
Raport TRIM. I 2014 conform Regulamentului nr.1/2006 

Data raportului: 15.05.2014 
Denumirea societatiicomerciale: S.C. Electroputere S.A. 
Sediul social: Craiova, str. Calea Bucure~ti, nr. 80, jud. Dolj 
Numarul de telefon -fax: 0251-437700 
Cod de identificare fiscala: 6312800 
Numar de ordine In Registrul Comertului: J16/12/1991 
Capital social subscris ~i varsat: 33.760.291,3 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. 

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp 
relevanta ~i impactul pe care acestea ii au asupra pozitiei financiare a emitentului ~i a filialelor 
acestuia. 

2.400.000 euro aport de numerar, de la actionarul majoritar, in scopul imbunatatirii 

situatiei financiare, pentru sprijinirea productiei de transformatoare si motoare 

electrice. 

2. lndicatori economici - financiari: 

Denumirea indicatorului Mod de calcul Rezultat 
lndicatorul lichiditatii curente Active curente/Datorii curente 0.57 
lndicatorul gradului de lndatorare Capital imprumutat/Capital propriu *100 -

Capital imprumutat/Capital angajat *100 
Viteza de rotatie a debitelor - clienti Sold mediu client/Cifra de afaceri *90 121 zile 

Viteza de rotatie a activelor imobilizate Cifra de afaceri/ Active imobilizate 0.12 

3. Situatia economico-financiara ~i analiza activitatii S.C. Electroputere S.A. la data 
de 31.03.2014. 

Situatia sintetica comparativa (trimestrul I 2013 - trimestrul I 2014) se prezinta dupa 
cum urmeaza: 
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SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATllLE FINANCIARE 

Notele atasate tac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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SITUATll FINANCIARE 

INCHEIATE LA 31MARTIE2014 
(toate sumele sunt exprimate in RON. daca nu se specifica altfel) 

Nota 31 martie 2014 

RON 

Venituri 4 32,478,068 
Costul vanzarilor 5 (26, 144,246) 
Profit brut 6,333,822 

Cheltuieli administrative 9 (7,110,148) 
Alte cheltuieli de exploatare 7 415,715 
Alte castiguri si pierderi 6 2,367,063 
Costuri financiare 8 (5,342,316) 

Profit inainte de impozitare (3 ,335,864) 
Cheltuiala cu impozitul pe profit 

Profitul/(pierderea) anului (3,335,864) 

Alte venituri globale, nete de impozit 
Diferente favorabile din reevaluare 

Rezultatul global al anului (3,335,864) 

Numele ~i prenumele: L 
Semnatura ___ ----:~'-+--r---

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare. 
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31 martie 2013 

RON 

9,649,695 
(10,656,031) 

(1,006,336) 

(11,631,841) 
2,456,296 
2,298,696 

(5,051,825) 

(12,935,010) 

(12,935,010) 

(12,935,010) 
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(toate sumele sunt exprimate in RON. daca nu se specifica altfel) 

ACTIVE 
Active pe termen lung 
lmobilizari corporale 
lmobilizari necorporale 
Alte imobilizari financiare 
Alte active imobilizate 

Total active pe termen lung 

Active circulante 

Nota 

Stocuri 10 
Creante comerciale si alte creante 11 
Alte active circulante 9 
Numerar si echivalente de numerar 12 

Total active circulante 
Active tinute spre vanzare 
Total active 

Capitaluri proprii si datorii 
Capital si rezerve 
Capital emis 
Rezerve 
Rezultat reportat 

Total capitaluri proprii 

Datorii pe termen lung 
lmprumuturi 

Datorii de leasing financiar 

Datorii cu impozitul amanat 
Provizioane 

Alte datorii pe termen lung 

Total datorii pe termen lung 

Datorii curente 
Datorii comerciale si alte datori i 
lmprumuturi 
Provizioane 

Datorii de leasing financiar 

Alte datorii curente 

Total datorii curente 
Total datorii 
Total capitaluri proprii si datorii 

DIRECTOR GENERAL 
Numele ~i prenumele : ANOE 
Semnatura 

~------,rt-------,,__~----tf1~/ 
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31 martie 
2014 
RON 

269,416,531 
1,390,358 

243,382 

271,050,271 

16,395,463 
86,310,037 
10,374,905 

1,904,512 

114,984,917 

386,035, 188 

985,987,861 
73,756, 118 

(1 ,146,922,796) 

(87, 178,817) 

270,781 ,394 

118, 130 

270,899,524 

62,263,993 
132,750,741 

3,605,836 

79,872 

3,614,039 

202,314,481 
473,214,005 
386,035, 188 

31 decembrie, 
2013 
RON 

270,701 ,574 
1,392,823 

286,209 

272,380,606 

16,045,843 
73,353,461 

7,992,229 
2,236, 108 

99,627,641 

372,008,247 

985,987,861 
73,756,117 

(1, 143,586,931) 

(83,842,953) 

261 ,804,969 

118,130 

261 ,923,099 

60,450,422 
122,691 ,207 

7,502,525 

92,959 

3,190,988 

193,928,101 
455,851,200 
372,008,247 

MANAGER FINANCIAR: 
Numele ~ i prenumele: LAV 
Semnatura 



S.C. ELECTROPUTERE S.A. 
SITUATll FINANCIARE 

INCHEIATE LA 31MARTIE2014 
(toate sumele sunt exprimate in RON. daca nu se specifica altfel) 

1. INFORMATll GENERALE 

S.C. ELECTROPUTERE S.A. (,,Societatea'', ,,Entitatea") este o societate fondata In 1949 ~i destinata 
fabricatiei de echipamente de curenti tari pentru industria energetica fiind structurata initial in patru 
sectoare de productie: ma~ini electrice rotative, transformatoare de putere, aparataj electric ~i locomotive. 
Societatea a fost privatizata In octombrie 2007, Al-Arrab Contracting Company Limited fiind actionarul 
majoritar la Electroputere S.A. 

Sediul Societatii este In Craiova, Galea Bucure~ti nr. 80, Societatea este listata la Bursa de Valori 
Bucure~ti, avand simbolul ,,EPT". 

Principalele categorii de produse ale Entitatii in 2014 sunt: transformatoare si ma~ini electrice rotative 
precum ~i reparatii ~i modernizari pentru utilaje ~i instalatii. 

2. APLICAREA STANDARDELOR INTERNATIONALE NOi ~I REVIZUITE DE RAPORTARE 
FINANCIARA 

Standardele 'i lnterpretarile in vigoare in perioada curenta 

Urmatoarele amendamente la standardele existente emise de Consiliul Standardelor Internationale de 
Contabilitate ~i adoptate de catre Uniunea Europeana sunt In vigoare pentru perioada curenta: 

• IFRS 13 "Evaluarea la valoarea justa", adoptat de UE In 11 decembrie 2012 (In vigoare pentru 
perioade anuale lncepand cu sau dupa 1 ianuarie 2013), 

• Completari fata de IFRS 1 "Adoptarea pentru prima data a IFRS" - Hiperinflatie severa :;;i 
eliminarea datelor fixe pentru prima adoptare, adoptat de UE In 11 decembrie 2012 (In vigoare 
pentru perioade anuale lncepand cu sau dupa 1 ianuarie 2013), 

• · Completari fata de IFRS 1 "Adoptarea pentru prima data a IFRS" - lmprumuturile 
guvernamentale (In vigoare pentru perioade anuale lncepand cu sau dupa 1 ianuarie 2013 ). 

• Completari fata de IFRS 7 · "lnstrumente financiare: informatii de furnizat" 
- Compensari active ~i pasive financiare, adoptat de UE In 13 decembrie 2012 (In vigoare pentru 
perioade anuale lncepand cu sau dupa 1 ianuarie 2013), 

• Completari fata de IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare" - Prezentarea elementelor 
rezultatului global, adoptat de UE In 5 iunie 2012 (In vigoare pentru perioade anuale lncepand 
cu sau dupa 1 iulie 2012), 

• Completari fata de IAS 12 "lmpozitul pe profit" - lmpozitul amanat: Recuperarea activelor 
subiacente, adoptat de UE In 11 decembrie 2012 (In vigoare pentru perioade anuale lncepand 
cu sau dupa 1 ianuarie 2013), 

• Completari fata de IAS 19 "Beneficiile angajatilor" - Tmbunatatiri ale contabilizarii beneficiilor 
post-angajare, adoptat de UE in 5 iunie 2012 (In vigoare pentru perioade anuale lncepand cu 
sau dupa 1 ianuarie 2013), 

• Completari fata de diferite standarde ,,lmbunatatiri ad use IFRS (ciclul 2009-2011 )", ca 
urmare a proiectului anual de lmbunatatire a IFRS (IFRS 1, IAS 1, IAS 16, IAS 32, IAS 34), In 
primul rand In scopul de a elimina inconsecventele ~i de a clarifica formularile , adoptat de UE In 
27 martie 2013 (In vigoare pentru perioade anuale lncepand cu sau dupa 1 ianuarie 2013) . 

• IFRIC 20 "Costurile de dezizolare in faza de productie a unei mine de suprafata", adoptat 
de UE In 11 decembrie 2012 (In vigoare pentru perioade anuale lncepand cu sau dupa 1 
ianuarie 2013). 

Adoptarea acestor amendamente la standardele existente nu a condus la nici o modificare a politicilor 
contabile ale Societatii. 

Standarde 'i lnterpretari emise de IASB, dar inca neadoptate 

La data aprobarii acestor situatii financiare, urmatoarele standarde, revizuiri ~i interpretari erau emise dar 
nu erau Inca In vigoare: 
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SITUA Jll FINANCIARE 

INCHEIATE LA 31MARTIE2014 
(toate sumele sunt exprimate in RON. daca nu se specifica altfel) 

fn prezent, IFRS adoptate de catre Uniunea Europeana nu difera semnificativ de regulamentele adoptate 
de Comitetul de Standarde Internationale de Contabilitate (IASB) cu exceptia urmatoarelor standarde, 
amendamente la 2 standarde ~i interpretarile existente care nu au fost avizate pentru a fi folosite: 

• IFRS 10 ,,Situatii financiare consolidate", adoptat de UE in 11 decembre 2012 (in vigoare 
pentru perioadele anuale incepind cu sau dupa 1 ianuarie 2014), 

• IFRS 11 "Asocieri in participatie", adoptat de UE in 11 decembrie 2012 (in vigoare pentru 
perioade anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2014), 

• IFRS 12 "lnformatii de prezentat cu privire la interesele in alte entitati", adoptat de UE in 11 
decembrie 2012 (in vigoare pentru perioade anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2014), 

• IAS 27 (revizuit in 2011) "Situatii financiare individuale", adoptat de UE in 11 decembrie 2012 
(in vigoare pentru perioade anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2014), 

• IAS 28 (revizuit in 2011) "lnvestitii in entitati asociate", adoptat de UE in 11 decembrie 2012 
(in vigoare pentru perioade anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2014), 

• Completari fata de IFRS 10 ,,Situatii financiare consolidate", IFRS 11 ,,Asocieri in 
participatie" si IFRS 12 ,,lnformatii de prezentat cu privire la interesele in alte entitati"
Ghid pentru tranzitie, adoptat de UE in 4 aprilie 2013 (in vigoare pentru perioade anuale 
incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2014) 

• Completari fata de IFRS 10 ,,Situatii financiare consolidate", IFRS 12 ,,lnformatii de 
prezentat cu privire la interesele in alte entitati" ~i IAS 27 (revizuit in 2011) ,,Situatii 
financiare separate" - Companii de lnvestitii, adoptat de UE in 20 noiembrie 2013 (in vigoare 
pentru perioade anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2014) 

• Completari fata de IAS 32 "lnstrumente financiare: Prezentare" 
- Compensari active ~i pasive financiare, adoptat de UE in 13 decembrie 2012 (in vigoare 
pentru perioade anuale incepand cu sau dupa 1 ianuarie 2014), 

• Completari fata de IAS 36 "Deprecierea activelor" - prezentarea valorii recuperabile pentru 
activele nefinanciare, adoptat de UE in 19 decembrie 2013 (in vigoare pentru perioade anuale 
incepand cu sau dupa 1 ianuarie 20"14) 

• Completari fata de IAS 39 "lnstrumente financiare: Recunoa~tere ~i Evaluare" - novatia 
instrumentelor derivate ~i continuarea contabilitatii pentru acoperirea impotriva riscurilor pentru 
elementele valutare 

2. APLICAREA STANDARDELOR INTERNATIONALE NOi !?I REVIZUITE DE RAPORTARE 
FINANCIARA (continuare) 

Entitatea prevede ca adoptarea acestor standarde, revizuiri si interpretari nu va avea un impact 
semnificativ asupra situatiilor financiare ale Entitatii in perioada de aplicare initiala. 

f n acela~i ti mp, contabilitatea de acoperire a riscului valutar privind portofoliul de active financiare ~i 
datorii financiare, ale carei principii nu au fost adoptate de catre UE, este inca nereglementata. 

3. PRINCIPALELE POLITIC! CONTABILE 

Declaratia de conformitate 

Situatiile financiare au fost pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare 
Financiara (IFRS) adoptate de catre Uniunea Europeana (UE), asa cum este prevazut de catre Ordinul 
Ministrului Finantelor Publice nr.1286/2012 cu modificarile ulterioare. 

Bazele intocmirii 

Situatiile financiare au fost pregatite pe baza costului istoric, cu exceptia anumitor active imobilizate si 
instrumente financiare care sunt evaluate la valoarea reevaluata sau valoarea justa a~a cum este 
explicat in politicile contabile. Costul istoric este in general bazat pe valoarea justa a contraprestatiei 
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INCHEIATE LA 31MARTIE2014 
(toate sumele sunt exprimate in RON. daca nu se specifica altfel) 

efectuata in schimbul activelor. 

Continuarea activitatii 

Situatiile financiare au fost pregatite pe baza principiului continuitatii activitatii, conform conventiei costului 
istoric ajustat la efectele hiperinflatiei pana la 31 decembrie 2003 pentru capital social si rezerve, 
respectiv echipamente. 
La 31 martie 2014 Societatea a inregistrat o pierdere cumulata de 1.146.922.796 RON, capitaluri proprii 
negative in suma de 87.178.817 RON, datorii curente nete in suma de 87.329.564 RON, iar pierderea 
pentru anul incheiat la aceasta data este de 67.064.354 RON. Conducerea Societatii apreciaza ca este 
putin probabil ca Societatea sa fie dizolvata in urmatoarele 12 luni . Prin urmare, capacitatea Societatii de 
a-~i continua activitatea depinde de capacitatea acesteia de a genera suficiente venituri viitoare ~i de 
sprijinul financiar din partea actionarilor. Conducerea Societatii considera ca un astfel de sprijin va fi 
disponibil oricand va fi necesar. Aceste situatii financiare nu includ ajustari care ar putea proveni din 
rezultatul acestei incertitudini legate de continuitatea activitatii. 

Principalele politici contabile sunt prezentate mai jos. 

Recunoa~terea veniturilor 

Veniturile sunt masurate la valoarea justa a sumelor incasate sau de incasat. Veniturile sunt reduse cu 
valoarea retururilor, rabaturilor comerciale ~i a altar costuri similare. 

Vanzarea de bunuri 

Veniturile din vanzarea de bunuri sunt recunoscute atunci cand sunt satisfacute urmatoarele conditii: 

• Entitatea a transferat catre cumparator toate riscurile ~i beneficiile semnificative aferente 
dreptului de proprietate asupra bunurilor; 

• Entitatea nu retine nici o implicare manageriala asociata dreptului de proprietate ~i nici controlul 
efectiv asupra bunurilor vandute; 

• Valoarea venitului poate fi masurata intr-o maniera credibila ; 
• Este probabil ca beneficiile economice sa fie directionate catre Entitate, ~i 
• Costurile aferente tranzactiei pot fi masurate intr-o maniera credibila. 

f n mod specific, veniturile din vanzarea de bunuri sunt recunoscute atunci cand bunurile sunt livrate ~i 
dreptul de proprietate este transferat. 

Prestarea de servicii 

Veniturile generate de un contract de prestari servicii sunt recunoscute in functie de stadiul de finalizare a 
contractului. Stadiul de finalizare a contractului este stabilit astfel: 

• Taxele de instalare sunt recunoscute prin referire la stadiul de finalizare a instalarii, stabilit 
proportional cu timpul total anticipat pentru instalare care s-a scurs la sfar~itul perioadei de 
raportare; 

• Taxele de intretinere incluse in pretul produselor vandute sunt recunoscute proportional cu costul 
total al asigurarii intretinerii pentru produsul vandut; ~i 

• Veniturile generate de contracte de tipul ,,timp ~i material" sunt recunoscute la ratele contractuale 
ca ore lucrate ~i costuri directe asociate. 

Venituri din dobanzi 

Venitul din dobanda generat de un activ financiar este recunoscut atunci cand este probabil ca Societatea 
sa obtina beneficii economice si cand venitul respectiv poate fi masurat in mod precis. Venitul din dobanzi 
se cumuleaza in timp, prin trimitere la principal si la rata dobanzii efectiva aplicabila, adica rata care 
sconteaza exact viitoarele incasari de numerar estimate de-a lungul perioadei anticipate a activului 
financiar la valoarea contabila neta a activului la data recunoasterii initiale. 

Contracte de constructie (fabricatie transformatoare) 
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In conformitate cu prevederile standardului international de Contabilitate numarul 11 - "Contracte de 
constructive" - in cazul In care rezultatul unui contract de constructie poate fi estimat In mod credibil, 
veniturile l?i cheltuielile sunt recunoscute In functie de stadiul de executie al contractului, la sfarl?itul 
perioadei de raportare, masurate pe baza proportiei dintre costurile contractuale suportate pentru lucrarile 
executate pana la data raportarii situatiilor financiare fata de costurile contractuale totale estimate, cu 
exceptia cazului In care acestea nu ar fi reprezentative raportate la costul total al contractului. Variatiile In 
termenii contractului de constructie sunt incluse In masura In care suma poate fi evaluata In mod credibil 
l?i incasarea acesteia este considerata probabila. 

in cazul In care rezultatul unui contract de constructie nu poate fi estimat In mod credibil, venitul este 
recunoscut In masura costurilor suportate pana la data raportarii si numai in masura in care este probabil 
sa fie recuperat. Costurile contractuale sunt recunoscute drept cheltuieli In perioada in care sunt 
suportate. 

Atunci cand este probabil ca totalul costurilor contractuale sa depal?easca totalul veniturilor contractuale. 
pierderea preconizata este recunoscuta imediat drept cheltuiala in perioada in care acest lucru a fast 
determinat, iar Societatea inregistreaza provizioane pentru contracte oneroase. 

Atunci cand costurile contractuale suportate, lmpreuna cu profiturile recunoscute, mai putin pierderile 
inregistrate depal?esc facturile emise, surplusul este indicat ca sume datorate de catre beneficiari pentru 
lucrarile contractuale. Pentru contractele In cazul In care facturarile pe masura executiei depal?esc 
costurile contractuale suportate, lmpreuna cu profiturile recunoscute, mai putin pierderile inregistrate, 
excedentul este indicat ca sume datorate beneficiarilor pentru lucrarile contractate. Sumele primite lnainte 
de executarea lucrarilor aferente sunt incluse In situatia pozitiei financiare, ca o datorie, sub rubrica de 
avansuri primite. Sumele facturate pentru lucrarile executate, dar care nu sunt Inca platite de catre clienti 
sunt incluse In situatia pozitiei financiare In cadrul rubricii Creante comerciale l?i alte creante. 

Leasingu/ 

Contractele de leasing sunt clasificate drept contracte de leasing financiar ori de cate ori conditiile 
contractului de leasing transfera utilizatorului in mod substantial toate riscurile si recompensele aferente 
dreptului de proprietate. Toate celelalte contr~cte de leasing sunt clasificate ca leasing operational. 

Societatea in calitate de locator 

Sumele platibile de catre utilizator conform contractelor de leasing financiar sunt recunoscute drept 
creante la valoarea investitiei nete a Societatii in contractele de leasing. Venitul din contractele de leasing 
financiar este alocat periocrdelor cantabile astfel incat sa reflecte o rata de rentabilitate periodica 
constanta a investitiilor nete ale Societatii cu privire la contractele de leasing. 

Venitul din leasing-ul operational este recunoscut liniar de-a lungul perioadei contractului de leasing. 
Costurile directe initiale implicate in negocierea si contractarea unui leasing operational se adauga valorii 
cantabile a activului dat in leasing si sunt recunoscute liniar de-a lungul perioadei de leasing. 

Societatea in ca/itate de utilizator 

Activele detinute conform contractelor de leasing financiar sunt initial recunoscute ca active ale Societatii 
la valoarea justa a acestora la inceputul contractului de leasing sau, daca aceasta este mai scazuta, la 
valoarea curenta a platilor minime de leasing. Obligatia corespunzatoare fata de proprietar este inclusa in 
situatia pozitiei financiare ca datorie asociata leasing-ului financiar. 

Platile de leasing sunt repartizate intre cheltuieli financiare si diminuarea datoriei asociate leasing-ului 
astfel incat sa se obtina o rata a dobanzii constanta aferenta soldului datoriei . Cheltuielile financiare sunt 
imediat recunoscute in contul de profit sau pierdere, daca acestea nu sunt atribuibile direct unor active 
eligible, caz in care acestea sunt capitalizate in conformitate cu politica generala a Societatii privind 
costurile indatorarii. lnchirierile contingente sunt recunoscute ca si cheltuieli in perioadele in care acestea 
a par. 

Platile de leasing operational sunt recunoscute pe cheltuiala liniar de-a lungul perioadei leasing-ului, cu 

8 
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exceptia cazurilor in care o alta baza de calcul este mai reprezentativa pentru intervalul in care se 
consuma beneficiile economice rezultate din activul luat in leasing. lnchirierile contingente generate 
conform leasing-ului operational sunt recunoscute ca o cheltuiala in perioada in care acestea apar. 

In cazul in care se primesc stimulente de leasing pentru a incheia contracte de leasing operational, astfel 
de stimulente sunt recunoscute drept datorie. Beneficiul agregat al stimulentelor este recunoscut ca o 
diminuare liniara a cheltuielii de inchiriere, cu exceptia cazurilor in care o alta baza sistematica este mai 
reprezentativa pentru intervalul in care se consuma beneficiile economice rezultate din activul dat in 
leasing. 

Conversii valutare 

Societatea opereaza in Romania, iar moneda sa functionala este RON . 

f n pregatirea situatiilor financiare ale Entitatii, tranzactiile in moneda strain a sunt inregistrate la rata de 
schimb in vigoare la data tranzactiilor. La data fiecarui bilant contabil , elementele monetare denominate in 
valuta sunt convertite la cursurile de schimb in vigoare la data bilantului. 

Elementele nemonetare contabilizate la valoarea justa, care sunt exprimate intr-o moneda straina, sunt 
convertite din nou la cursurile curente la data cand valoarea justa a fost stabilita. Elementele nemonetare. 
care sunt evaluate la cost istoric intr-o moneda straina nu sunt convertite din nou. 

Oiferentele de schimb valutar aferente elementelor monetare sunt recunoscute in profit sau pierderi in 
perioada in care acestea apar, cu exceptia: 

• diferentelor de curs aferente imprumuturilor in moneda straina pentru activele in curs de executie 
pentru capacitati de productie viitoare, care sunt incluse in costul acelor active cand ele vor fi 
privite ca o ajustare a costului dobanzilor la aceste imprumuturi in moneda straina. 

• diferentelor de curs aferente tranzactiilor incheiate pentru a acoperi anumite riscuri valutare (vezi 
mai jos politicile cantabile de acoperire impotriva riscurilor) 

. 
Ratele de conversie oficiale folosite pentru transformarea posturilor bilantiere exprimate in valuta la 
sfarsitul perioadelor de raporare au fost urmatoarele: 

31 martie 2013: 
31 decembrie 2013: 
31 martie 2014: 

Costurile de indatorare 

3.4455 RON/USO si 4.4154 RON/EUR 
3.2551 RON/USO si 4.4847 RON/EUR 
3.2304 RON/USO si 4.4553 RON/EUR 

Costurile aferente imprumuturilor pe termen lung atribuibile direct achizitiei, constructiei sau productiei de 
active, care sunt active ce necesita o perioada substantiala de timp pentru a putea fi folosite sau pentru 
vanzare sunt adaugate costului acelor active, pana in momentul in care activele respective sunt gata de a 
fi folosite pentru scopul lor sau pentru vanzare. Veniturile din investitiile temporare a imprumuturi, pana 
cand aceste imprumuturi sunt cheltuite pe active sunt deduse din costurile aferente imprumuturilor pe 
termen lung eligibile pentru capitalizare. 

Toate celelalte costuri de indatorare sunt recunoscute in contul de profit !?i pierdere in perioada in care 
a par. 

Contributia pentru angajati 

Societatea plate!?te contributii la Bugetul de Stat pentru asigurari sociale, fondul de !?Omaj !?i fondul de 
sanatate conform nivelelor stabilite prin lege !?i aflate in vigoare in cursul anului, calculate pe baza 
salariilor brute. Valoarea acestor contributii este inregistrata in contul de profit !?i pierdere in aceea!?i 
perioada cu cheltuielile salariale aferente. 

Societatea plate!?te angajatilor beneficii la pensionare, aceste beneficii fiind definite in contractul colectiv 
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de munca al Societatii. 

lmpozitarea 

Cheltuiala cu impozitul pe profit reprezinta suma impozitului curent ~i a impozitului amanat. 

lmpozitul curent 

lmpozitul curent se bazeaza pe profitul impozabil realizat in decursul anului. Profitul impozabil difera de 
profitul raportat in contul de profit ~i pierdere, intrucat exclude elementele de venituri ~i cheltuieli care 
sunt impozabile sau deductibile in alti ani ~i exclude elementele care nu sunt niciodata impozabile sau 
deductibile. Datoria Societatii privind impozitul curent este calculata utilizand ratele de impozitare in 
vigoare sau aflate in mod substantial in vigoare la sfarsitul perioadei de raportare. 

lmpozitul amanat 

lmpozitul amanat este recunoscut asupra diferentelor temorare dintre valoarea contabila a activelor ~i 
datoriilor din situatiile financiare ~i bazele corespunzatoare de impozitare utilizate in calculul profitului 
impozabil. Datoriile de impozit amanate sunt in general recunoscute pentru toate diferentele impozabile 
temporare. Activul privind impozitul amanat este in general recunoscut pentru toate diferentele temporare 
deductibile in masura in care este probabil sa existe venituri viitoare taxabile fata de care acesta sa fie 
utilizate in viitor. 

Astfel de active ~i datorii nu sunt recunoscute daca diferenta temporara provine din fondul de comert sau 
din recunoa~terea initiala (alta decat dintr-o combinare de intreprinderi) a altar active ~i datorii intr-o 
tranzactie care nu afecteaza nici profitul impozabil ~i nici profitul contabil. 

Valoarea contabila a activelor la care se aplica impozitul amanat este revizuita la finalul fiecarei perioade 
de raportare si redusa pana la limita la care este probabil ca var exista suficiente profituri impozabile incat 
sa permita recuperarea integrala sau partiala a activelor din impozitul amanat. 

Activele si datoriile rezultate din recunoasterea impozitul amanat sunt masurate la ratele de impozitare 
estimate a fi aplicate in perioada in care datoria este decontata sau activul este realizat, bazandu-se pe 
nivelul impozitelor (si al legislatiei fiscale) in vigoare sau intrate in vigoare in mod substantial pana la data 
sfarsitului perioadei de raportare. Masurarea datoriilor de impozite amanate si a activelor rezultate din 
recunoasterea impozitului amanat reflecta consecintele in materie de impozite ce ar urma sa decurga din 
modul in care Societatea preconizeaza, la sfarsitul perioadei de raportare, sa recupereze sau 
sa. deconteze valoarea contabila a activelor si datoriilor sale. 

lmpozitul curent si amanat pe an 

lmpozitul curent si eel amanat sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cu exceptia cazului in care 
ele se refera la elemente ce sunt recunoscute in alte venituri globale ale anului sau direct in capitalul 
propriu, caz in care impozitul curent si eel amanat sunt de asemenea recunoscute in alte venituri globale 
ale anului sau direct in capitalul propriu. 

lmpozitul pe profit pentru perioada de inchidere 31 decembrie 2013 a fast 16% (31 decembrie 2012: 
16%). 

lmobilizari corporale 

Fiecare mijloc fix cu un cost de achizitie ce depa~e~te 2.500 lei ~i o durata de viata estimata de peste un 
an, se capitalizeaza. Mijloacele fixe cu un cost mai mic de 2.500 lei se inregistreaza pe cheltuiala . 

Costul imobilizarilor corporale 

Terenurile si cladirile Societatii au fast prezentate la data tranzitiei la Standardele Internationale de 
Raportare Financiara (1 ianuarie 2011) la costul implicit, acesta fiind egal cu valoarea de piata a acestor 
active la data tranzitiei determinate pe baza unei reevaluari efectuate de catre un evaluator independent. 
membru ANEVAR. Ulterior, terenurile si cladirile Societatii au fast reevaluate. La data de 31 decembrie 
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2013, respectiv 31 decembrie 2012, cladirile ~i terenurile Societatii au fost reevaluate de catre un 
evaluator independent, membru ANEVAR. 

Echipamentele Societatii au fost prezentate la data tranzitiei la Standardele Internationale de Raportare 
Financiara la costul initial asupra caruia au fost aplicati indicii de inflatie aferenti perioadei 1990 - 2003, 
perioada in care economia Romaniei a fost una hiperinflationista. 

lmobilizari corporale (continuare) 

Costul imobilizarilor corporale (continuare) 

Cheltuielile cu lmbunatatirile semnificative sunt capitalizate, In conditiile In care acestea prelungesc 
durata de functionare a mijlocului fix sau due la o cre:?tere semnificativa a capacitatii acestuia de a genera 
venituri. Costurile de Tntretinere, reparatii :?i Tmbunatatirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci cand 
sunt efectuate. 

Reevaluarile sunt realizate cu suficienta regularitate, astfel Tncat valoarea contabila sa nu difere 
substantial de cea care ar fi fost determinata folosind valoarea justa de la sfar~itul perioadei de raportare. 
Orice cre~tere rezultata din reevaluarea activelor este creditata contului de rezerva din reevaluare, cu 
exceptia cazului In care aceasta compenseaza o descre~tere din reevaluarea aceluia~i activ recunoscuta 
anterior In contul de profit sau pierdere, In acest caz cre~terea fiind creditata In contul de profit sau 
pierdere In masura scaderii anterior inregistrate. 0 scadere In valoarea contabila rezultata din 
reevaluarea imobilizarilor corporale se inregistreaza In contul de profit sau pierdere In masura In care 
aceasta depa~e~te soldul, daca este cazul, a unei rezerve din reevaluare anterioare referitoare aceluiasi 
activ. Amortizarea activelor reevaluate se inregistreaza In contul de profit sau pierdere. La casarea sau 
cedarea ulterioara a unui activ reevaluat, surplusul din reevaluare atribuibil In rezerva din reevaluare este 
transferat direct In rezultatul reportat. 

Terenurile si cladirile retinute pentru a fi folosite in productie sau pentru furnizarea de bunuri sau servici i. 
sau in scopuri administrative, sunt prezentate in situatiile financiare la valoarea prezentata mai sus. 
scazand orice amortizare acumulata si orice alte scaderi de valoare ulterioare cumulate. 

Activele imobilizate in curs de constructie in scopuri de productie, livrari sau scopuri administrative sunt 
trecute la valoarea de cost, mai putin deprecierile recunoscute ca pierderi in perioada in care acestea au 
avut loc. Costurile capitalizate includ sume aferente taxelor profesionale, iar pentru activele in cazul 
carora criteriile de capitalizare se califica pentru a fi recunoscute se include si costurile de imprumut in 
concordanta cu politicile cantabile ale Entitatii. Astfel de proprietati sunt clasificate la categoriile de 
imo.bilizari corporale atunci cand sunt finalizate sau gata pentru a putea fi folosite pentru scopul in care au 
fost prevazute. Amortizarea acestor active, pe aceeasi baza ca si alte active aflate in proprietate, incepe 
atunci cand activele sunt gata pentru a fi folosite in scopul in care au fost prevazute. 
lmobilizarile corporale care sunt casate sau retrase din functiune sunt eliminate din bilantul contabil 
Tmpreuna cu amortizarea cumulata aferenta. 

Ca~tigurile ~i pierderile din vanzarea de imobilizari corporale sunt determinate prin compararea 
Tncasarilor provenite din vanzarea acestora cu valoarea lor contabila ~i sunt luate In considerare la 
determinarea profitului operational. 

Amortizarea imobilizarilor corporale 

lmobilizarile corporale :?i necorporale sunt amortizate prin metoda liniara, pe baza duratelor de viata 
estimate, din momentul In care sunt puse In functiune, In a:?a fel Tncat costul sa se diminueze pana la 
valoarea reziduala estimata la sfar:?itul duratei lor de functionare. Principalele durate de viata utilizate la 
diferitele categorii de imobilizari corporale sunt: 

Cladiri :?i constructii speciale 
lnstalatii ~i echipamente tehnice 
Calculatoare ~i echipamente electronice 
Mijloace de transport 
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Terenurile nu se amortizeaza deoarece se presupune ca au o durata de viata nelimitata. 

Duratele de viata utile estimate, valorile reziduale si metoda de amortizare sunt revizuite la finalul fiecarei 
perioade de raportare. In cazul in care valoarea contabila a unui activ este mai mare decat valoarea 
recuperabila estimata, aceasta este depreciat pana la valoarea recuperabila. 

Activele aflate sub contracte de leasing financiar sunt depreciate de-a lungul duratei de viata utila pe 
aceeasi baza ca si activele aflate in proprietate sau, acolo unde perioada este mai scurta, de-a lungul 
perioadei relevante de leasing. 

Un element de imobilizare corporala nu mai este recunoscut ca urmare a cedarii sau atunci cand nu mai 
sunt asteptate beneficii economice viitoare din folosirea in continuare a activului. 

Cheltuieli ulterioare 

Cheltuielile generate de inlocuirea unei componente a unui element de imobilizari corporale care este 
contabilizat separat, se capitalizeaza, iar valoarea contabila a componentei initiale este anulata. Alte 
cheltuieli ulterioare sunt capitalizate numai atunci cand aceasta aduc beneficii economice viitoare prin 
prisma utilizarii respectivului active imobilizat. Toate celelalte cheltuieli sunt recunoscute in contul de 
profit ca o cheltuiala masura ce sunt suportate. 

lmobi/izari necorporale 

lmobilizari necorporale achizitionate separat 

lmobilizarile necorporale cu durate de viata utila finite care sunt achizitionate separat sunt contabilizate la 
cost minus amortizarea cumulata si pierderile din depreciere cumulate. Amortizarea este recunoscuta 
liniar de-a lungul duratei de viata utila a acestora. Durata de viata utila estimata si metoda amortizarii sunt 
revizuite la finalul fiecarei perioade de raportare. lmobilizarile necorporale cu durate de viata utila 
nedefinite, care sunt achizitionate separat, sunt contabilizate la cost minus pierderile din depreciere 
cumulate. 

lmobilizari necorporale generate intern - cheltuieli de cercetare si dezvoltare 

Cheltuielile pentru activitati de cercetare sunt recunoscute ca atare in perioada in care acestea sunt 
suportate. 

0 imobilizare necorporala generata intern, care rezulta din dezvoltarea (sau din etapa dezvoltarii unui 
proiect intern), este recunoscuta daca si numai daca toate criteriile urmatoare au fost demonstrate: 

• Fezabilitatea tehnica de finalizare a imobilizarii necorporale astfel incat aceasta va fi disponibila 
pentru utilizare sau vanzare; 

• lntentia de a finaliza imobilizarea corporala si de a o folosi sau a o vinde; 

• Abilitatea de a folosi sau a vinde imobilizarea corporala; 

• Modul in care beneficii economice viitoare probabile vor fi generate de catre imobilizarea corporala; 

• Disponibilitatea resurselor tehnice, financiare si alte tipuri corespunzatoare pentru a finaliza 
constructia si pentru a folosi sau vinde imobilizarea corporala; si 

• Abilitatea de a evalua in mod precis cheltuielile atribuibile imobilizarii corporale in timpul dezvoltarii 
sale. 

Valoare recunoscuta initial pentru imobilizarile necorporale generate intern reprezinta suma cheltuielilor 
suportate de la data la care imobilizarea corporala indeplineste pentru prima data criteriile de 
recunoastere enumerate mai sus. Acolo unde nu poate fi recunoscuta nicio imobilizare necorporala 
generata intern, cheltuielile de dezvoltare sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere in perioada in 
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care acestea sunt suportate. 

Ulterior recunoasterii initiale, imobilizarile necorporale generate intern sunt raportate la cost minus 
amortizarea cumulata si pierderile din depreciere cumulate, pe aceeasi baza ca si imobilizarile 
necorporale achizitionate separat. 

Derecunoasterea imobilizarilor necorporale 

0 imobilizare necorporala este derecunoscuta la vanzare sau atunci cand nu se mai asteapta nici un fel 
de beneficii economice viitoare generate de utilizare sau vanzare. Castigurile sau pierderile rezultate din 
derecunoasterea unei imobilizari necorporale, evaluate ca diferenta dintre incasarile nete din vanzare si 
valoarea contabila a activului, sunt recunoscute in contul de profit si pierderea atunci cand activul este 
derecunoscut. 

Deprecierea active/or imobilizarilor corporate si necorporale 

La finalul fiecarei perioade de raportare Societatea revizuieste valorile cantabile ale imobilizarilor 
corporale si necorporale pentru a stabili daca exista indicii ca acele active au suferit deprecieri de 
valoare. Daca exista astfel de indicii, Societatea estimeaza valoarea recuperabila a activulu i pentru a 
stabili gradul deprecierii (daca exista). Acolo unde nu este posibila o estimare a valorii recuperabile a unui 
activ individual. Societatea estimeaza valoarea recuperabila a unitatii generatoare de numerar careia ii 
apartine activul. Acolo unde nu poate fi identificata o baza rezonabila si consistenta de alocare, activele 
corporale, sunt alocate celui mai mic grup de unitati generatoare de numerar pentru care poate fi 
identificata o baza rezonabila si consistenta de alocare. 

lmobilizarile necorporale cu durate de viata utila nedefinite si imobilizarile necorporale care nu sunt inca 
disponibile pentru utilizare sunt testate eel putin anual pentru depreciere si ori de cate ori exista indicii ca 
activele respective ar putea fi depreciate. 

Valoarea recuperabila este limita superioara a valorii juste, mai putin costurile generate de vanzare si 
valoar ea de utilizare. La evaluarea valorii de utilizare, fluxurile de numerar viitoare estimate sunt scontate 
la valoarea lor curenta folosind o rata de scontare inainte de plata impozitelor care reflecta evaluarea 
curenta pe piata a valorii in timp a banilor si riscurile specifice activului pentru care estimarile aferente 
fluxurilor de numerar viitoare nu au fost ajustate. 

Daca valoarea recuperabila a unui activ (sau unitati generatoare de numerar) este estimata a fi mai mica 
decat valoarea sa contabila , valoarea contabila a activului (sau a unitatii generatoare de numerar) este 
redusa la valoarea sa recuperabila . Deprecierea este recunoscuta imediat in contul de profit sau pierdere. 
daca activul relevant nu este contabilizat la o valoare reevaluata, caz in care deprecierea este tratata ca 
reducere a reevaluarii. 

Acolo unde deprecierea se reverseaza, valoarea contabila a activului (sau a unitatii generatoare de 
numerar) este majorata la valoarea recuperabila revizuita, dar astfel incat valoarea contabila crescuta sa 
nu depaseasca valoarea contabila care ar fi fost stabilita daca nu ar fi fost recunoscuta deprecierea 
pentru acel activ (sau unitatea generatoare de numerar) in anii precedenti. 0 reversare a unei deprecieri 
este recunoscuta imediat in contul de profit sau pierdere, daca activul relevant este contabilizat la 
valoarea reevaluata, caz in care reversarea deprecierii este tratata ca majorare a reevaluarii. 

Stocuri 

Stocurile sunt lnregistrate la valoare minima dintre cost §i valoarea realizabila neta. 

La intrarea In patrimoniu, stocurile de natura materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de 
inventar, marfurilor §i ambalajelor sunt evaluate la costul de achizitie sau pret de intrare In valuta la rata 
de schimb In vigoare la data achizitiei , la care se adauga taxele vamale, comisioanele vamale platite §i 
cheltuielile de transport-asigurare. 

Productia In curs de executie, semifabricatele §i produsele finite sunt evaluate la costul de productie. 

Costurile stocurilor sunt stabilite pe principiul primul intrat, primul iesit. Valoarea realizabila neta 
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reprezinta pretul de vanzare estimat pentru stocuri minus toate costurile estimate pentru finalizare $i 
costurile aferente vanzarii. 

Provizioane 

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) ca 
rezultat al unui eveniment trecut, cand este probabil ca Societatea sa fie nevoita sa stinga obligatia $i 
cand se poate face o estimare credibila a sumei obligatiei respective. 

Suma recunoscuta ca provizion este cea mai buna estimare a sumei necesare pentru a stinge obligatia 
curenta la data raporatrii situatiilor financiare, luand in considerare riscurile $i incertitudinile aferente 
obligatiei. Tn cazul in care un provizion este masurat utilizand fluxurile de numerar estimate pentru a 
stinge obligatia curenta, valoarea contabila este calculata ca si valoare curenta a fluxurilor respective de 
numerar, prin scontarea fluxurilor viitoare de numerar. 

Atunci cand se asteapta ca unele sau toate beneficiile economice necesare pentru a deconta un 
provizion sa fie recuperate de la terti , creanta este recunoscuta ca activ daca este sigur ca rambursarea 
va fi primita si ca suma creantei poate fi evaluata in mod precis. 

Contracte oneroase 

Obligatiile actuale generate conform contractelor oneroase sunt recunoscute si masurate ca provizioane. 
Se considera ca un contract oneros exista acolo unde Societatea a agreat un contract conform caruia 
costurile inevitabile pentru indeplinirea obligatiilor contractuale depasesc beneficiile economice estimate a 
fi generate de contract. 

Restructurari 

Un provizion de restructurare este recunoscut atunci cand Societatea a dezvoltat un plan formal detaliat 
pentru restructurare si a prezentat o estimare valida pentru cei afectati , incepand sa implementeze planul 
sau anuntand principalele caracteristici ale acestuia celor afectati. Masurarea unui provizion de 
restrncturare include doar cheltuielile directe generate de aceasta activitate, fiind reprezentate de acele 
valori care sunt invariabil generate de restructurare si nu sunt asociate cu activitatile in curs de 
desfasurare ale companiei. 

Garantii 

Provizioanele pentru garantii sunt recunoscute la data vanzarii produselor, conform celei mai bune 
es~imari privind cheltuiala necesara pentru a stinge obligatia Societati. 

Active $i datorii financiare 

Activele financiare si creantele financiare sunt recunoscute atunci cand Societatea devine parte in 
prevederile contractuale ale instrumentului. 

Active financiare 

Activele financiare sunt clasificate in urmatoarele categorii specificate: active financiare ,, la valoare justa 
prin profit sau pierdere" si ,,imprumuturi si creante". Clasificarea depinde de natura si scopul activelor 
financiare si se determina la momentul de recunoastere initiala. Toate cumpararile sau vanzarile standard 
de active financiare sunt recunoscute si derecunoscute la data tranzactionarii . Cumpararile sau vanzarile 
standard sunt cumpararile sau vanzarile de active financiare care necesita livrarea activelor intr-un 
interval de timp stabilit prin regulament sau conventie pe piata. 

Metoda dobanzii efective 

Metoda dobanzii efective este o metoda de calculare a costului amortizat al unui instrument de debit si de 
distribuire a venitului din dobanzi pe perioada de viata a celui instrument. Rata dobanzii efective este rata 
care actualizeaza exact incasarile viitoare estimate de numerar (inclusiv acele taxe platite sau primite 
care formeaza parte integranta din rata dobanzii efective, costurilor de tranzactie si altar prime sau 
discounturi) pe durata prevazuta a instrumentului de debit, sau (unde este cazul) pe o perioada mai 
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scurta, pana la valoarea neta contabila la data recunoasterii initiale. 

Venitul este recunoscut pe baza dobanzii efective pentru instrumentele de debit altele decat acele active 
clasificate ca si active financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere. 

Active financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere 

Activele financiare sunt clasificate ca si active financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere 
atunci cand activul financiar este fie detinut pentru tranzactionare sau este desemnat ca si activ financiar 
la valoarea justa prin contul de profit si pierdere. 

Un activ financiar este clasificat ca detinut pentru tranzactionare daca: 

a fost achizitionat in principal in scopul vinderii in viitorul apropiat; sau 

la recunoasterea initiala acesta este parte a unui portofoliu de instrumente financiare identificate 
pe care societatea le administreaza impreuna si care are un model real recent de incasare a 
profitului pe termen scurt; sau 

este un instrument derivat care nu este desemnat efectiv ca si instrument de acoperire a risculu i. 

Un activ financiar altul decat un activ financiar detinut pentru tranzactionare poate fi desemnat drept activ 
financiar la valoarea justa prin contul de profit si pierdere in momentul recunoasteri i initiale daca: 

astfel de desemnare elimina sau reduce semnificativ o neconcordanta de evaluare sau 
recunoastere ce altfel ar aparea; sau 

activul financiar face parte dintr-un grup de active financiare, datorii financiare sau ambele, iar 
performantele sale sunt evaluate pe baza valorii juste in conformitate cu managementul de rise si 
strategia de investitii documentate a Societatii , iar informatiile despre modul de grupare sunt 
asigurate intern pe aceasta baza; sau 

face parte dintr-un contract ce contine unul sau mai multe derivate incorporate, iar IAS 39 
lnstrumente Financiare: Recunoastere si Evaluare permite ca intreg contractul combinat (activ 
sau datorie) sa fie desemnat ca si activ financiar la valoarea justa prin contul de profit si piedere. 

Activele financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere sunt declarate la valoare justa, cu 
orice castig sau pierdere ce·decurge din reevaluare recunoscute in contul de profit sau pierdere. Castigul 
sau pierderea nete recunoscute in contul de profit si pierdere cuprind toate dividendele sau dobanda 
castigata la activele financiare si este inclusa in elementele din categoria ,,Cheltuieli financiare, nete" din 
situatia venitului global. 

lmprumuturi si creante 

lmprumuturile si creantele sunt active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile care nu sunt 
cotate pe o piata activa. lmprumuturile si creantele (inclusiv creantele comerciale si de alt fel , balante 
bancare si numerar, etc.) sunt masurate la costul amortizat folosind metoda dobanzii efective, minus 
orice depreciere. 

La determinarea recuperabilitatii unei creante comerciale, Societatea ia in calcul schimbarile intervenite in 
bonitatea clientului de la data acordarii creditului pana la data raportarii . Concentrarea riscului de credit 
este limitata datorita existentei unui portofoliu mare de clienti neafiliati . Astfel , conducerea Societatii este 
de parere ca nu sunt necesare ajustari de depreciere suplimentare pentru creantele comerciale fata de 
cele recunoscute in aceste situatii financiare. 

Venitul din dobanda este recunoscut prin aplicarea ratei de dobanda efectiva, cu exceptia creantelor pe 
termen scurt atunci cand recunoasterea dobanzii ar fi imateriala. 

Deprecierea active/or financiare 
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Activele financiare. altele decat cele la valoare justa in contul de profit §i pierdere, sunt evaluate pentru 
deprecierea la fiecare data a bi lantului contabil. 

Activele financiare sunt depreciate atunci cand exista dovezi obiective ca unul sau mai multe evenimente 
petrecute dupa recunoa§terea initiala au avut un impact asupra fluxului viitor de numerar aferent 
investitiei . 

Anumite categorii de active financiare, cum ar fi clientii , active evaluate a nefiind depreciate individual. 
sunt ulterior evaluate pentru depreciere in mod colectiv. Dovezi obiective pentru deprecierea unui 
portofoliu de creante pot include experienta trecuta a Societatii cu privire la platile colective, o cre§tere a 
colectibilitatii platilor intarziate dincolo de perioada de creditare, precum §i modificari vizibile ale conditiilor 
economice nationale §i locale care se coreleaza cu incidentele de plata privind creantele. 

Alte dovezi obiective de depreciere ar putea include: 

Dificultate financiara semnificativa a emitentului sau a partenerului; sau 

lncalcarea contractului, precum neindeplinirea obligatiilor financiare sau abaterea de la platile de 
dobanda sau principal ; sau 

Devine probabil ca debitorul va intra in insolventa sau reorganizare financiara; sau 

Disparitia unei piete active pentru activul financiar din cauza dificultatilor financiare. 

Valoarea contabila a activului financiar este redusa cu pierderea prin depreciere, direct pentru toate 
activele financiare, cu exceptia creantelor comerciale, caz in care valoarea contabila este redusa prin 
utilizarea unui cont de provizion. In cazul in care o creanta este considerata a fi nerecuperabila, aceasta 
este eliminata §i scazuta din provizion. Recuperarile ulterioare ale sumelor eliminate anterior sunt 
creditate in contul de provizion . Modificarile in valoarea contabila a contului de provizion sunt 
recunoscute in contul de profit §i pierderi. 

Derecunoasterea activelor financiare 

Societatea derecunoa§te active financiare numai atunci cand drepturile contractuale asupra fluxurilor de 
numerar aferent activelor expira; sau transfera activul financiar §i in mod substantial , toate riscurile §i 
beneficiile aferente activului catre o alta entitate. 

La derecunoasterea unui activ financiar altfel decat in mod integral (ex.: cand Societatea nu retine o 
optiune de rascumparare a unei parti dintr-un activ transferat sau retine o dobanda reziduala care nu 
rezulta in retinerea in mod substantial a tuturor riscurilor si recompenselor aferente titlului de proprietate 
si Societatea nu retine controlul). Societatea aloca valoarea contabila anterioara a activului financiar intre 
partea care continua sa recunoasca sub implicare continua, si partea care nu mai recunoaste pe baza 
valorilor juste corespunzatoare acelor parti la data transferului. Diferenta dintre valoarea contabila alocata 
partii care nu mai este recunoscuta si suma contravalorii primita pentru aceasta impreuna cu orice castig 
sau pierdere cumulata alocata care a fost recunoscuta in alte elemente ale venitului global este 
recunoscuta in profit sau pierdere. Un castig sau o pierdere cumulata care au fost recunoscute in alte 
elemente ale venitului global se aloca intre partea care continua sa fie recunoscuta si partea care nu mai 
este recunoscuta, pe baza valorii juste corespunzatoare acelor parti. 

Datorii financiare si intrumente de capital 

Clasificarea ca datorie sau capital 

lnstrumentele de datorie sau capital emise de catre Societate sunt clasificate fie ca datorii financiare sau 
capital in conformitate cu angajamentele contractuale si definitia datoriei financiare si a instrumentului de 
capital. 

lnstrumente de capital 

Un instrument de capital este orice contract care dovedeste o participatie reziduala in activele unei entitati 
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dupa deducerea tuturor datoriilor sale. 

Datorii financiare 

Datoriile financiare sunt clasificate fie ca datorii financiare ,,la valoarea justa prin contul de profit sau 
pierdere" sau ca 'alte datorii financiare' . 

Datorii financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere 

Datoriile financiare sunt clasificate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere cand datoria 
financiara este fie detinuta in vederea tranzactionarii. fie desemnata la valoarea justa prin contul de profit 
si pierdere. La 31 decembrie 2013, respectiv 31 decembrie 2012, Societatea nu detinea datorii financiare 
la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere. 

0 datorie financiara este clasificata ca detinuta in vederea tranzactionarii daca: 

a fast achizitionata, in principal, in scopul recumpararii in viitorul apropiat; sau 

la recunoasterea initiala face parte dintr-un portofoliu de instrumente financiare identificate 
pe care Societatea le gestioneaza impreuna si are un model recent efectiv de obtinere de 
profit pe termen scurt; sau 

este un instrument derivat care nu este desemnat si efectiv ca instrument de acoperire 

0 datorie financiara, alta decat datoria financiara detinuta pentru tranzactionare, poate fi desemnata ca 
fiind la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere, la recunoasterea initiala daca: 

aceasta desemnare elimina sau reduce semnificativ o inconsecventa de evaluare sau de 
recunoastere care ar aparea in alt mod; sau 

datoria financiara face parte dintr-un grup de active financiare, datorii financiare sau ambele, 
a caror performanta este gestionata si evaluata pe baza valorii juste, in conformitate cu 
managementul riscului documentat sau strategia de investitii, precum si daca gruparea este 
furnizata intern pe acea baza; sau 

face parte dintr-un contract care contine unul sau mai multe instrumente derivate incorporate 
si IAS 39 ,,lnstrumente financiare: recunoastere si evaluare" permite ca intregul contract 
combinat (activ.sau datorie) sa fie desemnat ca fiind la valoarea justa prin contul de profit sau 
pierdere. 

Datoriile financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere sunt constatate la valoarea justa, cu 
orice castig sau pierdere care rezulta din reevaluarea fiind recunoscute in contul de profit sau pierdere. 
Castigul sau pierderea neta recunoscuta in contul de profit sau pierdere include orice dobanda platita in 
legatura cu datoria financiara si este inclusa in linia 'Cheltuieli financiare, nete' in situatia rezultatului 
global I situatia veniturilor si cheltuielilor. 

Alte datorii financiare 

Alte datorii financiare (inclusiv imprumuturi) sunt evaluate ulterior folosind metoda dobanzii efective. 

Metoda dobanzii efective este o metoda de calcul a costului amortizat a unei datorii financiare si de 
alocare a cheltuielilor cu dobanzile pe parcursul unei perioade relevante. Rata dobanzii efective este rata 
care actualizeaza cu exactitate platile in numerar viitoare estimate (inclusiv toate onorariile si punctele 
platite sau primite care fac parte integrala din rata efectiva a dobanzii, costurile de tranzactie si alte prime 
sau disconturi) pe parcursul duratei estimate a datoriei financiare sau (acolo unde e cazul) pe o perioada 
mai scurta. la valoarea contabila neta de la recunoasterea initiala. 

Derecunoasterea datoriilor financiare 

Societatea derecunoaste datoriile financiare atunci si numai atunci cand obligatiile Societatii sunt 
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achitate, anulate sau expira. Diferenta dintre valoarea contabila a datoriei financiare derecunoscute si 
contravaloarea platita si platibila este recunoscuta in contul profit sau pierdere. 

Entitati afiliate 

Entitatile sunt considerate a fi afiliate in momentul in care. fie prin drept de proprietate, drepturi 
contractuale, relatii familiale sau prin alte mijloace, pot controla direct sau influenta semnificativ cealalta 
Entitate. 

Raportarea pe segmente 

Un segment este o componenta a Entitatii care se implica in activitati din care poate obtine venituri sau 
poate inregistra cheltuieli (inclusiv venituri si cheltuieli corespunzatoare tranzactiilor cu alte componente 
ale aceleiasi entitati}, ale carei rezultate operationale sunt revizuite in mod regulat de catre principalul 
factor decizional al Societatii, pentru a lua decizii referitoare la resursele ce urmeaza a fi alocate 
segmentului si a evalua performantele acestuia si pentru care sunt disponibile informatii financiare 
distinctive. lnformatiile despre segment sunt prezentate cu privire la segmentele geografice si de 
activitate ale companiei si sunt stabilite pe baza structurii de management si raportare interna a Societatii . 

Evaluarea intre segmente se realizeaza pe baze obiective. 

Rezultatele pe segment, activele si datoriile includ elemente ce pot fi atribuite direct unui segment. 
precum si celor care pot fi alocate pe o baza rezonabila. Elementele nealocate constau in principal in 
investitii (altele decat investitiile imobiliare) si veniturile aferente, credite si imprumuturi si cheltuielile 
aferente, active corporative (in principal sediul Entitatii) cheltuieli admin istrative, precum si in creante si 
datorii privind impozitul. 
Cheltuielile de capital pe segment reprezinta totalul costurilor inregistrate pe parcursul perioadei pentru 
achizitia imobilizarilor corporale si a activelor intangibile, altele decat fondul comercial. 

Utilizarea estimarilor 

lntocmirea situatiilor financiare necesita efectuarea unor estimari ~i prezumtii de catre conducere, care 
afecteaza sumele raportate ale activelor ~i datoriilor ~i prezentarea activelor ~i datoriilor potentiale la data 
raportarii , precum ~i sumele raportate ale ·veniturilor ~i cheltuielilor in timpul perioadei de raportare. 
Rezultatele reale pot diferi fata de aceste estimari. Estimarile ~i prezumtiile pe care se bazeaza acestea 
sunt revizuite permanent. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea 
este revizuita, daca aceasta revizuire afecteaza doar perioada respectiva sau in perioada revizu irii ~ i i n 
perioadele viitoare, daca revizuirea afecteaza atat perioada curenta cat ~i perioadele viitoare. 

, i) Urmatoarele reprezi-nta estimari critice pe care directorii le-au facut in procesul de aplicare a 
politicilor contabile ale Societatii si care au un efect semnificativ asupra valorilor recunoscute 
in situatiile financiare.Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale 
La finalul fiecarei perioade de raportare Societatea revizuieste valorile contabile ale 
imobilizarilor corporale si necorporale pentru a stabili daca exista indicii conform carora 
acele active au suferit deprecieri de valoare. Daca exista un astfel de indiciu, se estimeaza 
valoarea recuperabila a activului pentru a stabili marimea deprecierii (daca exista) . Valoarea 
recuperabila reprezinta maximul dintre valoarea justa minus cheltuielile de vanzare si 
valoarea in functiune. In stabilirea valorii in functiune, conducerea estimeaza un flux de 
numerar viitor redus la valoarea prezenta folosing o rata de scontare care reflecta valoarea 
curenta de piata a valorii in timp a banilor si riscurile specifice activelor pentru care fluxurile 
estimate de numerar nu au fost ajustate. 

ii) Durata de viata a activelor imobilizate corporale 
Entitatea revizuieste durata de viata estimata a activelor imobilizate corporale la sfarsitul 
fiecarei perioade anuale de raportare, pentru a stabili gradul de adecvare. 

iii) Ajustari pentru deprecierea activelor circulante 
iv) lmpozit amanat 
v) Provizioane (ex: provizioane pentru contracte oneroase, provizioane pentru garantii , etc.) si 

datorii contingente 

Conducerea Societatii considera ca tehnicile de evaluare alese si ipotezele folosite sunt corecte pentru 
stabilirea valorii juste a instrumentelor financiare. 
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Situa/ii comparative 

Atunci cand a fast cazul anumite sume in situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global , situatia 
fluxurilor de trezorerie ~i situatia modificarilor in capitalurile proprii pentru anul anterior au fost 
reclasificate pentru a fi in conformitate cu prezentarea anului curent. Societatea corecteaza erorile 
semnificative ale perioadei anterioare retrospectiv in primul set de situatii financiare autorizate pentru 
emitere dupa identificarea acestora, in conformitate cu prevederile standardului IAS 8, prin : 

• Retratarea valorilor comparative pentru perioada anterioara prezentata in care a aparut eroarea, 
sau 

• Daca eroarea a aparut inainte de cea mai indepartata perioada anterioara prezentata, prin 
retratarea soldurilor de deschidere ale activelor, datoriilor si capitalurilor proprii pentru cea mai 
indepartata perioada anterioara prezentata. 

In cursul anului 2013 Societatea a corectat o eroare fundamentala in legatura cu rezervele de reevaluare 
aferente anului 2012 si pe care a inregistrat-o prin retratarea rezultatului anului 2012. 
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4. VENITURI 

Mai jos este prezentata o analiza a veniturilor Societatii: 

Venituri din vanzarea produselor finite 
Venituri din vanzarea marfurilor 
Venituri din servicii prestate 
Venituri din alte activitati 

Total 

5. COSTUL VANZARILOR 

Cheltuieli cu materiile prime 
Cheltuieli cu consumabilele 
Ambalaje consumate 
Cheltuieli cu electricitatea 
Ch~ltuieli cu reparatiile 
Cheltuieli cu personalul 
Amortizare si depreciere aferenta activelor imobilizate 
Alte cheltuieli administrative 
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 
Costul bunurilor vandute 
Total 

6. AL TE CASTIGURI SI PIERDERI 

Venituri din vanzarea de active imobilizate 
Venituri nete din vanzarea de titluri de participatie 
Cheltuieli cu iesirile de active imobilizate 

Venit I Cheltuiala din iesirea mijloacelor fixe 

VeniU(Cheltuiala) neta din diferente de curs de schimb 
Total 

20 

Anul incheiat la 
31 martie 

2014 
RON 

30,052,421 
126 

273,566 
2,151 ,955 

32,478,068 

31 martie 2014 

RON 

18,995,864 
907,299 

4,183 
1, 113,769 

497 
3,463,1 93 
1,439,210 

5,718 
214,438 

75 
26,144,246 

Anul incheiat la 
31 martie 

2013 
RON 

9,061 ,701 
53,516 

156,512 
377,967 

9,649,695 

31 martie 2013 

RON 

6,234,570 
103,336 

322 
938,623 

580 
2,517,885 

588,793 

250,930 
20,992 

10,656,031 

31 martie 2014 31 martie 2013 

RON RON 

2,036,445 

-~___..(~1, 4_3_6~) --~(7_7~5,_06_1~) 

~~--(-1,_43_6_)~~1-,2_6_1._38_4_ 

2,368,499 1,037,312 
2,367 ,063 --=2,=29;;_;;8;..z..;,6:;...;;.9~6 
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7. ALTE CHEL TUIELI DE EXPLOATARE 

Alte venituri 
VeniU(Cheltuiala) neta din ajustarile pentru active circu lante 
Trecerea pe cheltuiala a creantelor incerte 
VeniU(Cheltuiala) neta din provizioane pentru riscuri si cheltuiel i 
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 
Depreciere aferenta activelor imobilizate 
Alte cheltuieli 
Total 

8. COSTURI FINANCIARE, NETE 

Venituri din dobanzi 
Dobanzi din imprumuturi si leasing 
Venituri din reluarea scontarilor 
TOTAL 

9. CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 

Cheltuieli cu electricitatea 
Cheltuieli cu reparatiile 
Cheltuieli cu chiriile 
~heltu i eli cu primele de asigurare 
Cheltuieli cu studiile si cercetarea 
Cheltuieli cu remuneratiile personalului 
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 
Cheltuieli cu fondul de mediu 
Cheltuieli cu consumabilele 
Comisioane bancare 
Alte cheltuieli administrative 

TOTAL 

21 

31 martie 2014 31 martie 2013 

RON 
340,841 

3,752,769 

778,621 
(4,457,028) 

RON 
324,133 
(13,261 ) 

1,376,698 
(260,397) 

1,028,495 
512 628 

415,715 __ _.2,_45_6..._,2_9_6 

31 martie 2014 31 martie 2013 

RON 
(368) 

5,342,684 

RON 
(1 7,456) 

5,069,281 

5,342,316 __ 5=•..;;..05;;....;1"'-',8=2""-5 

31 martie 2014 31 martie 2013 

RON RON 

222,053 563,704 
4,769 134,018 

48,222 36,270 
132,884 42,611 

3,303,922 4,388,563 
1,218,261 1,175,826 

13, 152 150,075 
122,409 316,939 

12,947 56,471 
994,435 1,519,652 
344,650 533,512 

10,300 50,657 
1,678 662,870 

521 ,837 344, 117 
158,629 1,656,556 

711101148 1116311841 
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9. IMOBILIZARI FINANCIARE SI AL TE ACTIVE 

Alte active 

Garantii comerciale platite pe termen lung 
Garantii comerciale platite 
Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare 
Alte investitii 
Sume platite in avans 
Debitori diversi 
Taxe de recuperat 

Total 

10. STOCURI 

Materii prime 
Consumabile 
Obiecte de inventar 
Ambalaje 
Produse finite 
Produse in curs de executie 
Produse semifabricate 
Produse reziduale 
Marfuri 
Ajustari de valoare pentru stocuri 
Total 

31 martie 2014 

RON 
243,382 

1, 199, 150 
(1 ,087,024) 

1,818 
995,477 
210, 151 

9,055,333 

31 decembrie, 
2013 
RON 

286,209 
1,192,379 

(1 , 121 ,764) 
1,818 

225,855 
7,693,941 

10,618,287 ____ .;;.8,~2.;,,;78:;,i..4,;,:3=8 

31 martie 2014 
31 decembrie, 

2013 
RON RON 

10,681,427 11 ,324,626 
688,890 570,994 
997,948 780,909 
116,121 85,174 

3,108,810 1,510,662 
6,168,959 7,664,842 
1, 154,872 1,202,604 

20, 129 45,061 

(6,541 ,693) (7, 139,029) 
16,395,463 16,045,843 

Miscarea in cadrul ajustarilor pentru deprecierea stocurilor este urmatoarea: 

Sold la inceputul anului 
(Descrestere)/Crestere provizion recunoscuta in contul 

de profit si pierdere 
Total 

11. CREANTE COMERCIALE SI AL TE CREANTE 

Creante comerciale 
Creante comerciale recunoscute conform IAS 11 
Ajustari de valoare pentru creante incerte 
Avansuri platite furnizorilor pentru stocuri 
Avansuri platite furnizorilor pentru servicii 
Total 

31 martie 2014 

RON 

31 decembrie, 
2013 
RON 

7,139,028 8,540,209 

(597,336) (1 ,401 ,181) 
--------

6,541,692 ____ ....;1 ..... 1;..;:3;.:.9.,;;,0;.;;;2;;;..8 

31 martie 2014 

RON 

31 decembrie, 
2013 
RON 

61,925,661 25,338,349 
26, 163,878 49,522, 197 
(2 ,235,101) (2 ,245,145) 

434,375 719,235 
21 ,224 18,825 

86,310,037 ___ __;,7.;;.3•:.;;.3.;;.;53:;..:.,4.;.;6~1 

La determinarea recuperabilitatii unei creante comerciale, Societatea ia in calcul schimbarile intervenite in 
bonitatea clientului de la data acordarii creditului pana la data raportarii. Concentrarea riscului de credit 
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este limitata datorita existentei unui portofoliu mare de clienti neafiliati. Astfel, conducerea Societatii este 
de parere ca nu sunt necesare ajustari de depreciere suplimentare pentru creantele comerciale fata de 
cele recunoscute in aceste situatii financiare. 

Analiza creantelor mai vechi de 60 zile 

60-90 zile 
90-120 zile 
Peste 120 zile 
Total 

31 martie 2014 

RON 

277,186 
1,574,986 

12,879,214 
14,731,386 

31 decembrie, 
2013 
RON 

3,468,714 
285,355 

26,704,648 
30,458,717 

Miscarea in cadrul ajustarilor pentru deprecierea creantelor comerciale este urmatoarea: 

Sold la inceputul anului 
(Descrestere)/Crestere provizion recunoscuta in contul 

de profit si pierdere 
Total 

Analiza ajustarilor de valoare pe vechimi 

Peste ·120 zile 
Total 

12. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR 

Numerar in banci 
Numerar in casa 
Aile disponibilitati 
Echivalente de numerar 
Total 

13. CAPITALUL EMIS 

Capitalul social este varsat In lntregime: 

Capital social la 

Martie 31, 2014 cat si Decembrie 31, 2013 
Efectul inflatiei asupra capitalului social 

Capital social la Martie 31, 2014 cat si Decembrie 31, 2013 

23 

31 martie 2014 

RON 

2, 121 ,712 

(10,044) 
2,111 ,668 

31 martie 2014 

RON 

31 decembrie, 
2013 
RON 

4,263,308 

(2, 141 ,596) 
2, 121 ,712 

31 decembrie, 
2013 
RON 

2111668 ____ 2~, 1_2_1._7_12_ 
2,111 ,668 2,121 ,712 

31 martie 2014 

RON 

1,892,957 

11 ,555 

1,9041512 

Nr. de 
actiuni 

337.602.913 

31 decembrie, 
2013 
RON 

2,223,187 

12,921 

2,236,108 

Capital 
social 

RON 

33.760.291 
952.227.570 

985.987.861 



S.C. ELECTROPUTERE S.A. 
SITUATll FINANCIARE 

INCHEIATE LA 31MARTIE2014 
(toate sumele sunt exprimate in RON. daca nu se specifica altfel) 

14. REZERVE 

Rezerve legale 
Rezerve din reevaluare 
Alie rezerve 
Total 

15. iMPRUMUTURI 

tmprumuturi qarantate 
lmprumuturi pe termen scurt 
Portiunea curenta a imprumuturilor 

pe termen lung 

tmprumuturi qarantate pe termen tung 
lmprumuturi pe termen lung 

Total imprumuturi pe termen scurt si lung 

a) Sume datorate institutiilor de credit 

31 martie 2014 

RON 

31 decembrie, 
2013 
RON 

(17,784,866) (17,784,866) 
(12,837,479) (12,837,479) 
( 43, 133, 772) ---~( 4_3-'-, 1_3_3 __ , 7_72_,_) 
(73, 756, 117) ___ _.(7_3 ..... 7_5_6.._, 1_17 ...... ) 

31 martie 2014 
31 decembrie, 

2013 
RON RON 

78,181 ,821 72,106,646 

54,568,920 50,584,561 

270,781 ,394 261 ,804,969 

403,532, 135 384,496, 176 

Soci~tatea a obtinut o facilitate de credit in cuantum de 26.300.000 EUR de la Blom Bank pentru 
finantarea activitatii curente ~i pentru plata datoriilor restante catre bugetul de stat. Facilitatea de credit 
este compusa din urmatoarele sub-facilitati: . 

• 3.000.000 EUR credit overdraft. pentru desfa~urarea activitatii curente. Scadenta maxima de 
rambursare a acestui credit este la 31 .05.2014. Dobanda aferenta acestui imprumut este 
calculata la rata EURIBOR la o luna, plus o marja de 2.5 puncte procentuale pe an. Nivelul minim 
al dobanzii nu poate_fi sub 4.75% anual; 

• 5.300.000 EUR credit. pentru plata integrala a obligatiilor bugetare. Scadenta maxima de 
rambursare a acestui credit este la 31 .05.2014. Dobanda aferenta acestui imprumut este 
calculata la rata EURIBOR la o luna, plus o marja de 2.5 puncte procentuale pe an. Nivelul minim 
al dobanzii nu poate fi sub 4.75% anual; 

• 7.000.000 EUR linie de credit revolving. pentru emitere scrisori de garantie bancara. Scadenta 
maxima de rambursare a acestui credit este la 31 .05.2014. Dobanda aferenta acestui imprumut 
este calculata la rata EURIBOR la o luna, plus o marja de 2.5 puncte procentuale pe an. Nivelul 
minim al dobanzii nu poate fi sub 4. 75% anual; 

• 7.000.000 EUR linie de credit revolving, pentru emitere acreditive de import si pentru scontari de 
facturi la incasare. Scadenta maxima de rambursare a acetui credit este la 31 .05.2014. Dobanda 
aferenta acestui imprumut este calculata la rata EURIBOR la o luna, plus o marja de 2.5 puncte 
procentuale pe an. Nivelul minim al dobanzii nu poate fi sub 4.75% anual 

• 4.000.000 EUR linie de credit revolving pentru avansuri pentru finantarea contractelor. Scadenta 
maxima de rambursare a acetui credit este la 31 .05.2014. Dobanda aferenta acestui imprumut 
este calculata la rata EURIBOR la o luna, plus o marja de 2.5 puncte procentuale pe an. Nivelul 
minim al dobanzii nu poate fi sub 4.75% anual. 

Contractul mai sus mentionat a fast garantat cu : 

• lpoteca asupra imobilelor situate in intravilanul localitatii Craiova. strada Galea Bucuresti. nr. 80. 
judetul Dolj campus din teren in suprafata totala de 468.862 m.p.. proprietatea S.C. 
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S.C. ELECTROPUTERE S.A. 
SITUATll FINANCIARE 

INCHEIATE LA 31MARTIE2014 
(toate sumele sunt exprimate in RON. daca nu se specifica altfel) 

Electroputere SA precum si constructiile aferente; 
• Garantie Reala Mobiliara asupra disponibilitatilor lmprumutatului; 
• Garantie Reala Mobiliara asupra creantelor rezultate din contracte incheiate de catre SC 

Electroputere SA cu clientii sai. Conform actului aditional 1/30.08.2011 la Contractul de Garantie 
Reala Mobiliara. Societatea se obliga neconditionat sa garanteze creditul mai sus mentionat prin 
constituirea in favoarea Bancii a drepturilor decurgand din contractele de vanzare incheiate intre 
Societate si clientii sai finali. 

• Bilet la ordin emis de Societate pentru suma de 4.280.000 EUR si avalizat de catre di. Fathi (M. 
Taher) Mah'd Ahmad. 

• Contract de garantie intitulat ,,Guarantee and Indemnity" semnat de catre Mada Group For 
Industrial and Commercial Investment Company Limited. entitate afiliata. pentru suma de 
18.400.000 EUR. 

b) Sume datorate actionarilor 

La 31 martie 2014, sumele datorate actionarilor erau reprezentate de catre sumele acordate cu titlu de 
lmprumutul pe termen lung de catre actionarul majoritar al Societatii, Al-Arrab Contracting Company Ltd. , 
In valoare totala de 60.777.365 EUR, echivalentul a 270.781.394 RON la data bilantului (31 decembrie 
2013: 261.804.969 RON), pentru finantarea activitatii curente, investitiilor de mediu ~i de dezvoltare, In 
conformitate cu obligatiile asumate prin contractul de privatizare a Societatii nr. 67 /30 .10.2007. 

Dobanda de plata la 31 martie 2014 cu privire la imprumuturile de la actionari este In suma de 
54.568.920 RON (31 decembrie 2012: 50.584.562 RON), fiind calculata la rate diferite insa nu mai mari 
de 6.5% pe an. 

in conformitate cu prevederile contractului de lmprumut, Electroputere va trebui sa constituie o garantie 
mobiliara in favoarea Al-Arrab Contracting Company Ltd. asupra echipamentelor ~i utilajelor necesare 
pentru fabricarea transformatoarelor ~i motoarelor electrice rotative, precum ~i o garantie reala imobiliara 
asupra terenurilor situate In Craiova, avand urmatoarele nu mere cadastrale: 10493/3 (grevat de ipoteca 
cu Biom Bank France S.A.) . 10493/4 (grevat de ipoteca cu Blom Bank France S.A.), 10493/5 (grevat de 
ipoteca cu Blom Bank France S.A. ), 10493/6/1 (grevat de ipoteca cu Blom Bank France S.A. ), 10493/7 
(grevat de ipoteca cu Blom Bank France S.A.), 10493/8 (grevat de ipoteca cu Blom Bank France S.A.). 
10493/9 (grevat de ipoteca cu Blom Bank France S.A. ), 10493/10 (grevat de ipoteca cu Blom Bank 
France S.A.), 10493/11/2 (grevat de ipoteca cu Blom Bank France S.A.), 10493/11/3 (grevat de ipoteca 
cu Blom Bank France S.A.) , 10493/12 (grevat de ipoteca cu Blom Bank France S.A.) , 10493/13/1 (grevat 
de ipoteca cu Blom Bank France S.A. ), 10493/13/3 (grevat de ipoteca cu Blom Bank France S.A.) ~ i 
11 .'042(negrevat de ipoteca 'cu Blom Bank France SA). 

La data bilantului aceste garantii nu au fost constituite. 

16. PROVIZIOANE 

Provizioane pentru litigii 
Provizioane pentru garantii acordate clientilor 
Provizioane pentru restructurare 
Provizioane pentru contracte oneroase 
Alie provizioane 
Total 

31 martie 2014 

RON 

1,344,402 
1,956,136 

31 decembrie, 
2013 
RON 

1,344,402 
2,734,757 
3,118,068 

305,298 305,298 
3,605,836 ____ 7.._,5_02...,,5_2_5 

Provizioanele pentru restructurare reprezinta provizioane pentru salariile compensatorii ce vor fi platite 
dupa data bilantului salariatilor Societatii disponibilizati In cursul anului 2013, In conformitate cu contractul 
colectiv de munca. 
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17. DATORll COMERCIALE ~I ALTE DATORll 

Datorii comerciale 
Datorii privind facturile de prim it 
Avansuri pentru clienti 
Creditori diversi 
Total 

18. ALTE DATORll CURENTE 

Datorii cu angajatii 
Datorii privind contributiile sociale 
lmpozit pe profit 
TVA de plata 
Alte impozite de plata 
lmpozit pe salarii de plata 
Dobanda de plata 
Alte datorii non-comerciale 
Total 

19. . DATORll DE LEASING FINANCIAR 

Mai putin de un an 
Mai mult de 1 an dar nu mai tarziu de 5 ani 
Tbtal . 
Minus: dobanda aferenta perioadelor viitoare 
Valoarea actuala a ratelor minime 

de leasing financiar 

20. INSTRUMENTE FINANCIARE 

a) Gestionarea riscului privind capitalul 

31 martie 2014 

RON 

31 decembrie, 
2013 
RON 

23,404,240 26,433,502 
5,366, 107 1,847,482 

28,753,640 27,393,804 
4,740,006 4,775,634 
62,263,993 ____ 6~0,~45_0~,4_2_2 

31 martie 2014 

RON 
1,923,357 

499,315 

3,674 
229,313 

31 decembrie, 
2013 
RON 

1,879,625 
694,395 

4,737 
321 ,877 

958,380 290,354 
3,614,039 ----~3,~1~90~,9~8~8 

31 martie 2014 
31 decembrie, 

2013 
RON RON 

79,872 99,868 

79,872 99,868 
5,526 6,909 

74,346 92,959 

Societatea i!?i gestioneaza capitalul pentru a se asigura ca il?i va putea continua activitatea concomitent 
cu maximizarea averii actionarilor, prin optimizarea soldului de datorii l?i capital propriu . 

Structura capitalului Societatii este formata din datorii, care includ imprumuturi, numerar si echivalente de 
numerar si capitalurile proprii, cuprinzand capitalul social, rezervele si rezultatul raportat. 

Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele l?i rezultatul reportat, al?a cum este prezentat in 
notele 17 l?i 18. 
Societatea monitorizeaza capitalul pe baza gradului de indatorare. Aceasta rata este calculata ca raport 
intre datoria neta !?i capital total. Datoria neta se calculeaza ca imprumuturi totale (incluzand 
imprumuturile atat pe termen scurt cat l?i pe termen lung) mai putin numerar l?i echivalente de numerar. 
Capitalul total este calculat ca l?i ,,capital l?i rezerve" al?a cum este raportat in bilant. 
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Gradul de lndatorare la 31 martie 2014 ~i 31 decembrie 2013 a fost dupa cum urmeaza: 

Total imprumuturi si datorii de leasing financiar 
Minus: Numerar si echivalente de numerar 

Datorie neta 

Total capital si reserve 
Gradul de indatorare 

a) Gestionarea riscului de rata a dobanzii 

31 martie 
2014 

403.532.135 
(1 .904.512) 

401. 707 .495 

(87.178.817) 
N/a 

31 decembrie 
2013 

384.589.135 
(2.236.108} 

382.353.027 

(83.842.953) 
N/a 

Riscul ratei dobanzii la valoarea justa este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din 
cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii. lnstrumentele financiare sunt purtatoare de dobanda la rata 
pietei, prin urmare se considera ca valorile juste ale acestora nu difera In mod semnificativ de valorile 
cantabile. 

Senzitivitatea ratei dobanzii 

Analiza de senzitivitate prezentata mai jos a fast determinata pentru imprumuturile purtatoare de dobanda 
existente in sold la data raportarii , modificarea considerata ca avand loc la inceputul anului financiar si 
mentinandu-se constanta pe intreaga perioada viitoare de raportare in cazul imprumuturilor cu rata de 
dobanda fluctuanta. 

b) Gestionarea riscului de credit 

Societatea este supusa unui rise de credit datorat creantelor sale comerciale §i a celorlalte tipuri de 
creante. Societatea are politici menite sa asigure ca vanzarile se fac catre clienti cu referinte 
corespunzatoare privind bonitatea acestora. Data de scadenta a datoriilor este atent monitorizata §i 
sumele datorate dupa depa§irea termenului sunt urmarite cu promptitudine. Creantele comerciale 
(clientii) sunt prezentate net de ajustarile pentru deprecierea creantelor incerte. Societatea dezvolta 
politici care limiteaza valoarea expunerii la credit fata de orice institutie financiara. 

c) Valoarea justa a instrumentelor financiare 

Valorile juste ale activelor §i datoriilor financiare sunt determinate du pa cum urmeaza: 

• valoarea justa a activelor §i datoriilor financiare cu termeni §i conditii standard §i tranzactionate pe 
piete active lichide este determinata prin referinta la preturile de piata cotate; 

• valoarea justa a altar active §i datorii financiare (exclusiv instrumente derivative) este determinata In 
conformitate cu modelele de preturi general acceptate, pe baza analizei fluxurilor de numerar 
scontate, utilizand preturi din tranzactiile curente de piata observabile; §i 

• valoarea justa a instrumentelor derivative este calculata utilizand preturile cotate. Acolo unde astfel 
de preturi nu sunt disponibile se utilizeaza analiza fluxurilor de numerar scontate, utilizand curba de 
randament aplicabila duratei instrumentelor derivative care nu includ optiuni §i modelele de evaluare 
a optiunilor pentru instrumente derivative care au la baza optiuni. 

lnstrumentele financiare din bilantul contabil includ creante comerciale §i alte creante, numerar §i 
echivalente de numerar, lmprumuturi pe termen scurt §i lung §i alte datorii. Valorile juste estimate ale 
acestor instrumente aproximeaza valorile cantabile ale acestora. Valorile cantabile reprezinta expunerea 
maxima a Societatii la riscul de credit aferent creantelor existente. 

d) Gestionarea riscului de lichiditate 
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Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient §i a unor linii de 
credit disponibile, prin continua monitorizare a fluxului de tresorerie estimat ~i real ~i prin corelarea 
scadentelor activelor ~i pasivelor financiare. Datorita naturii activitatii. Societatea urmare§te sa mentina 
flexibilitate Tn posibilitatile de finantare prin sprijinul actionarului majoritar. 

Urmatoarele tabele detaliaza datele pana la scadenta a datoriilor financiare ale Societatii. 

Tabelele au fost Tntocmite pe baza fluxurilor de numerar neactualizate ale datoriilor financiare la cea 
mai apropiata data la care este posibil ca Societatii sa i se solicite sa plateasca. Tabelul include atat 
dobanda cat §i fluxurile de numerar aferente capitalului. 

21. ANGAJAMENTE ~I CONTINGENTE 

Datorii potentiale: 

Litigii 

La 31 martie 2014 Societatea este obiectul unui numar de actiuni Tn instanta rezultate Tn cursul normal al 
desfa§urarii activitatii. Conducerea Societatii considera ca aceste actiuni nu vor avea un efect advers 
semnificativ asupra rezultatelor economice §i a pozitiei financiare a Societatii. 

lmpozitare 

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de dezvoltare continua §i este supus unor interpretari 
variate §i unor schimbari constante, care uneori sunt retroactive. De§i impozitul efectiv datorat pentru o 
tranzactie poate fi minim, penalizarile pot fi semnificative, pentru ca ele pot fi calculate la valoarea 
tranzactiei §i la un procent de minimum 0.1 % incepand cu 2006 pe zi, dar pot fi semnificativ mai mari . In 
Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani . Conducerea Societatii 
considera ca obligatiile fiscale incluse Tn aceste situatii financiare sunt adecvate. 

In conformitate cu prevederile emise de catre Ministrul Finantelor Publice, care reglementeaza regimul 
fiscal al elementelor de capital propriu ce nu au fost subiect al calculatiei impozitului pe profit la data 
inregistrarii lor in contabilitate, datorita naturii lor, in cazul in care Societatea va schimba in viitor 
destinatia rezervelor din reevaluare (prin acoperire de pierderi sau distribuire catre actionari), aceasta va 
conduce la datorii suplimentare cu impozitul pe profit. 

Mediul inconjurator 

Reglementarile privind mediul inconjurator sunt in continua dezvoltare in Romania, iar Societatea nu a 
Tnregistrat nici un fel de obligatii la 31 decembrie 2013 sau la 31 decembrie 2012 pentru nici un fel de 
costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice §i de consultanta. studii ale locului, designul §i implementarea 
unor planuri de remediere, referitoare la mediul inconjurator. 

La data de 24 februarie 2010 Agentia pentru Protectia Mediului Dolj a emis o autorizatie de mediu 
valabila pana la data de 24 Februarie 2020. Prin aceasta autorizatie nu a fost impus Societatii nici un 
program de conformare. 
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