008 de 94.000 lei şi
o dobândă anuală efectivă de BUBOR la şase luni plus 2,5 %. Din acest împrumut în cursul
exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2008 au fost rambursaţi 62.400 lei. Acest împrumut
a fost acordat pe o perioada de 5 ani pentru achiziţionarea şi punerea in funcţiune de utilaje.
Acesta a fost acordat pe 5 ani şi este scadent în luna iunie 2010:
Împrumutul D a avut un plafon iniţial de 1.100.000 EUR (2.192.498 lei echivalenţi la
31 decembrie 2008), tras în totalitate până la 31 decembrie 2008, şi o dobândă anuală efectivă de
EURIBOR la şase luni plus 3,75 % . Acesta a fost acordat pe 5 ani şi este scadent în luna
decembrie 2010.
În cursul anului 2008 Societatea a obţinut o facilitate de descoperire de cont de la Banca
Transilvania pentru a îşi asigura nevoile curente de capital de lucru în valoare de 6.200.000 lei, cu
o dobândă anuală efectivă de ROBOR la 6 luni plus 0,6% pe an. Soldul la 31 decembrie 2008 este
de 5.441.406 lei. Această facilitate de credit expiră in anul 2011.

(36)
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SUME DATORATE INSTITUŢIILOR DE CREDIT (CONTINUARE)
Împrumuturi pe termen scurt
1

În anul 2007 Societatea a obţinut o linie de credit de la BCR în scopul finanţării activităţilor
de aprovizionare şi desfacere, precum şi a altor activităţi operaţionale curente. Linia de
credit are un plafon maxim de 3.500.000 lei şi este de tip „revolving” având facilitatea de
trageri şi rambursări multiple pe o durată de 36 de luni. Rata dobânzii asociate acestui
credit este de ROBOR la 1 lună plus 1,25% pe an. Soldul liniei de credit la 31 decembrie
2008 era de 1.137.583 lei. Această linie de credit este scadentă în luna mai 2010.

2

Tot în cursul lui 2008 Societatea a obţinut de la Banca Transilvania alte două linii de credit
(Împrumuturile 2 şi 3) în vederea finanţării activităţii curente, una în valoare de 1.050.000
lei şi alta în valoare de 300.000 lei. La 31 decembrie 2008 soldul acestor credite era de
1.050.000 lei, respectiv 300.000 lei.

Active gajate
Împrumutul A de la BCR este garantat cu garanţie reală mobiliară fără deposedare asupra
soldului creditor al tuturor conturilor curente deschise de Societate la BCR şi la toate celelalte bănci
şi ipotecă cu privilegiu asupra imobilului situat în Galaţi, Şos. Smârdan nr. 2, Platforma Sidex.
Împrumutul C de la BCR este garantat cu garanţie reală mobiliară fără deposedare asupra
soldului creditor al tuturor conturilor curente deschise de Societate la BCR şi la toate celelalte bănci
şi gaj asupra mijloacelor fixe din Secţia 1 şi gaj asupra liniei de fâşiere longitudinală bandă lată
1.000 mm.
Împrumutul D de la BCR este garantat cu garanţie reală mobiliară fără deposedare asupra
soldului creditor al tuturor conturilor curente deschise de Societate la BCR şi la toate celelalte
bănci, gaj asupra mijloacelor fixe din Secţia 1 şi ipotecă de rang trei asupra imobilului situat în
Galaţi, Şos. Smârdan nr. 2, Platforma Sidex.
Împrumutul în valoare de 6.200.000 lei de la Banca Transilvania este garantat cu o ipotecă de rang
1 asupra clădirii Secţiei nr. 2 , gaj de rang doi fără deposedare asupra bunurilor reprezentând
„Linie de producţie benzi din oţel protejate anticorosiv destinate ambalării” şi cu gaj fără
deposedare asupra stocului de semifabricate şi produse finite.
Împrumutul pe termen scurt nr. 1 este garantat cu garanţie reală fără deposedare asupra soldului
creditor al conturilor si sub conturilor deschise la BCR, ipotecă de rang 4 asupra imobilului
proprietate a Societăţii compus din Secţie de procesare metal nr. 3 si terenul aferent şi garanţie
reală mobiliară fără deposedare asupra mijlocului fix „Linie de tăiere combinată 1.500mm”.

(37)
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SUME DATORATE INSTITUŢIILOR DE CREDIT (CONTINUARE)
Împrumutul nr. 2 în valoare de 1.050.000 lei este garantat cu încasările prezente şi viitoare, bilet la
ordin în alb la sumă şi scadenţă, şi două contracte de achiziţii.
Împrumutul nr. 3 în valoare de 300.000 lei este garantat cu bilet la ordin cu dată şi scadenţă în alb,
emis în favoarea Băncii, garanţie reala mobiliară asupra încasărilor prezente şi viitoare şi soldul
contului curent deschis la Banca Transilvania.
Rata dobânzii
Expunerea la riscul de variaţie a ratelor dobânzilor şi rata efectivă a dobânzii este:
Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007
(lei)
Total împrumuturi:
Descoperit de cont – lei
Împrumuturi pe termen lung – lei
Împrumuturi pe termen lung – EUR
Total împrumuturi

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(lei)

7.088.651
1.093.123
2.983.056

2.487.583
5.961.906
2.192.497

11.164.830

10.641.986

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2007
(%)

Exerciţiul financiar
încheiat la
31 decembrie 2008
(%)

8,84
12,19
6,62

12,49
13,37
8,60

Rata efectivă a dobânzii:
Descoperit de cont – lei
Împrumuturi pe termen lung - lei
Împrumuturi pe termen lung - EUR

(38)
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SUME DATORATE INSTITUŢIILOR DE CREDIT (CONTINUARE)
Facilităţi de împrumut neutilizate

Descoperit de cont – lei

14

31 decembrie 2007
(lei)

31 decembrie 2008
(lei)

231.349

3.121.011

CONTINGENŢE
(a)

Impozitarea
Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare şi armonizare cu
legislaţia europeană. Totuşi, încă există interpretări diferite ale legislaţiei fiscale. În
anumite situaţii, autorităţile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la
calcularea unor impozite şi taxe suplimentare şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere
aferente (0,1% pe zi de la 1 ianuarie 2006). În România, exerciţiul fiscal rămâne deschis
pentru verificare fiscală timp de 5 ani. Conducerea Societăţii consideră că obligaţiile
fiscale incluse în aceste situaţii financiare sunt adecvate.

(b)

Contingenţe legate de mediu
Reglementările privind mediul înconjurător au fost armonizate cu cele ale UE în 2007, iar
Societatea nu a înregistrat nici un fel de obligaţii la 31 decembrie 2008 şi
31 decembrie 2007 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice şi de
consultanţă, studii ale locului, designul şi implementarea unor planuri de remediere, privind
elemente de mediu înconjurător. Conducerea Societăţii nu consideră cheltuielile asociate
cu eventuale probleme de mediu ca fiind semnificative.

(c)

Criza financiară
Volatilitatea recentă a pieţelor financiare internaţionale şi româneşti:
Actuala criză globală de lichidităţi care a început la jumătatea anului 2008 a avut ca
rezultat, printre altele, un nivel scăzut al finanţării pieţei de capital, nivele scăzute de
lichiditate în sectorul bancar şi, ocazional, rate mai mari la împrumuturile interbancare şi o
volatilitate foarte ridicată a burselor de valori. Incertitudinile de pe pieţele financiare
internaţionale au determinat falimente ale unor bănci şi intervenţia statului în salvarea altor
bănci în Statele Unite ale Americii, în Europa Centrală şi de Vest şi in alte părţi ale lumii.
De asemenea, volatilitatea cursului de schimb a leului şi a principalelor monede folosite în
schimburile internaţionale a fost foarte ridicată. În prezent, întregul impact al actualei crize
financiare este imposibil de anticipat şi de prevenit în totalitate.
(39)
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CONTINGENŢE (CONTINUARE)
Conducerea nu poate estima în mod fiabil efectele asupra poziţiei financiare a Societăţii a
scăderii în continuare a lichidităţii pieţelor financiare şi a creşterii volatilităţii cursului de
schimb al monedei naţionale şi a indicilor pieţelor de capital. Conducerea consideră că a
luat toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea Societăţii în condiţiile actuale.
Impactul asupra lichidităţii:
Volumul finanţărilor din economie s-a redus semnificativ în ultima vreme. Aceasta poate
afecta capacitatea Societăţii de a obţine noi împrumuturi şi/sau de a refinanţa
împrumuturile existente în termeni şi condiţii similare cu finanţările precedente.
Impactul asupra clienţilor/ împrumutătorilor:
Clienţii şi alţi debitori ai Societăţii pot fi afectaţi de condiţiile de piaţă, ceea ce poate afecta
capacitatea acestora de a rambursa sumele datorate. Aceasta poate avea impact şi
asupra previziunilor conducerii Societăţii cu privire la fluxurile de numerar şi asupra
evaluării deprecierii activelor financiare şi nefinanciare. În măsura în care există informaţii
disponibile, conducerea a reflectat în mod adecvat estimările revizuite ale fluxurilor de
numerar viitoare în evaluarea deprecierii. Pentru a diminua efectele crizei Societatea a luat
măsuri pentru diversificarea portofoliului de clienţi. În acest fel riscul expunerii la un număr
restrâns de clienţi şi de industrii este scăzut.
Impactul asupra garanţiilor (în special imobiliare):
Piaţa din România pentru mai multe tipuri de garanţii, în special imobiliare, au fost grav
afectate de recenta volatilitate a pieţelor financiare prin existenţa unui nivel scăzut de
lichiditate pentru anumite tipuri de active. Ca urmare, valoarea realizabilă a activelor
executate poate să fie diferită de valoarea atribuită în estimarea provizioanelor pentru
depreciere.
Reevaluarea proprietăţilor ţinute la valoarea justă
Piaţa imobiliară din România a fost grav afectată de recenta volatilitate a pieţelor financiare
internaţionale. Totuşi, imobilizările au fost întreţinute şi modernizate constant astfel că
valoarea lor pe piaţă nu a variat semnificativ în ultimul an . De asemenea se estimează ca
nivelul producţiei nu va suferi scăderi semnificative în următorul an financiar.
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- lei I.

Date privind rezultatul înregistrat

A
Unităţi care au înregistrat profit
Unităţi care au înregistrat pierdere
II.

Date privind plăţile restante

A
Plăţi restante – total (rd. 04+08+14 la 18
+22), din care:
Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07),
din care:
- peste 30 de zile
- peste 90 de zile
- peste 1 an
Obligaţii restante faţă de bugetul
asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13),
din care:
- contribuţii pentru asigurări
sociale de stat datorate de
angajatori, salariaţi şi alte
persoane asimilate
- contribuţii de la persoane juridice
sau fizice care angajează
personal salariat şi contribuţia
persoanelor asigurate la fondul
asigurărilor sociale de sănătate
- contribuţia pentru pensia
suplimentară
- contribuţii de la persoane juridice
sau fizice care utilizează munca
salariată şi contribuţii pentru
ajutorul de şomaj de la salariaţi
- alte datorii sociale
Obligaţii restante faţă de bugetele
fondurilor speciale
Obligaţii restante faţă de alţi creditori
Impozite şi taxe neplătite la termenul
stabilit la bugetul de stat
Impozite şi taxe neplătite la termenul
stabilit la bugetele locale
Credite bancare nerambursate la
scadenţă – total (rd. 19 la 21), din care
- restante după 30 de zile
- restante după 90 de zile
- restante după 1 an
Dobânzi restante

Nr.
rând
B
01
02

Nr. unităţi
1

Sume
2
158.035
-

Nr.
rând

Total col
2+3

B

1

Din care
Pentru
Pentru
activitatea
investiţii
curentă
2
3

03

-

-

-

04

-

-

-

05
06
07

-

-

-

08

-

-

-

09

-

-

-

10

-

-

-

11

-

-

-

12

-

-

-

13

-

-

-

14

-

-

-

15

-

-

-

16

-

-

-

17

-

-

-

18

-

-

-

19
20
21
22

-

-
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III.

Număr mediu de salariaţi
A

Numărul mediu de salariaţi

Nr.
rând
B

An precedent
1

23

DIRECTOR GENERAL
Numele şi prenumele Stadoleanu Daniel
Semnătura_________________________

Ştampila unităţii

Nr. rd
33
34
35

2
124

IV. Plăţi de dobânzi şi redevenţe
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice
române către persoanele fizice nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobânzile plătite de persoanele juridice
române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din
statele membre ale Uniunii Europene, din care
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române
către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care
- impozitul datorat la bugetul de stat
V. Obligaţii amânate la plată conform prevederilor art.
3(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor
din economie, evidenţiate în conturi extrabilanţiere.
Obligaţii către bugete amânate la plată
Obligaţii comerciale amânate la plată
VI. Tichete de masă
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor
VII. Cheltuieli de inovare **)
- chelt. de inovare finalizate în cursul
perioadei
- chelt. de inovare in curs de finalizare în
cursul perioadei
- chelt. de inovare abandonate în cursul
perioadei

An curent

Nr. Rd.
24

127

Sume (lei)
-

25
26

-

27
28

-

29
Nr. Rd.

Sume (lei)

30
31
Nr. Rd.
32

Sume (lei)
225.725

31/12/2006

31/12/2007
-

-

-

876.114

-

-

ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele Elena Polodeanu
Calitatea Director Economic
Semnătura___________________
Nr. de înregistrare în organismul profesional
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– lei –
SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Total

Din care:
dezmembrări şi casări

Valori brute
Sold final
(col.5 = 1+23)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

-

-

-

-

-

02

143.446

3.442

-

-

146.888

03

16.839

876.113

-

-

876.113

04

160.285

879.555

-

-

1.039.840

05

4.400.451

-

-

-

4.400.451

Construcţii
Instalaţii tehnice şi maşini

06
07

5.811.200
11.892.220

789.844

15.844

-

5.811.200
12.666.220

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
Avansuri şi imobilizări corporale în
curs

08

608.278

5.110

-

-

613.388

09

595.002

2.456.625

575.850

-

2.475.777

TOTAL (rd. 05 la 09)
Imobilizări financiare

10
11

23.307.151
-

3.251.579
-

591.694
-

-

25.967.036
-

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL
(rd. 04+10+11)

12

23.467.436

4.131.134

591.694

-

27.006.876

Elemente de imobilizări
A
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire şi cheltuieli
de dezvoltare
Alte imobilizări
Avansuri şi imobilizări necorporale
în curs
TOTAL (rd. 01 la 03)
Imobilizări corporale
Terenuri

Nr.
rând

Reduceri
Sold iniţial

Creşteri

B

1 (1)

01

(43)

– lei –
SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
Elemente de imobilizări
A
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire şi
cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizări
TOTAL (rd. 13+14)
Imobilizări corporale
Terenuri
Construcţii
Instalaţii tehnice şi maşini
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
TOTAL (rd. 16 la 19)
AMORTIZĂRI – TOTAL
(rd. 15+20)

Nr.
Rând

Sold iniţial

Amortizare în cursul anului

Amortizare aferentă
imobilizărilor scoase din
evidenţă

Amortizare la sfârşitul
anului
(col. 9=6+7-8)

B

6 (1)

7 (2)

8 (3)

9 (4)

13

-

-

-

-

14

102.854

19.991

-

122.845

15

102.854

19.991

-

122.845

16

-

-

-

-

17

-

99.311

18
19

-

1.317.216
73.214

5.942
-

1.311.274
73.214

20

-

1.489.741

5.942

1.483.799

21

102.854

1.509.732

5.942

1.606.644

DIRECTOR GENERAL
Numele şi prenumele Stadoleanu Daniel
Semnătura_________________________
Ştampila unităţii

99.311

– lei
ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele Elena Polodeanu
Calitatea Director Economic
Semnătura___________________
Nr. de înregistrare în organismul profesional
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