
Raportul anual conform Anexa 32 la regulament nr 1/2006 
Pentru exerciţiul financiar: 2017 
Data raportului: 30 martie 2018
Denumirea societăţii comerciale: Grupul Industrial Electrocontact SA
Sediul social: Botoşani, Calea Naţionala n r6
Numărul de telefon/fax : 0231 515267 / 0231 513710
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J07/88/1991
Cod unic de inregistrare: RO 607321
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:Bursa de Valori Bucureşti 
Capitalul social subscris şi vărsat: 14 500 000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială au o valoarea nominala 
de 0,10 lei

1. Analiza activitatii comerciale:
1.1 Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A. a luat fiinţă în baza prevederilor HCM nr.562 din 16 
mai 1972 şi a HCM nr.1460 din 7 decembrie 1972, purtând denumirea de întreprinderea de aparataj de 
joasă tensiune Electrocontact. In urma HG nr.568 din 1 decembrie 1991, întreprinderea de aparataj de 
joasă tensiune Electrocontact se reorganizeaza si ia fiinţa SC Electrocontact SA .

S.C.Grupul Industrial Electrocontact S.A. Botoşani, in calitate de persoana juridica romana 
este inregistrata la Registrul Comerţului sub nr.J07/88/1991, cod fiscal 607321.

Sediul societatii este in Romania, judeţul Botoşani, localitatea Botoşani, str. Calea Naţionala, nr. 6. 
Societatea este cu capital integral privat si este cotata la Bursa de Valori.
Obiectul de activitate al societatii este proiectarea, producerea si comercializarea de aparataj 

electric de joasa tensiune, mijloace de automatizare, electrice, electrotehnice, produse electronice si de 
mecanica fina, piese de schimb, bunuri de larg consum, diverse. Tipul activitatii principale si codul 
CAEN: “Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii” , cod CAEN 2712.

1.1.1.Elemente de evaluare generală:

Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii

In continuare, evoluţia activităţii firmei în anul 2017 este una nefavorabilă aceasta fiind reflectata 
de nivelul inregistrat de principalii indicatori :

a) pierdere -  861 025 lei;
b) cifra de afaceri -  2 431 102 lei;
c) livrări intracomunitare -  163 381 lei;
d) cheltuieli totale -2  994 366 lei
e) % din piaţă deţinut -0,86%
f) lichiditate : Casa şi conturi la bănci -32  187 lei;

Indicatorul lichiditatii curente
Active curente 3 339 820
Datorii curente 2 432 060 1,37

Indicatorul lichiditatii imediate (testul acid)

Active curente-Stocuri 1 549 517 0,63
Datorii curente 2 432 060

SC Grupul Industrial Electrocontact SA a incheiat anul 2017 cu un rezultat negativ de 861 025 lei.
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Mai jos prezentam o analiza comparativa a cifrei de afaceri realizata in ultimii ani, analiza ce 
evidentiaza o scădere continua a volumului de vanzari, accentuata puternic de criza economica si ulterior 
de perpetuarea efectelor acesteia. Astfel, daca in 2008 acestea au fost cu 11,74% mai mici decât in 2007, 
in cursul anului 2009 cifra de afaceri neta realizata a fost sub orice asteptari si previziuni, scazand cu 
24,23% fata de perioada anterioara, in cursul anului 2010 a scăzut cu 17,29% fata de perioada anterioara, 
tendinta mentinandu-se si in 2011 scaderea inregistrata fiind de 13,46% fata de 2010 si in 2012 
diminuarea inregistrata fiind de 11.80 %, rezultând ca in 2013 scaderea a fost de 16,4% fata de 2012. In 
2014 s-a realizat o cifra de afaceri mai mica cu 8,23 % fata de 2013. In anul 2015 cifra de afaceri a 
înregistrat o scădere faţă de 2014 cu 967.857 lei, adica 20,13% In anul 2016 cifra de afaceri a cunoscut 
cea mai mare scădere comparativ cu anul precedent. Astfel cifra de afaceri s-a diminuat cu suma de 
1384194 lei, respectiv cu 36 %. Diminuarea volumului cifrei de afaceri a continuat si in 2017 cu 
suma de 24162 lei, intr-o proporţie mult mai mica fata de anul 2016, dar impactul a fost mult mărit.

-  2 0 0 6 - 15.898.818 le i-4 .701.428 Euro
-  2 0 0 7 - 14.242.840 le i-3 .945.166 Euro
-  2 0 0 8 - 12.570.834 le i-3 .154.380 Euro
-  2009 -  9.524.349 lei -  2.252.578 Euro
- 2 0 1 0 - 7.878.002 le i-  1.838.593 Euro
-  2011 - 6.817.985 le i -  1.578.347 Euro
-  2012 - 6.097.532 lei -  1.376.822 Euro

2013 - 5.238.407 lei - 1.168.062 Euro
2014 - 4.807,315 lei - 1.072.559 Euro
2015 - 3 839 458 le i- 848.593 Euro
2016 - 2 455 264 le i- 540 676 Euro
2017 - 2 431 102 le i- 526 215 Euro

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Activitatea de vanzare a entitatii se desfasoara pe doua pieţe: piaţa interna si piaţa 
intracomunitara.
Factorii utilizati pentru identificarea segmentelor evidentiate in raportările operative sunt principalele grupe 
de produse din care societatea isi obţine veniturile.
Activele si activitatile de producţie ale entitatii sunt localizate in Romania, fapt pentru care nu este 
prezentata nicio informaţie referitor la locaţia activelor.

Exerciţiul financiar 
incheiat la 31 decembrie 2016

Exerciţiul financiar 
incheiat la 31 decembrie 2017

Piaţa interna 

Piaţa intracom

2.134.106

321.158

86.92%

13.08%

2.267.721

163.381

93,28%

6,72%

2.455.264 100 .00% 2.431.102 100,00%
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Cifra de afaceri neta defalcata pe subpietele interne carora le sunt destinate produsele SC 
Grupul Industrial Electrocontact SA in anul 2017 reprezintă 70.52 % din cifra de afaceri neta 
totala si se prezintă conform situatiei de mai jos:

Piaţa Valoare cifra de afaceri 
neta an 2017 (lei)

Aparataj Anti-exploziv 809,935
Aparataj antigrizutuos AG 0
Comutatoare cu came 145,021
Prize si fise industriale 122,740
Echipamente electrice de distributie si aparataj electric 
divers 143,135
Limitatoare 214,438
întrerupătoare si separatoare tripolare 62,899
Produse pentru subcontractare (Terţi) 332,453
Diverse alte produse (piese schimb) 31,287

Din punct de vedere al siguranţei necesare a fi realizate in exploatare in utilizarea produselor, 
produsele destinate pietii specifice utilizării in medii potential explozive reprezintă 809,935 lei, 
adica 32.99 % din cifra de afaceri neta totala, in vreme ce produsele destinate pietii aferente 
utilizării in medii industriale normale reprezintă 688.233 lei, adica 28,31 % din cifra de afaceri 
neta totala.

Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de afaceri ale 
societăţii comerciale pentru ultimii trei ani;

Ponderi in venituri 
(vanzari)

Ponderi in total cifra de 
afaceri

Grupa 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Aparataj Anti-exploziv 37.23 34.70 43.50 31.53 26.61 33.32
Aparataj antigrizutuos AG 22.15 0.00 0.00 18.76 0.00 0.00
Comutatoare cu came 3.30 6.01 7.79 2.80 4.61 5.97
Prize si fise industriale 4.73 9.53 6.59 4.00 7.31 5.05
Echipamente electrice de distributie si 
aparataj electric divers 4.00 9.20 7.69 3.39 7.06 5.89
Limitatoare 10.97 14.68 11.52 9.30 11.26 8.82
întrerupătoare si separatoare tripolare 3.49 3.35 3.38 2.95 2.57 2.59
Produse pentru subcontractare (Terţi, 
inclusiv Livrări intracomunitare) 13.80 21.16 17.86 12.41 16.23 13.67
Diverse alte produse (piese schimb) 0.33 1.36 1.68 0.28 1.05 1.29
Total

Pentru produsele realizate, strategia de distributie a SC Grupul Industrial Electrocontact SA 
Botoşani se bazeaza pe potentialul uman, financiar, comercial. Tinind cont de faptul ca produsele din 
gama de fabricaţie se adreseaza atat consumatorilor individuali cat si consumatorilor industriali, 
principalele canale de distributie ale SC Grupul Industrial Electrocontact SA in 2017 au fo s t:

- distributie directa
- distributie prin distribuitori zonali
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Distributia directa a fost realizata prin forţa de vanzare proprie a firmei si prin contractele cadru 
stabilite cu beneficiari importanţi. Deasemenea pentru o diminuarea timpului de livrare a produselor, s-au 
creat stocuri de siguranţa pentru produsele de catalog cele mai solicitate si a fost perfectat un contract cu 
o firma de cuierat rapid prin care se asigura livrarea in regim de urgenta a produselor.

In 2017 au fost mentinute relaţiile de colaborare cu o serie de firme zonale de distributie, firme 
raspandite in principalele zone geografice, cu care se realizeaza colaborari in funcţie de cerinţele pietii, 
distribuitori care intermediază si distribuie in zona produsele achiziţionate de la SC Grupul Industrial 
Electrocontact SA Botoşani fara insa a constitui stocuri proprii de produse. Prin acest sistem s-a urmărit 
acoperirea integrala a teritoriului României si creşterea cifrei de afaceri .

Deasemenea strategia de distributie a urmărit proiectarea si managementul sistemului fizic de 
distributie (ambalare, depozitare, manipulare, transport, susţinere tehnica prin piese de schimb si service, 
primirea si procesarea comenzilor, controlul stocurilor).

1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Peste 90% din aprovizionarea tehnico-materiala a fost asigurata din surse indigene. Majoritatea 
materialelor au fost aprovizionate de la producători de renume pe piaţa romaneasca sau de la distribuitori 
ai acestor producători, cum ar fi: Arcelor Mittal Galaţi, Monetaria Statului Bucureşti, Laromet Bucureşti, 
Ecoref Bucureşti, Turbonef Rm Valcea, Romseal Bucureşti, Basplast Bucureşti.

In conformitate cu necesitatile si cu posibilităţile economico-financiare concrete, pentru materiile 
prime si materialele de baza (lingouri aluminiu, tabla, aminoplast) precum si pentru celelalte 
produse/materiale/materii prime s-a realizat aprovizionarea in funcţie de comenzile primite de la 
beneficiari, in funcţie de necesarul lunii, astfel incat sa nu se creeze stocuri prea mari, care sa implice 
imobilizarea resurselor financiare.

Un aspect negativ l-a reprezentat tendinta de creştere continua a preturilor la materiile prime din 
import pe care le aprovizionam de la reprezentanţii din Romania ai firmelor din exterior, precum si acela 
al modalitatii de plata pe care o solicita furnizorii. Datorita situatiei economico-financiare, foarte mulţi 
furnizori au solicitat plata anticipata sau la predarea mărfii, lucru care are un efect negativ asupra fluxului 
financiar al firmei.

Pe de alta parte, scaderea accentuata a volumului comenzilor din cauza situatiei nesigure din 
domeniile energetic si petrolier, a creeat mari probleme in aprovizionarea cu materii prime si materiale, 
intrucat nu ne-am putut permite sa aprovizionam cantitati mari de materiale determinând o putere de 
negociere redusa in ceea ce priveşte preţul si termenul de plata.

In relaţiile furnizori -  firmă, Grupul Industrial Electrocontact Botoşani a făcut eforturi pentru 
prevederea schimbărilor majore posibil a se produce în orice moment pe “piaţa intrărilor” astfel încât să se 
evite sau macar să se diminueze efectele nefavorabile pe care acestea le pot produce.

în analiza puterii de negociere a furnizorilor Grupul Industrial Electrocontact Botoşani a ţinut cont de 
următorii factori determinanţi:

-diferenţierea resurselor;
-costurile de comutare de la un furnizor la altul;
-existenţa intrărilor de substituţie;
-gradul de concentrare a furnizorilor;
-importanta volumului livrărilor pentru furnizori;
-costul relativ al aprovizionării ;
-impactul intrărilor de resurse asupra costurilor si diferenţierii produselor;
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1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare

a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a perspectivelor 
vânzărilor pe termen mediu şi lung;

Incapacitatea conducerii executive de a gasi soluţii pentru a face producţie fara a se inregistra 
pierderi a determinat Consiliul de Administraţie sa ia decizia ca, incepand cu trim, IV, sa suspende 
temporar activitatile de producţie in vederea reorganizării fluxului tehnologic si sa se inceapa un proces 
de restructurare a activitatii de producţie, odata cu o reorientare către activitati de valorificare a spatiilor 
disponibile, prin inchiriere. De asemenea, in acest context, Consiliul de Administraţie a decis aplicarea 
unor masuri de concediere colectiva a personalului aferent activitatii de producţie precum si valorificarea 
prin vanzare a unor active care nu vor mai fi utile viitoarei organizari. Activele propuse spre valorificare nu 
reprezintă mai mult de 2 % din valoarea patrimoniului societatii.

Vanzarile pe principalele grupe de produse pentru anul 2017 se prezintă in felul următor:

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

Vanzari pe grupe de produse 2017

m l t
/  '  * ' / / /  s / S  *  * / / /

In 2018 se preconizează vanzarea produselor aflate pe stoc către clienţii piaţa 
produselor industriale destinate utilizărilor in condiţii deosebite de exploatare: Atmosfere 
potential explozive (Petrol-Extractie, transport , prelucrare; Chimie si Petro-chimie; Minerit-in 
funcţie de evoluţia situatiei in domeniul energetic), Siderurgie (Industria Aluminiului, industria 
otelului), Energetica (Complexe Energetice-in funcţie de evoluţia situatiei in domeniul energetic), 
Naval.
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Estimare vanzari produse 2018
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b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale, a ponderii 
pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor competitori;

Societatea isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential foarte puternic, atit pe plan intern 
cit si extern. Principalii concurenţi interni sint : Lapp Kable Romania (fost COELCO TRADE Bucureşti), 
COMTEC Bucureşti, Eximprod Buzău, Romplast Recomplast Buzău, Relee Mediaş, Luxten Timişoara, 
Electrotel Alexandria, Electropromex Petroşani, Electroalfa International Botoşani, Electroechipament 
Industrial SRL Resita (Bocşa), AEM Timişoara, PGA Electric Baia Mare, Energobit Group Cluj Napoca, 
Electroglobal Cluj- Napoca, Tracon Romania (Arad).

Dintre concurenţii externi enumerăm : Legrand Franţa, CEAG Germania, WISKA Germania, 
STAHL Germania, CAR-TEM Italia, Vigano Italia, TECHNOR ITALSMEA Italia, Scame Italia, Fanton Italia, 
Lovato Italia, APATOR Polonia, GEWISS Germania, KONTAVILL Ungaria, SCHNEIDER Franţa, 
PRODAX Ungaria, MAKEL Turcia, Tempa-Pano Turcia, GAWE Spania, EMPRO Serbia, SIEMENS 
Germania, ENSTO Finlanda, OBZOR ZLIN CEHIA, ELMARK Bulgaria.

Concurenta va cunoaşte de asemenea un potential crescător atat din perspectiva accentuarii 
prezentei pe piaţa a firmelor europene, ca urmare a continuării intrării pe piaţa unica a unor firme de 
profil similar, cat si datorita intrării si dezvoltării firmelor de import care oferă produse fabricate in zona 
asiatica. Deasemeni existenta pe piaţa libera si cea organizata a produselor de origine asiatica, la preturi 
foarte mici, afecteaza cererea de produse ale societatii

Un aspect aparte cu care Grupul Industrial Electrocontact SA se confrunta este cel al concurentei 
neloiale, practicate de firme care vand produse ale Grupului cu an de fabricaţie vechi, provenind cel mai 
probabil din depozite, dezmembrări, reconditionari, la preturi cu 10-15% mai mici decât cele actuale 
ale Grupului.

Nu in ultimul rand, tendintele de modificare fluctuanta, pe plan european, a preturilor la principalele 
materiale neferoase, metalele preţioase, materiale plastice specifice care sunt utilizate in realizarea 
produselor electrotehnice au influentat in mod nefavorabil si activitatile de identificare de noi posibilităţi

40000

20000

o

■ Estimare vanzari produse 2018
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de colaborare în domeniul subcontractărilor pentru realizare de produse apartinand grupelor de repere şi 
subansamble din materiale metalice, limitând si diminuând posibilităţile de ofertare de produse către 
partenerii externi.

c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur client sau 
faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţii.

Printre principalii clienţi interni putem enumera:

DOMENIU DE 
APLICARE

BENEFICIAR PRODUSE SI ECHIPAMENTE 
OFERITE

INDUSTRIA 
EXTRACTIVA, DE 
TRANSPORT SI DE 
PRELUCRARE A 
PETROLULUI

OMV PETROM, Romania

PETROCONST S.A. Constanta, Romania

S.C. PETRO BRAZI S.A., Prahova, Romania

ROMINSERV Constanta

EXPERT PETROLEUM (fost PETROFAC 
SOLUTION), Romania

PETROSANTANDER, Romania

Aparataj in constructie antiexploziva

INDUSTRIA
ENERGETICA

COMPLEXUL ENERGETIC Oltenia, Romania, 

ELCOMEX CERNAVODA, Romania 

CET Govora

Prize si fise industriale; Cutii de 
joncţiune; Presetupe, Aparataj in 
constructie antiexploziva ; Limitatoare 
de cursa ; Comutatoare cu came

INDUSTRIA
MINIERA

COMPLEXUL ENERGETIC Oltenia, Romania Aparataj minier de comanda, protectie, 
semnalizare, automat si neautomat

Aparataj de conexiune si derivaţie

INDUSTRIA 
SIDERURGICA si 
METALURGICA

ARCELOR MITTAL Galaţi, Romania 

ARCELOR MITTAL Roman, Neamţ, Romania 

ARCELOR MITTAL Hunedoara, Romania 

ARCELOR MITTAL lasi, Romania 

S.C. TMK RESITA S.A. Resita, Romania 

DAN STEEL GROUP Beclean

Limitatoare de cursa; Comutatoare cu 
came; Prize si fise industriale; Aparataj 
in constructie antiexploziva; 
întrerupătoare tripolare

INDUSTRIA NAVALA ŞANTIERUL NAVAL DAMEN Galaţi, Romania 

S.C. ROMPORTMET S.A., Galaţi, Romania 

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES 

VARD, Tulcea, Romania 

S.C. CHORUS M&D SRL Galaţi, Romania

Prize si fise industriale; Comutatoare cu 
came; Limitatoare de cursa; Aparataj de 
comanda si semnalizare

INDUSTRIA
PETROCHIMICA S.C. CONFIND S.R.L. Campina, Romania

Aparataj in constructie antiexploziva: 
cutii cu butoane, microintrerupatoare si 
limitatoare, cutii cu siguranţa si aparate 
de masura, prize, fise, cuple, cutii cu 
comutatoare, tablouri de comanda si 
iluminat, cutii de comanda si 
semnalizare, cutii de derivaţie
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Situatia existenta pe piaţa produselor industriale din gama de producţie a Grupului Industrial 
ELECTROCONTACT, situatie caracterizata prin activitati investitionale, de modernizări si mentenanta 
scăzute, face ca practic diminuarea comenzilor oricărui client sa aiba un impact negativ asupra volumului 
de vanzari.

In acelaşi context, lipsa unei variante definitive a unei strategii energetice, deciziile care au 
determinat si determina in continuare evoluţia sectorului energetic si in particular al celui minier 
(inchiderea minelor neviabile, dificultăţile crescânde ridicate de menţinerea si eventuala modernizarea a 
celor considerate profitabile, intrările si ieşirile in insolventa, repetate, ale Complexului Energetic 
Hunedoara, incertitudinea activitatii desfasurate de Complexul Energetic Oltenia, menţinerea in 
insolventa a CET Govora) sunt tot atatea aspecte care influenteaza in mod consistent nivelul de 
performanta in impunerea produselor autohtone in aceste proiecte. Diminuarea numărului de exploatari 
miniere considerate viabile din zona Vaii Jiului si incertitudinea modului de evoluţie a Complexului 
Energetic Hunedoara au condus la situatia in care si in 2017 pentru domeniul minier sa nu fie realizata 
practic nici o vanzare, ceea ce a afectat fundamental cifra de afaceri a firmei. O menţinere pe termen 
mediu si lung a unor astfel de situatii afecteaza si va afecta in mod puternic performantele firmei, 
conducând la o evoluţie previzibil negativa.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale

Numărul mediu al salariaţiilor in anul 2017 a fost de 41 persoane.
în urma analizei economice realizate in luna septembrie 2017 s-a concluzionat ca funcţionarea 

societatii in forma actuala nu mai era posibila, fiind nevoiţi sa inchidem temporar activitatea de producţie 
a societatii pina la momentul achitarii tuturor datoriilor si al restructurării condiţiilor de fabricaţie si 
producţie. Astfel in luna Noiembrie 2017 s-a disponibilizat colectiv un nr de 40 de salariaţi, atit din cadrul 
personalului TESA cit din cadrul personalului muncitor.

La sfârşitul anului 2017 personalul angajat era în număr de 10 din care
- 5 de persoane cu studii superioare respectiv 50% - conducerea societatii
- 5 persoane cu studii medii si profesionale respectiv 50 %.- personalul de paza si responsabilul de 

gestiuni
Gradul de sindicalizare al forţei de muncă nu mai exista, societatea avind un nr de salariaţi care nu 

impune existenta unui sindicat.
Cheltuielile totale cu salariile in 2017 au fost de 1.283.565 lei din care:
Cheltuielile cu personalul de execuţie au fost in suma de 979.160 lei
Cheltuieli cu salariile directorilor au fost in suma de 304.405 lei

In cursul exerciţiul financiar incheiat la 31.12.2017 societatea nu a acordat avansuri membrilor consiliului de 
administraţie. Societatea nu are angajate obligaţii viitoare de natura garanţiilor asumate in numele directorilor si 
administratorilor. Societatea nu are obligaţii contractuale cu privire la plata pensiilor către foştii directori.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra mediului 
inconjurător precum si a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislaţiei 
privind protectia mediului inconjurător.

Grupul Industrial Electrocontact a desfasurat pana in Noiembrie 2017 următoarele activităţi de 
bază cu posibil impact asupra mediului:
- Secţii prelucrări mecanice (strungărie, prese mecanice, turnătorie, confecţii metalice) - Gestiunea 
deşeurilor rezultate din procese de producţie s-a efectuat conform legislaţiei în vigoare (colectare 
separată şi predare la magazia de deşeuri metalice în vederea valorificării prin firme specializate).
- Secţie prelucrare mase plastice. Gestionarea deşeurilor rezultate s-a realizat conform legislaţiei în 
vigoare privind colectarea, depozitarea şi valorificarea prin intermediul firmelor specializate.
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In anul 2017, pana la momentul opririi activitatilor de producţie, conform deciziei Consiliului de 
Administraţie, in cadrul Grupului Industrial ELECTROCONTACT SA:

- s-au respectat prevederile Autorizaţiei de Mediu nr. 151/28.11.2011, cu o valabilitate de 10 ani 
de la data emiterii,

-s-au repectat prevederile Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor, emisa la inceputul anului 2015 de 
către Administraţia Naţionala Apele Romane,Administraţia Bazinala de Apa Prut-Barlad si cu valabilitate 
pana la data de 31.01. 2018 (autorizaţia 12/23.01.2015).

- s-a continuat activitatea de monitorizare relativa la tinerea sub control a parametrilor referitori la 
influenta exercitata de procesele productive asupra aerului, solului, apelor si nivelului sonor, măsurătorile 
reliefând incadrarea parametrilor monitorizaţi in limitele admisibile de reglementările in vigoare si 
Autorizaţiei de mediu nr.151/28.11.2011.

S-a mentinut contractul de prestări servicii nr. 2296P/18.12.2012 incheiat cu Mediolab -  U.T. Gh. 
Asachi lasi. Ca urmare a contractului incheiat cu SC Ecologic 3R Braila, s-a predat in continuare 
responsabilitatea eliminării si valorificării deşeurilor de hârtie si carton, obligaţie monitorizata de către 
Administraţia Fondului pentru Mediu.

Pe linia gestionarii deşeurilor, conform prevederilor Actului Adiţional nr.4 din data de 21.03.2015, 
in cursul anului 2017 nu s-a realizat nici o eliminare de deşeuri periculoase si nepericuloase dar s-a 
mentinut prelungirea pentru urmatoarea perioada de 12 luni a contractului incheiat cu SC Phaselis Eximp 
SRL lasi (nr. 412.03.2012) pentru preluarea de deşeuri periculoase si nepericuloase.

Deseurile periculoase existente in continuare, rezultate in urma activitatilor de galvanizare, precum 
si substantele chimice periculoase utilizate in timpul in care se desfasura activitati de producţie sunt 
depozitate temporar si vor trebui eliminate prin societati autorizate, cu costuri aferente, potrivit 
prevederilor legale. De asemenea, va trebui analizata oportunitatea obţinerii unei noi Autorizaţii de 
Gospodărire a Apelor, in funcţie de specificul reorganizării.

S-a continuat transmiterea către Adminiatratia Fondului pentru Mediu a Declaraţiilor lunare privind 
obligaţiile la Fondul pentru mediu.

1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare

In anul 2017, pentru produsele destinate funcţionarii in medii potential explozive (gaze si prafuri 
combustibile) s-a avut in vedere reavizarea ATEX, 1 produs (cu 26 variante de execuţie) a fost pregătit 
pentru faza finala de recertificare trebuind a fi trimis la inceputul anului 2017 la INSEMEX-SECEEX, iar 
10 produse (cu un total de 34 variante de execuţie) au fost in diferite faze de analiza economica, tehnica 
si reactualizare a documentaţiei conform standardelor specifice, fiind pregătite in vederea recertificarii. 
Datorita motivelor obiective legate de disponibilităţile de fonduri, de programul de recertificari, de cerinţele 
de piaţa, opririi activitatii de producţie, nu s-a mai inaintat cu aceste recertificari.

Pentru domeniul echipamentelor electrice nu au fost asimilate produse.

1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului

Riscul de preţ
Societatea a practicat o politică de preţuri greşita fapt care a dus la oprirea activitatii de producţie. 

Riscul de credit
Societatea este expusa la un risc de credit datorita creanţelor comerciale fata de clienţi.

Riscul de lichiditate
Principalele elemente şi factori care ar putea afecta lichiditatea societăţii considerăm a fi:

• creşterea preturilor la utilitati,
• creşterea nivelului taxelor locale.
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Politicile şi obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:
• Concedierea tuturor persoanelor din conducere care nu participa la crearea de venituri;
• Diminuarea tuturor cheltuielilor care nu produc venituri;
• Vanzarea stocurilor de produse finite si materiale;
• încasarea la timp a facturilor de chirii si utilitati;
• Demolarea si valorificarea activelor care nu produc venituri;
• Ocuparea unei suprafeţe tot mai mari cu firme care pot plaţi chirie.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale

Referitor la anul 2018, activitatea se va desfasura conform deciziei Consiliului de Administraţie de a fi 
oprite temporar activitatile de producţie in vederea restructurării, de aplicare a unor masuri de concediere 
colectiva a personalului aferent activitatii de producţie si de realizare de vanzari doar in limita produselor 
existente pe stoc, din aceasta perspectiva nefiind acoperite prin stocuri de siguranţa toate gamele de 
produse. O reorientare către activitati de valorificare a spatiilor disponibile, prin inchiriere. precum si 
valorificarea prin vanzare a unor active care nu vor mai fi utile viitoarei organizari. Activele propuse spre 
valorificare nu reprezintă mai mult de 2 % din valoarea patrimoniului societatii, veniturile obtinute urmând 
a fi folosite pentru plata datoriilor.

Evenimentele, schimbările economice care ar putea afecta semnificativ veniturile din activitatea de 
bază sunt:

- creşterea preţurilor utilităţilor, in special a gazelor naturale, energiei electrice, creşterea preturilor 
la combustibili auto,
- creşterea salariului minim pe economie,
- incoerenta unor masuri economice si a prevederilor legislative,
- lipsa pe piaţa muncii a personalului calificat corespunzător si cu experienţa pentru realizarea 
reluării activitatii de producţie in cadrul Gl ECB,
- creşterea nivelului taxelor si impozitelor locale.

2. Activele corporale ale societatii
2.1 Principalele capacităţi de producţie sunt localizate la sediul social al societăţii, respectiv Botoşani, str. 
Calea Naţională, nr. 6, jud. Botoşani.

Grupul Industrial ELECTROCONTACT dispune de o suprafaţa construita, structurata in asa fel incat 
sa se realizeze fluxuri tehnologice optime. Potentialul tehnologic al Grupului Industrial ELECTROCONTACT, 
in anul 2017 a fost organizat in urmatoarea structura:

• depozite de materii prime si produse finite;
• atelier de prelucrare prin aschiere;
• atelier pentru constructii metalice;
• atelier de prelucrare prin presare la rece;
• atelier pentru prelucrarea maselor plastice termoplaste;
• atelier pentru prelucrarea prin turnare sub presiune si in cochila a aliajelor de Aluminiu si Zinc;
• atelier vopsitorie dotat cu o instalatie moderna de vopsire in camp electrostatic;
• ateliere de montaj dotate cu benzi de montaj specializate;

Prin reorganizare, aceasta structura va suferi modificări importante, urmând ca spatiile existente sa fie 
redimensionate dupa necesitatile actuale si de perspectiva, respectiv o parte din aceste spatii vor avea 
destinatie productive, iar cealalta parte vor avea ca destinatie inchirierea către potentiali utilizatori.

Deasemenea o parte din dotările tehnice constând in utilaje care au fost complet amortizate, nu mai erau 
funcţionale, sau nu mai sint necesare activitatii au fost scoase pt valorificare, ca deseu de fier vechi.
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2.2 în ceea ce priveşte gradul de amortizare al imobilizărilor corporale situaţia se prezintă astfel:
a) clădirile si construcţiile speciale sunt amortizate în proporţie de 61,45%
b) instalaţiile tehnice şi maşinile sunt amortizate în proporţie de 98,22%
c) alte instalaţii, utilaje şi mobilier sunt amortizate în proporţie de 71,37%.

Imobilizările corporale au fost inregistrate iniţial la cost. Ulterior, pe baza legislaţiei romaneşti, cu 
excepţia terenului, acestea au fost supuse reevaluarii conform Hotararilor de Guvern; diferenţa s-a 
inregistrat la rezerve din reevaluare. Pentru echipamente, instalatii tehnice si utilaje, mijloace de transport 
si mobilier birotica, ultima reevaluare s-a făcut in anul 2001 conform HG nr. 403/2000 iar rezultatele 
reevaluarii au fost incluse in situatiile financiare ale anului 2001; pentru clădiri si constructii industriale s-a 
procedat la reevaluare la sfarsitul anului 2012, in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 şi HG 
1553/2003 si cu Ordinul 1752/2005, pct. 109(1). Amortizarea imobilizărilor corporale se calculeaza dupa 
metoda liniara de-a lungul duratei de viata utila. Durata de viata luata in calcul este cea prevăzută in 
legislaţia romaneasca.

• Grupa 1. Constructii : 10 - 50  ani;
• Grupa 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii: 2 - 1 7  ani;
• Grupa3. Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si 

alte active corporale: 5 - 1 5  ani

Terenul se presupune ca are o durata de viata nelimitata si ca urmare nu se supune amortizarii. Pentru 
terenuri, ultima reevaluare efectuata si inregistrata in evidentele contabile s-a făcut la data de 31 
decembrie 2015, vizeaza toate terenurile aflate in proprietate si a fost efectuata de evaluator Zaharia 
Rusu Dan, membru titular al ANEVAR atat pe baza informaţiilor transmise de către proprietar, cat si 
informaţii obtinute din surse externe.

Firma deţine terenuri agricole si terenuri cu constructii in intravilanul si extravilanul municipiului Botoşani si a 
comunelor Mihai Eminescu, Manoleasa, Mihalaseni, Hanesti si Ripiceni.
Stabilirea valorii nu s-a făcut pe fiecare lot in parte procedandu-se la evaluarea terenurilor pe categorii de 
utilizare, respectiv teren arabil, pasune, fanete si teren curţi constructii, stabilindu-se preturi diferite in funcţie de 
gradul de comasare a terenurilor.
Raportul de evaluare a fost intocmit in conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR -  ediţia 2015.

Valorile obtinute prin metoda comparaţiei directe -  analiza comparaţiilor relative sunt:

• Municipiul Botoşani:
- Teren aferent bazei de agrement 3 coline in suprafaţa de 5,93 ha -  1.073.211 lei
- Platforma industriala Calea Naţionala -  teren curţi si constructii in suprafaţa de 5,98 ha -

4.063.838 lei
• Comuna Mihai Eminescu - teren curţi constructii in suprafaţa de 0,33 ha -  210.679 lei
• Comuna Manoleasa:

- Teren curţi constructii in suprafaţa de 7,93 ha -  179.498 lei
- Teren arabil in suprafaţa de 125,69 ha -  1.478.581 lei
- Teren pasune in suprafaţa de 24,01 ha -  108.633 lei
- Teren faneata in suprafaţa de 1,72 ha -  4.669 lei
- Alte terenuri in suprafaţa de 0,79 ha -  357 lei

• Comuna Hanesti:
- Teren arabil in suprafaţa de 140,49 ha -  1.462.042 lei
- Teren pasune in suprafaţa de 0,50 ha -  2.051 lei

• Comuna Mihalaseni:
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- Teren curţi constructii in suprafaţa de 3,78 ha -  85.660 lei
- Teren arabil in suprafaţa de 105,83 ha -  1.197.074 lei
- Teren pasune in suprafaţa de 1,39 ha -  5.660 lei
- Alte terenuri in suprafaţa de 2,41 ha -  1.091 lei 

• Comuna R ipiceni:
- Teren arabil in suprafaţa de 1,67 h a -2 4 .17 9  lei
- Teren pasune in suprafaţa de 0,1 ha -  407 lei

Total general:suprafata de 428,58 ha, valoare = 9.897.630 lei, aceasta fiind valoarea justa finala 
recomandata de evaluator, obtinuta prin metoda comparaţiei directe-analiza comparaţiile relative.

2.3 Pe parcursul funcţionarii entitatii, dintre imobilizările corporale aflate in patrimoniul 
societatii sau constituit garanţii, fie pentru garantarea creditelor acordate, fie pentru garantarea 
unor datorii la buget.

La data intocmirii prezentelor note, in favoarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeteana 
Botoşani, Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii este instituit sechestru asigurator 
asupra următoarelor bunuri imobile:

• Lotul 19 compus din construcţie tip parter cu destinaţie hala galvanizare în suprafaţă 
construită de 864 m.p. precum şi suprafaţa de 864 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. 
Cadastral 1350/19;

• Lotul 16 compus din construcţie tip parter cu destinaţie hala de producţie în suprafaţă 
construită de 1.152 m.p. precum şi suprafaţa de 1.152 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. 
Cadastral 1350/16;

• Lotul 17 compus din construcţie tip parter cu destinaţia hală de producţie în suprafaţă 
construită de 1.764 m.p. precum şi suprafaţa de 1.764 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. 
Cadastral 1350/17;

• Lotul 13 compus din construcţie tip parter cu destinaţia hala de producţie în suprafaţă 
construită de 1.152 m.p. precum şi suprafaţa de 1.152 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. 
Cadastral 1350/13;

• Lotul 11 compus din construcţie tip parter cu destinaţie hală de producţie în suprafaţă 
construită de 1.296 m.p. precum şi teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. Cadastral 1350/11;

• Lotul 10 compus din construcţie tip parter cu destinaţie hală de producţie în suprafaţă 
construită de 1.152 m.p. precum şi suprafaţa de 1.152 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. 
Cadastral 1350/10;

• Lotul 8 compus din construcţie tip parter cu destinaţie hală de producţie în suprafaţă 
construită de 288 m.p. precum şi suprafaţa de 288 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. 
Cadastral 1350/8;

• Lotul 7 compus din construcţie tip parter cu destinaţie producţie în suprafaţă construită de 
372 m.p. precum şi suprafaţa de 372 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. Cadastral 1350/7;

• Lotul 15 compus din construcţie tip parter cu destinaţie hală prese mecanice în suprafaţă 
construită de 432 m.p. precum şi suprafaţa de 432 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. 
Cadastral 1350/15;

• Lotul 18 compus din construcţie tip parter cu destinaţie hală bachelită în suprafaţă 
construită de 1.644 m.p. precum şi suprafaţa de 1.644 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. 
Cadastral 1350/18;

• Lotul 20 compus din construcţie tip parter cu destinaţie strungărie în suprafaţă construită 
de 1.125 m.p. precum şi suprafaţa de 1.125 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. Cadastral 
1350/20;
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Investitii imobiliare

Valoarea investiţiilor imobiliare evidentiate in situatiile financiare este in suma de 4.466.606 lei, din care:

• terenuri -  in suma de 4.284.744 lei
• clădiri -  in suma de 181.862 lei

întrucât se considera ca terenurile au o durata de folosinţa nelimitata, pentru investiţiile imobiliare din aceasta 
categorie nu se calculeaza amortizare. Pentru cele din categoria “constructii” amortizarea cumulata, la data 
situatiilor financiare, este in suma de 93.441 lei.

Pentru investiţiile imobiliare, in cursul anului 2017 sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere atat venituri 

cat si cheltuieli, astfel:

- pentru investiţiile imobiliare din categoria „terenuri” :
-  venituri din arenda in suma de 271.146,33 lei
-  cheltuieli cu impozitul pe teren in suma de 20.333,01 lei

- pentru investiţiile imobiliare din categoria „constructii” :
-  venituri din chirii in suma de 82.804,94 lei
-  cheltuieli cu amortizarea in suma de 4.561 lei
-  cheltuieli cu impozitul pe clădiri in suma de 3.423 lei

Instrumente financiare

Societatea deţine urmatoarele participatii:

Societatea Natura
Participatiei

% in 
capitalul social

Electromining SA întreprindere asociata 40.36%
Electrocontact International SRL întreprindere asociata 24.00%
Electroalfa Trading SRL întreprindere asociata 20.00%
Electrocontact IT SRL întreprindere asociata 50.00%
Grupul Industrial Electrocontact- Fabrica de Transformatori întreprindere asociata 20.00%
Agricola Natural SRL Filiala 90.00%
Laboratoare SRL întreprindere asociata 20.00%
Compania Agricola întreprindere asociata 20.00%

Precizări :
- SC Electrocontact International SRL -  se afla in procedura de faliment. Intrarea in 

faliment a fost dispusa prin Hotararea intermediara 184/2014 pronuntata de Tribunalul Botoşani; s-a 
desemnat in calitate de lichidator judiciar provizoriu pe administratorul judiciar Cabinet Individual de 
Insolventa Dascalu Constantin-Lulu; s-a dispus dizolvarea societatii debitoare si ridicarea dreptului de 
administrare debitorului
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- SC Electroalfa Trading SRL Botoşani - se afla in procedura de faliment. Intrarea in 
faliment a fost pronuntata conform Hotararii intermediare nr.849 din 28.11.2013 pronuntata de Tribunalul 
Botoşani, secţia Falimente in dosarul nr. 1806/40/2011- lichidator judiciar Dascalu Constantin Lulu - procedura 
este in curs - suntem inscrisi pe tabelul creditorilor.

Informaţiile privind sediul social al fiecareia dintre entitatile mentionate, valoarea capitalului si a rezervelor, precum si 
profitul/pierderea inregistrata la sfarsitul anului 2017, la firmele care au desfasurat activitate, sunt prezentate in cele 
ce urmeaza:

- lei -
Denumire Sediul social Valoarea capitalului 

şi rezervelor legale 
(2017)

Profitul/
pierdere

2017
Electromining SA Calea Naţionala nr.6 

Botoşani
1.030.408 64.513

Electrocontact IT SRL Calea Naţionala nr.6 
Botoşani

240 1.663

Grupul Industrial Electrocontact Fabrica 
de Transformatori

Calea Naţionala nr.6 
Botoşani

240 (2.626)

Laboratoare SRL Calea Naţionala nr.6 
Botoşani

200 3.103

Compania Agricola Calea Naţionala nr.6 
Botoşani

15.000 (18.874)

Activele financiare detinute de entitate sunt structurate dupa cum urmeaza:

Exerciţiul 
incheiat 

la 31.12.2016
( lei)

-  Acţiuni detinute la filiale 280
-  Acţiuni detinute la entitati asociate 99.048 

si la entitati controlate in comun
-  Alte imprumuturi* 1.198.958

TOTAL 1.298.286 1.298.286

*Aceste sume au fost acordate ca sprijin financiar anterior anului 2017
Obiectivele, politicile si procedurile de administrare a capitalului vizeaza continuitatea activitatii in condiţiile 

menţinerii unei structuri optime a capitalului.
Ca obiective societatea a urmărit ca anual din profitul obtinut (in anii cand s-a inregistrat profit) sa se 

constituie rezervele legale minime obligatorii prevăzute de legislaţia romaneasca (5% din profitul anual). 
Totodata societatea monitorizează la fiecare data a intocmirii situatiilor financiare corelaţia dintre activul net 
(determinat ca diferenţa intre totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris pentru 
asigurarea incadrarii in prevederile legale in vigoare (activul net > 1/2 capitalul social subscris), si dispunerea 
eventualelor masuri pentru reintregirea capitalului social.

Exerciţiul incheiat 
la 31.12.2017 

(le i)

280
99.048

1.198.958
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Evoluţia relaţiei din ultimii cinci ani pentru care societatea a prezentat situatia poziţiei financiare ne indica 
gestionarea corespunzătoare a capitalului social:

2013
lei

2014
lei

2015
lei

2016
lei

2017
lei

Total Active 11.988.296 11.484.922 18.803.985 18.096.372 17.385.422
Total Datorii 2.665.068 3.666.310 2.554.322 2.280.748 2.435.531
Active nete 9.323.228 7.818.612 16.249.663 15.815.624 14.949.911
Capital social subscris 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000

% Activ net / Cap. 
soc.

64,30 53,92 112,07 109.07 103,10

Societatea nu face obiectul unor dispoziţii impuse din exterior privind administrarea capitalului.

Litigii

Societatea este antrenata intr-un număr de litigii comerciale, atat in calitate de creditor cat si in calitate de debitor. 
Aceste litigii au aparut ca urmare a desfasurarii normale a activitatii.

Probleme legate de mediu

Societatea nu a inregistrat la data situatiilor financiare nici un fel de obligaţii cu eventualele costuri anticipate 
privind mediul inconjurător. Astfel de cheltuieli sunt nesemnificative, societatea desfasurandu-si activitatea intr-un 
domeniu unde aspectele de mediu nu ridica probleme deosebite.

Relaţiile cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se deţin titluri de participare 
strategice

In exerciţiul financiar 2017 nu au existat tranzactii semnificative cu filiale sau cu alte societati la care se deţin 
participatii strategice.

Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul contractelor de leasing operaţional

Societatea nu are incheiate contracte de leasing operaţional.

Angajamente acordate

La data intocmirii situatiilor financiare firma nu avea angajamente acordate 

Angajamente primite

La data intocmirii situatiilor financiare firma nu avea angajamente primite.
în ceea ce priveşte dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societăţii nu există şi nu a existat 
vreun litigiu care să conteste dreptul de proprietate.
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3. Piaţa valorilor imobiliare emise de societatea comerciala.

3.1 Capitalul actual al societatii este de 14.500.000 lei, impartit in 145.000.000 acţiuni cu o valoare 
nominala de 0, 10 lei.

Societatea recunoaşte modificările la capitalul social in condiţiile prevăzute de legislaţia in vigoare si numai dupa 
aprobarea lor in Adunarea Generala a Acţionarilor si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerţului.

Acţiunile societatii sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucureşti.

3.2. Informaţii referitoare dividende
In situatiile financiare nu se regăsesc dividende, acestea fiind distribuiri din profitul realizat proporţional cu 
partea detinuta de către deţinătorii de investitii de capital.

3.3 Acţiuni proprii
La data bilanţului societatea deţinea un număr de acţiuni proprii rascumparate de 543.100 in valoare de
35.196 lei, preţul mediu de achiziţie fiind de 0,0648 lei/actiune. Termenul de pastrare a acestor acţiuni 
depăşeşte 12 luni de la data bilanţului.

3.4 Filialele nu deţin acţiuni ale societatii mama.

3.5 Societatea nu are emise obligaţiuni sau alte titluri de creanţă.

4. Conducerea societatii comerciale

Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale şi a următoarelor informaţii pentru 
fiecare administrator:

In anul 2017, structura administratorilor a fost urmatoarea:
- Preşedinte CA - Chiriac Gabriel
- Membru CA - Munteanu Viorica
- Membru CA - Miluţa Timofti pina pe data de 09.08.2017
- Membru CA - Iftime Valeriu incepind cu data de 09,08,2017 numit 
Provizoriu de CA pina la data tinerii AGA -26.09.2017
- Membru CA - Cojocaru Dorin incepind cu data de 26.09.2017 

Preşedintele Consiliului de administraţie este acţionarul majoritar al societatii, detinind 72,35 % din 
Capitalul social. Membrii consiliului de administraţie sint aleşi de către AGA, cu respectarea prevederilor 
legale.

Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale.

La 31.12.2017, structura conducerii executive era urmatoarea:

- Preşedinte Executiv - Munteanu Viorica
- Director General Executiv - Avasiloaie Alexandru Mihail
- Director Economic - Amarandei Daniela
- Director Comercial - Tirmac Marinela Livia

Niciunul dintre membrii conducerii executive nu participă la capitalul societăţii .
Niciunul dintre administratorii sau membrii conducerii executive nu este implicat în litigii sau proceduri 
administrative si nu a fost în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul societăţii sau care 
privesc capacitatea acestora de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul societăţii.
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Elementele de Bilanţ se prezintă astfel:
Anul incheiat la Anul incheiat la
31.12.2016 31.12.2017

Active Imobilizate 14.188.572 14.045.622
-Imobilizări corporale 12.890.286 12.747.336

Active financiare 1.298.286 1.298.286

Active circulante
Stocuri 2.261.748
Creanţe comerciale 1.207.073

Alte active comerciale 420.991
Numerar si echivalent in 17.988 
numerar
Total active circulante 3.907.800
Total active 18.096.372 
Capitaluri proprii si datorii
Capital Social 17.486.809
din care subscris si varsat 14.500.000
Ajustări 2.986.809

1.790.303
1.070.157

447.173
32.187

3.339.820
17.385.442

17.486.809
14.500.000
2.986.809

Rezultatul reportat 
Rez reportat din aplicarea 
prima data IAS 29 
Alte elemente de natura 
capitalurilor proprii 
Interese minoritare 
Total capitaluri proprii 
Datorii pe termen lung 
Total datorii pe termen lung 
Datorii curente 
Datorii comerciale 
împrumuturi pe termen scurt 
Taxe curente
Provizioane pe termen scurt 
Total datorii curente 
Total datorii

(7.850.290)
(6.202.982)

8.180.576
(6.202.982)

15.810.937

785.443
1.074.390
173
425.070

2.280.748
2.285.435

14.949.911

960.152
982.059

173
492.787

2.432.060
2.435.531

Capitalul social cuprinde acţiunile ordinare inregistrate la valoarea nominala.

Societatea recunoaşte modificările la capitalul social in condiţiile prevăzute de legislaţia in vigoare si numai dupa 
aprobarea lor in Adunarea Generala a Acţionarilor si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerţului.

Capitalul social la data bilanţului este integral varsat si este repartizat in 145.000.000 acţiuni cu valoarea 
nominala de 0.10 lei.
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Structura actionariatului la data bilanţului este urmatoarea:

Detinator Număr acţiuni %
Gabriel C h ir ia c - preşedinte CA 104.907.500 72,35
Acţionari persoane fizice 40.092.500 27,65

TOTAL 145.000.000 100

Rezervele legale reprezintă 4,26% din capitalul subscris si varsat si au fost constituite prin prelevări 
dinprofitul brut in perioadele precedente, in conformitate cu prevederile Legii 571/2003 si a Legii 31/1990 cu 
modificările si completările ulterioare.

Atat rezervele legale cat si alte rezerve s-au mentinut la acelaşi nivel in cursul anului 2017.

Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar
incheiat la 31 decembrie 2016 incheiat la 31 decembrie 2017

Rezerve legale 618.049 618.049
Alte rezerve 807.657 807.657

___________________________________ 1.425.706___________________________ 1.425.706

Rezultatul reportat reprezintă profitul/pierderea nedistribuita din anii precedenţi, rezultatul reportat din eror 
contabile si din surplusul realizat din reevaluarea imobilizărilor corporale.

Anul constituirii Suma Sold la 31 decembrie

2007 (24.969) (24.969)

2008 248.448 223.479

2009 (281.641) (58.161)

2010 (498.750) (556.911)

2011 (1.123.484) (1.680.395)

2012 (1.492.452) (3.172.848)

2013 (2.655.212) (5.828.060)

2014 (1.140.049) (6.968.109)

2015 (356.748) (7.324.857)

2016 (525.134) (7.849.990)

2017 (330.586) (8.180.576)

Acţiuni proprii

La data bilanţului societatea deţinea un număr de acţiuni proprii rascumparate de 543.100 in valoare de
35.196 lei, preţul mediu de achiziţie fiind de 0,0648 lei/actiune. Termenul de pastrare a acestor acţiuni depăşeşte 
12 luni de la data bilanţului.
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Imobilizări necorporale

In cursul anului 2007 entitatea a implementat proiectul “Certificarea produselor pentru medii 
potential explosive, prin alinierea la prevederile standardelor europene armonizate” din cadrul Programului 
de creştere a competitivitatii produselor industriale, administrat de MEC. Derularea programului a inceput 
in anul 2006, avand termen de finalizare 30.09.2007, termen ce a fost respectat intocmai.

Criteriile pentru recunoaşterea iniţiala fiind satisfacute, toate cheltuielile ocazionate de 
implementarea acestui proiect, in suma de 142.073,52 lei, au fost evidentiate ca si imobilizare 
necorporala pe masura efectuării lor, recuperarea facandu-se prin amortizare liniara.

Durata de viata utila fiind estimata la 5 ani, pana la 31 decembrie 2014 aceste imobilizări au fost 
recuperate prin amortizare, astfel ca in situatiile financiare valoarea contabila neta este 0.

Valoare bruta Amortizare Valoare neta 
__________________________ inregistrata_________ 31 decembrie

2007 142.074 19.837 122.237
2008 122.237 47.365 74.872
2009 74.872 44.732 30.140
2010 30.140 28.927 1.213
2011 1.213 1.213 0

Imobilizări corporale

Denumirea elementului de 
imobilizare

Terenuri
si

constructii

Instalatii 
tehnice si 

maşini

Alte 
instalatii, 
utilaje si 
mobilier

Investitii
imobili

are

Imobilizări 
corporale 

In curs TOTAL

Sold la 1 ianuarie 2017
Intrări in 2017 
Ieşiri / transferuri,
Sold la 31 decembrie 2017

10.341.483 
0 
0

10.341.483

4.388.726
0

363.128
4.025.598

31.068 
0 
0

31.068

4.466.606 
0 
0

4.466.606

1.190.457 
0

1.190.457

20.418.340
0

363.128
20.055.212

Amortizare cumulata 
Sold la 1 ianuarie 2017
Amortizarea exerciţiului 
Amortizare aferenta ieşirilor 
Sold la 31 decembrie 2017

3.082.040
117.710

0
3.199.750

4.333.088
18.807

363.128
3.988.767

24.046
1.872

0
25.918

88.880
4.561

0
93.441

- 7.528.054
142.950
363.128

7.307.876

Valoare contabila neta 
La 31 decembrie 2017

7.141.732 36.832 5.149 4.373.166 1.190.457 12.747.336
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Situatia creanţelor si a datoriilor

lei -
Creanţe Sold la 31.12.2016 Sold la 31.12.2017 

(col 2+3)
Termen de lichiditate

Sub 1 an Peste 1an
0 A 1 2 3

Creanţe -  total 1.628.064 1 517 330 1 517 330 -

din care:
-creanţe comerciale 1.207.073 1 070 157 1 070 157 -

-alte creanţe, din care: 420.991 447 173 447 173 -

-debitori diverşi 64.969

La sfârşitul anului 2017 o analiză comparativă a creanţelor faţă de anii precedenţi se prezenta
astfel:

• La sfarsitul anului 2012 din valoarea totală a creanţelor pe piaţa internă 25,16% sunt sub 30 de 
zile, 12,56% între 31 şi 60 de zile, 2,09% între 61 şi 90 de zile, iar 60,19% peste 90 de zile; 
creanţele pe piaţa externă se prezintă in felul următor : 41,12% sunt intre 61 si 90 de zile, iar 
58,88% peste 90 de zile.

• La sfarsitul anului 2013 din valoarea totală a creanţelor pe piaţa internă 29,83% sunt sub 30 de 
zile, 7,56% între 31 şi 60 de zile, 4,63% între 61 şi 90 de zile, iar 57,98% peste 90 de zile; 
creanţele pe piaţa externă se prezintă in felul următor : 30,71% sunt sub 30 de zile , iar 69,29% 
între 31 şi 60 de zile.

• La sfarsitul anului 2014 din valoarea totală a creanţelor pe piaţa internă 42,83% sunt sub 30 de 
zile, 6,28% între 31 şi 60 de zile, 1,73% între 61 şi 90 de zile, iar 49,16% peste 90 de zile; 
creanţele pe piaţa externă se prezintă in felul următor : 30,71% sunt sub 30 de zile , iar 69,29% 
între 31 şi 60 de zile.

• La sfarsitul anului 2015 din valoarea totală a creanţelor comerciale pe piaţa internă 27,14% sunt 
sub 30 de zile, 5,73% între 31 şi 60 de zile, 1,61% între 61 şi 90 de zile, iar 65,52% peste 90 de 
zile; creanţele pe piaţa externă - nu avem

• La sfirsitul anului 2016, valoarea totala a creanţelor comerciale este de 1.207.063 lei , mai mica 
decit la finele anului 2015 cu 415.512 lei , respectiv 20 %.

• La sfirsitul anului 2017 valoarea totala a creanţelor comerciale este de 1 070 157 lei, cu cca 12 % 
mai mica decit la finele anului 2016, respectiv suma de 136 906 lei



Datorii
Sold la 

31.12.2016
Sold la 

31.12.2017 
(col 2+3+4)

Termen de exigibilitate

Sub 1 an 1-5 ani Peste 
5 ani

0 1 2 3 4
Datorii-total 2.280 748 2 432 060 2 432 060 -

Din care:
-datorii comerciale 1 074 390 982 057 982 057 -

-sume datorate institutiilor -

de credit 173 173 173 -

-avansuri incasate in contul
comenzilor 23.646 65 556 65 556 -

-alte datorii, inclusiv datorii
fiscale si alte datorii pentru
asigurarile sociale 1.182 539 1 384 272 1 384 272

Analiza activitatii economice /situatia contului de profit si pierdere

SC Grupul Industrial Electrocontact SA a incheiat anul 2017 cu un rezultat negativ de 861.025 lei. 
In structura se prezintă astfel:

2016 2017
Profit/pierdere din exploatare (513.293) (857.790)
Profit/pierdere financiara 16.107 (3.235)

TOTAL (497.186) (861.025)

'Informaţii referitoare la impozitul pe profit

In cursul anului 2017 societatea a inregistrat pierdere contabila de 861.025 lei, iar pentru exerciţiul financiar 
incheiat nu datoreaza impozit pe profit.

Precizam faptul ca in anul 2017 nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare.

Datorita pierderilor cumulate de entitate in ultimii ani -  prezentate la nota 8 -  entitatea nu a calculat si evidenţia 
impozit pe profit amanat.
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Veniturile realizate in 2017 a fost in suma de 2.133.341 lei, dupa cum urmeaza:

-  Venituri din vanzarea produselor finite
-  Venituri din vanzarea produselor reziduale
-  Venituri din servicii prestate
-  Venituri din chirii
-  Venituri din vanzarea mărfurilor
-  Venituri din activitati diverse
-  Reduceri comerciale acordate

Cifra de afaceri neta

-  Variaţia producţiei executate
-  Variaţia producţiei in curs

TOTAL

-  Venituri din producţia de imobilizări
-  Venituri din investitii imobiliare 

Alte venituri din exploatare
TOTAL

-  Venituri din diferente de curs valutar
-  Venituri din dobânzi
-  Alte venituri financiare

TOTAL 

TOTAL VENITURI

2016

1.946.319
30.317
51.136

409.907
17.585

2017

1.860.789
110.815
29.660

423.419
5.928

2.455.264 2.431.102

348.094
170.157

375.102 (305.038)

393.010 7.250
393.010 7.250

354
1

20.785 27
21.140 27

3.244.516 2.133.341
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Cheltuielile totale realizate sint in suma de 2.994.366 lei si au urmatoarea structura:

Cheltuieli cu materiile prime si materialele 
Cheltuieli cu mărfurile

TOTAL:

Cheltuieli cu personalul
Salarii si indemnizaţii 
Cheltuieli privind asigurarile si protecti 

TOTAL

Amortizare constructii 
Amortizare instalatii tehnice si maşini 
Amortizare alte imobilizări 
Investitii imobiliare

TOTAL

Cheltuieli cu energia electrica 
Cheltuieli cu gazele naturale 
Cheltuieli cu apa

TOTAL

Cheltuieli privind prestatiile externe, din care :
Intretinere si reparaţii
Chirii
Asigurări
Comisioane si onorarii 
Protocol, reclama si publicitate 
Transport 
Deplasari
Servicii poştale si de telecomunicaţii 
Servicii bancare 
Alte servicii
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 
asimilate
Cheltuieli privind investiţiile imobiliare 
Alte cheltuieli

TOTAL 

Alte cheltuieli financiare

TOTAL Cheltuieli

477.476 304.389
11.543 13.328

489.019 317.017

1.521.870 1.434.288
352.288 320.517

1.874.158 1.754.805

121.185 117.710

22.840 18.807

1.872 1.872

4.561 4.561
150.458 142.950

296.134 178.947
77.533 44.498
22.191 51.147

395.858 274.592

253.874 134.867
4.337 2.845
4.201 3.496
2.807 1.838
3.000 50

425 99
30.329 19.359
11.084 7.649
21.792 13.362

9.062 9.796
166.837 76.373

288.942 292.978

176.781 83.195

719.597 501.040

5.033 3.262

3.741.702 2.994.366
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Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri şi cheltuieli. In cursul exerciţiului financiar incheiat la 
31 decembrie 2017 societatea nu a inregistrat si nu a plătit dividende.

Guvernanta corporativa (cf. Secţiunii lO/OMFP 3055/2009, Legea 31/1990 cu modificările la zi, Legea 
297/2000 , Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operaţiunile cu valori mobiliare)

SC Grupul Industrial Electrocontact SA a fost administrata de un Consiliu de administraţie format din 3 
membri si de o conducere executiva formata din 4 directori.

Societatea conduce contabilitatea in conformitate cu legislaţia in vigoare si deţine un sistem informatic 
integrat.

Societatea a adoptat in mod voluntar, prevederile CGC -  BVB/2007 si a raportat către BVB stadiul 
conformării cu cele 19 principii si 41 de recomandari - toate avand egala putere si importanta - prin 
Declaraţia privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa 
(Declaraţia “Aplici sau Explici”). Elementele de guvernanta corporativa au fost revizuite in cadrul Societatii 
conform Codului de Guvernanta Corporativa adoptat de Consiliul Bursei de Valori Bucureşti (BVB) in 
septembrie 2015, cu termen de implementare incepand cu Raportul Anual 2017.

Societatea a revizuit declaraţia de conformare cu noile prevederi, a depus si va depune eforturile 
profesionale, legale si administrative necesare pentru a asigura alinierea la prevederile noului Cod si la 
prezentarea transparenta a acestor rezultate.

Societatea disemineaza si va disemina pe website-ul companiei informaţii cu privire la structurile sale de 
guvernanta corporativa precum si lista membrilor CA cu menţionarea membrilor care sunt independenţi 
si/sau neexecutivi. Postarea pe website-ul societatii a unor rapoarte si documente va analiza 
oportunitatea diseminării pe website-ul societatii si a altor documente/regulamente si informaţii privind 
principiile si structurile de guvernanta corporativa. Acestea vor completa informaţiile, comunicatele si 
raportarile financiare oferite in mod curent si sistematic acţionarilor companiei.

Astfel, Grupul Industrial Electrocontact SA publica intr-o secţiune dedicata a website-ului propriu detalii 
privind desfasurarea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA), respectiv convocatorul AGA, 
materialele/documentele aferente ordinii de zi, formularele de procura speciala, formularele de vot prin 
corespondenta, proiectele de hotarari.

Societatea asigura informarea tuturor acţionarilor imediat dupa desfasurarea AGA, prin intermediul 
secţiunii dedicate a website-ului propriu, in legătură cu deciziile luate in cadrul AGA si rezultatul detaliat al 
votului. Prin intermediul unei secţiuni speciale pe pagina proprie de web, uşor identificabila si accesibila, 
Societatea pune la dispoziţie rapoarte curente, comunicate, calendarul financiar, rapoarte anuale, 
semestriale si trimestriale. Relaţia directa cu investitorii este asigurata de o persoana desemnata, 
dedicata informării acţionarilor in funcţie de intrebarile adresate in scris sau telefonic.

Consiliul de administraţie este format din 3 membri, din care unul este independent. La data de 31 
decembrie 2017, structura Consiliului de Administraţie al societatii, numărul de administratori ai Societatii 
ca si competentele individuale ale acestora satisfac principiile CGC-BVB.

In cursul anului 2017, Consiliul de Administraţie s-a intrunit in 6 şedinţe -  fiind astfel satisfacuta cerinţa de 
intrunire cel puţin odata pe trimestru.

Politica de remunerare a administratorilor a aplicat pana in prezent urmatoarele criterii: toti administratorii 
au mandate remunerate, pe baza propunerilor făcute de Consiliul de Administraţie si aprobate/validate de 
către acţionarii societatii in cadrul Adunărilor Generale. Remunerarea administratorilor include o 
componenta lunara fixa, acordata funcţie de indicatorii de realizare a prevederilor bugetare si de indicele
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de renumerare a personalului indirect si o componenta suplimentara a cărei limite generale au fost 
stabilite de către adunarea generala a acţionarilor. In aplicarea acestor principii nu a fost necesara 
constituirea unui Comitet de Remunerare, atributiile de propunere a remuneraţiei ramanand in sarcina 
Consiliului de Administraţie. Societatea nu a implementat inca un Ghid de evaluare a Consiliului, care sa 
cuprindă scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare.

Grupul Industrial Electrocontact SA si-a insusit in permanenta obligaţia de a respecta drepturile 
deţinătorilor de instrumente financiare emise de Companie si de a le asigura acţionarilor un tratament 
echitabil. Societatea depune toate eforturile pentru a realiza o comunicare efectiva si activa cu acţionarii 
sai si pentru facilitarea participării acţionarilor la lucrările adunarilor generale ale acţionarilor (AGA), 
precum si a exercitării depline a drepturilor acestora. Participarea acţionarilor la lucrările AGA este pe 
deplin incurajata, acţionarii care nu pot participa avand la dispoziţie posibilitatea exercitării votului in 
absenta, pe baza de procura speciala. In cadrul AGA este incurajat dialogul intre acţionari si membrii 
Consiliului de Administraţie si/sau ai conducerii.

Societatea Grupul Industrial Electrocontact SA a adoptat reguli privind circuitul intern si diseminarea către 
terti a documentelor si informaţiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informaţiei care 
poate influenta evoluţia preţului de piaţa al valorilor mobiliare emise de acesta.

Societatea a adoptat Politica privind principiile de afaceri si conflictul de interese care cuprinde proceduri 
in scopul identificării si soluţionării adecvate a situatiilor de conflict de interese, ca si proceduri specifice in 
scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzacţiilor cu impact semnificativ, de 
transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificării tranzacţiilor cu parti legate.

Referitor la Raportarea financiara si controlul intern:

Pentru fiecare exerciţiu financiar sunt postate pe site in termen, informaţiile privind calendarul financiar si 
continutui rapoartelor periodice (anuale, semestriale si trimestriale) si a rapoartelor curente privind 
evenimente importante din activitatea societatii.

SC Grupul Industrial Electrocontact SA SA furnizeaza informaţii periodice si continue, in conformitate cu 
standardele contabile de raportare financiara. Societatea disemineaza in limba romana si engleza 
informaţiile care reprezintă subiectul cerinţelor de raportare: informaţii periodice, informaţii continue, prin 
publicare pe website-ul www.electrocontact.ro

O importanta deosebita se acorda Controlului intern financiar contabil care are in vedere procesele de 
obţinere si comunicare a informaţiei financiar contabile si de gestiune.
In acest sens SC Grupul Industrial Electrocontact a elaborat Manualul de politici contabile care 
stabileste principiile si tratamentele contabile aplicate in societate, in scopul asigurarii comparabilitatii in 
timp a situatiilor financiare, dar si cu situatiile financiare ale altor societati.

Situatiile financiare anuale privesc activitatea proprie a Societatii Comerciale Grupul Industrial 
Electrocontact SA, sunt aferente exerciţiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017 si sunt 
intocmite in moneda naţionala.

Semnat in numele Consiliului de Administraţie,

Gabriel Chiriac
Preşedintele Consiliului de Administraţie

http://www.electrocontact.ro


GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA 
SITUATIA POZIŢIEI FINANCIARE INDIVIDUALE

LA DATA DE 31 decembrie 2017
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

SITUATIA POZIŢIEI FINANCIARE LA 31 decembrie 2017

(sumele sunt exprimate in lei)

Active

Active Imobilizate 

Imobilizări corporale 

Investitii imobiliare 

Imobilizări necorporale 

Active financiare 

Total active imobilizate

01.01.2017

8.512.560

4 .377.726

1.298.286

14.188.572

31.12.2017

8.374.170

4 .373.166

1.298.286

14.045.622

Active curente 

Stocuri

Creanţe comerciale

Alte active curente

Num erar si echivalent in num erar

Total active curente

Total active

2.261.748

1.207.073

420.991

17.988

3.907.800

18.096.372

1.790.303

1.070.157

447.173

32.187

3.339.820

17.385.442

Capitaluri proprii si datorii

Capitaluri proprii atribuibile acţionarilor

Capital Social

-din care subscris si varsat

-ajustari la inflaţie

Rezultatul reportat

Rez reportat din aplicarea prima data IAS 
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17.486.809

14.500.000

2.986.809

(7.849.990)

(6.202.982)

17.486.809

14.500.000

2.986.809

(8.180.576)

(6.202.982)
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GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA 
SITUATIA POZIŢIEI FINANCIARE INDIVIDUALE

LA DATA DE 31 decembrie 2017
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

Alte elemente de natura capitalurilor 12.377.100 11.846.660

proprii

Interese minoritare - -

Total capita luri p roprii 15.810.937 14.949.911

Datorii curente 

Datorii comerciale 

împrumuturi pe termen scurt 

Impozite si taxe curente 

Total datorii curente 

Total datorii

Total capitaluri proprii si datorii

1.112.078

1.074.390

173

98.794

2.285.435

2 .285.435  

18.096.372

1.405.990

982.059

173

47.306

2.435.531

2 .435.531  

17.385.442

Preşedinte executiv, Director economic,

Viorica M unteanu Daniela Amarandei
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GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA 
CONTUL DE PRO FIT SI PIERDERE
La data de 31 decembrie 2017
Acestea sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societatii

Contul de profit si pierdere la data de 31 decembrie 2017
(sumele sunt exprimate in lei)

Venituri din vanzarea bunurilor si mărfurilor 
Alte venituri din exploatare 
Variaţia stocurilor
Cheltuieli cu matern prime si materiale 
Cheltuieli cu energie si apa 
Cheltuieli salariale 
Cheltuieli cu amortizarea 
Alte cheltuieli de exploatare

Profit/ţpierdere) din exploatare

Venituri si cheltuieli financiare 

Profit/ţpierdere) bruta 

Cheltuieli privind impozitul pe profit 

Profit/(pierdere) din activitati continue

Profit/(piredere) net(a) a exerciţiului
Profit/(pierdere) atnbuibila:

- proprietarilor
- intereselor non-controlabile

Profit/(piedere) pe acţiune, de baza

Număr de acţiuni, milioane

31 decembrie 2016 31 decembrie 2017
2.455.264

393.010
375.102
488.897
395.858

1.874.158
150.458
827.298

(513.293)

16.107

0

2.425.174
13.178

(305.038)
317.717
274.592

1.754.805
142.950
501.079

(857.790)

(3.235)

0

(497.186)

(497.186)

(861.025)

(861.025)

(0,0034288)

145

(0,0059381)

145

Preşedinte executiv, 
Viorica Munteanu

Director economic, 
Daniela Amarandei



GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA 
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

Pentru exerciţiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017  

SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

la 31 decembrie 2017

(sumele sunt exprimate in lei)

Sold la
1 ianuarie 2016

Transfer la alte rezerve

Rezerve din reev.cons. 
Reevaluare terenuri 
Total rezultat global 
aferent anului 2016

Rezultat reportat 
din erori contabile

Sold la
31 decembrie 2016

Capital Ajustari ale 
capitalului 

social social

14.500.000 2.986.809

14.500.000 2.986.809

Rezerve Rezerve 
din legale

reevaluare

11.650.376 618.049

(166.600)

11.484.076 618.049

1



Alte
rezerve

807.657

Acţiuni

proprii

(35.196)

Rezultat 
reportat 
(fara IAS 

29)

(7.324.857)

(750.193)

166.600

Rezultatul
exerciţiului

(750.193)

750.193

Rezultat 
report, din 
adoptare 

IAS 29

(6.202.982)

Total
capitaluri

proprii

16.249.663

(497.186) (497.186)

58.459 58.459

807.657 (35.196) (7.850.290) (497.186) (6.202.982) 15.810.937



GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA 
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

Pentru exerciţiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

Capital Ajustări ale Rezerve Rezerve

Sold la
1 ianuarie 2017

social

8

capitalului
social

3

din
reevaluare

3
14.500.000 2.986.809 11.484.076

legale

8
618.049

Alte
rezerve

8
807.657

Acţiuni

proprii

8
(35.196)

Rezultat Rezultatul Rezultat
reportat 
(fara IAS 

29)
8

(7.850.290)

exerciţiului

32
(497.186)

report, din
adoptare  

IAS 29
3

(6.202.982)

Total
capitaluri

proprii

15.810.937

Transfer la alte rezerve 32

Rezerve din reev.cons. (166.601)

(497.186)

166.601

497.186

Total rezultat global 
aferent anului 2016 5,32 
Sold la 31 decem brie 2017 14.500.000 2.986.809 11.317.475 618.049 807.657 (35.196) (8.180.875)

(861.025) (861.025)
(861.025) (6.202.982) 14.949.911

Capitalul social la data bilanţului este integral varsat si este repartizat in 145.000.000 acţiuni cu valoarea nominala de 0.10 lei. La data bilanţului 
societatea deţinea un număr de acţiuni proprii rascumparate de 543.100 in valoare de 35.196 lei, preţul mediu de achiziţie fiind de 0,0648 lei/actiune. 
Termenul de pastrare a acestor acţiuni depăşeşte 12 luni de la data bilanţului.

Preşedinte executiv, Director economic,

Viorica Munteanu Daniela Amarandei
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SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA 
NOTE LA SITU ATM LE FINANCIARE INDIVIDUALE 
Pentru exerciţiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii

NOTAI-PREZENTAREA ENTITATII RAPORTOARE

Denumirea societăţii comerciale: SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
Sediul social: CALEA NAŢIONALA N R 6, BOTOŞANI
Numărul de telefon/fax: 0231 517.172/0231 513.710
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 607321
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J07/88/1991
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI 
BUCUREŞTI
Capitalul social subscris şi vărsat: 14.500.000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială acţiunile au 
o valoare nominala de 0,10 lei

S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A. a luat fiinţă în baza prevederilor HCM nr.562 din 16 mai 1972 şi 
a HCM nr.1460 din 7 decembrie 1972, purtând denumirea de întreprinderea de aparataj de joasă tensiune 
Electrocontact. In urma HG nr.568 din 1 decembrie 1991, întreprinderea de aparataj de joasă tensiune 
Electrocontact se reorganizeaza si ia fiinţa SC Electrocontact SA .
Obiectul principal de activitate il constituie “Fabricarea aparatelor de distribuire si control a electricitatii”, 
cod CAEN 2712. Din aceasta perspectiva, domeniul de activitate al organizaţiei presupune implicit 
proiectarea, producerea si comercializarea aparatajului electrotehnic pentru distributie si comanda electrica 
de joasa si medie tensiune.

Produsele din gama de fabricaţie pot fi structurate dupa cum urmeaza:
- Echipament electric antiexploziv pentru, petrochimica, industria extractiva, de transport si de 

prelucrare a petrolului, chimica si a gazelor naturale:
- cutii de comandă si semnalizare, comutatoare, prize si fise industriale de 16 si 63A si cuple bipolare sau 
tripolare, cutii cu microintrerupătoare, cutii cu butoane si limitatoare, cutii cu electromagneti, cutii de 
distributie, cutii de joncţiune
- cutii cu contactoare, comutatoare, transformatoare, siguranţe si aparate de masura, intrerupatoare automate
- tablouri de comanda si iluminat
- corpuri de iluminat
- aparataj pentru incalzire electrotermica.

- Echipament electric antigrizutos pentru industria miniera :
- cofrete cu contactoare de putere si relee de protectie, cofrete cu intrerupatoare, cofrete cu transformatoare 
pentru iluminat sau pentru perforatoare electrice, aparataj de comanda si semnalizare, aparataj de conexiuni 
si derivaţie, echipamente neautomate pentru mine grizutoase, echipamente miniere automate si neautomate 
pentru minele normale (fara pericol de explozie)

- Echipament electric de joasa tensiune pentru distributia energiei electrice:
- blocuri de protectie si masura mono si trifazate
- dulapuri de distributie a energiei electrice de joasa tensiune pentru punctele de transformare
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- cutii de distributie a energiei electrice de joasa tensiune montabile pe stâlpi, pentru iluminat si pentru 
alimentarea altor consumatori
- puncte de iluminat si aprindere
- firide de branşament pentru racordarea consumatorilor casnici si industriali
- firide centralizate de branşament, pentru masurarea energiei si protectia circuitelor electrice ale 
consumatorilor din blocurile de locuinţe
- separatoare de sarcina cu cutite sau cu siguranţe MPR, bipolare, tripolare şi tetrapolare, de la 40 la 630A, 
pentru joasa tensiune
- intrerupatoare tripolare cu acţionare manuala, de la 100 la 1000A
- comutatoare cu came.

- Aparataj electric pentru industria navala
- comutatoare cu came de la 10 până la 200A, limitatoare de cursa, prize si fise pentru 10 si 16 A, cutii cu 
butoane cu 2 pana la 12 posturi, cutii de derivaţie, intrerupatoare cu pârghie pentru 25, 63 si 100 A, 
transformatoare trifazate uscate de la 1 pana la 315 KVA, transformatoare monofazate uscate pentru 63-630 
VA si 1-10 KVA

-Aparataj electric pentru construcţiile civile:
- comutatoare, prize si fise cu sau fara contact de protectie, doze de derivaţie, tablouri de apartament, 
tablouri de distributie, cutii de distributie, tablouri de comanda pentru convertizoare de sudura şi generatoare 
electrice, separatoare de sarcina cu cutite, balasturi de 20 si 40W etc.

-Aparataj electric pentru construcţiile de masini-unelte:
-comutatoare de la 6 la 200A, prize si fise de la 16 la 125A, limitatoare de cursa, microintrerupatoare 
capsulate, sesizoare inductive si de proximitate, sesizoare opto-electronice, tablouri electrice pentru maşini- 
unelte, macarale, poduri rulante, cutii capsulate, panouri, pupitre si tablouri echipate cu echipament electric 
de joasă tensiune etc.

- Aparataj electric pentru industria siderurgica:
-comutatoare cu came, limitatoare de cursa, microintrerupatoare capsulate, cutii de comandă si semnalizare, 
avertizoare si intrerupatoare, cutii de distributie, cutii de derivaţie, transformatoare monofazate;

- Aparataj electric pentru industria nucleara:
-prize si fise industriale, doze de derivaţie, cutii de joncţiune, cutii de tragere, accesorii de cablare 
(presetupe speciale), separatoare, microintrerupatoare, transformatoare trifazate;

- Aparataj electric pentru domeniul feroviar :
-comutatoare cu came, doza de derivaţie 3kV, dulii specifice domeniului feroviar

- Diverse:
-diferite produse din aliaje de aluminiu si zinc realizate prin turnare sau din material plastic realizate prin 
presare directa sau injecţie 
-matrite si dispozitive diverse
-diferite parti componente din metal sau plastic, precum si alte produse realizate in conformitate cu 
solicitările sau dupa modelul sau materialul clientului

NOTA 2 -  DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Situatiile financiare au fost intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) 
adoptate de Uniunea Europeana si conţin:

• Situatia poziţiei financiare
• Situatia rezulatatului global
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• Situatia modificării capitalurilor proprii
• Situatia fluxurilor de trezorerie
• Notele explicative la situatiile financiare

NOTA 3 -  POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE 

Baza de întocmire a situatiilor financiare

Dat fiind faptul ca valorile mobiliare ale societatii sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucureşti, entitatea 
a avut obligaţia, conform prevederilor OMFP 881/2012 privind aplicarea de către societatile comerciale ale 
căror valori sunt admise la tranzacţionare pe o piaţa reglementata a Standardelor Internationale de Raportare 
Financiara si a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor 
contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, sa aplice aceste Standarde 
incepand cu exerciţiul financiar al anului 2012.

Bazele evaluarii

Situatiile financiare sunt intocmite la cost istoric, cu excepţia imobilizărilor corporale care sunt evidentiate 
la valoare reevaluata.
Ultima reeevaluare efectuata si inregistrata in evidentele contabile s-a făcut la data de 31 decembrie 2015, 
vizeaza toate terenurile aflate in proprietate si a fost efectuata de evaluator Zaharia Rusu Dan, membru 
titular al ANEVAR.
Firma deţine terenuri agricole si terenuri cu constructii in intravilanul si extravilanul municipiului Botoşani 
si a comunelor Mihai Eminescu, Manoleasa, Mihalaseni, Hanesti si Ripiceni.
Raportul de evaluare a fost intocmit in conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR -  ediţia 2015, 
neexistand nicio abatere de la acestea. Standardele pe baza carora s-a realizat raportul de evaluare sunt:

• SEV 100 -  Cadru general (IVS Cadru general)
• SEV 101 -  Termenii de referinţa ai evaluarii (IVS 101 )
• SEV 102 -  Implementare (IVS 102)
• SEV 103 -  Raportare ( IVS 103 )
• SEV 230 -  Drepturi asupra proprietatii imobiliare ( IVS 230 )
• GEV 630 -  Evaluarea bunurilor immobile

Pentru evaluarea terenurilor au fost alese metodele cele mai adecvate ( din toate cele sase metode de 
evaluare a terenului, unele numite tehnici sau analiza si care sunt derivate ale celor trei abordari tradiţionale 
ale valorii oricărui tip de proprietate imobiliara, respectiv abordarea prin piaţa, abordarea prin venti si 
abordarea prin cost). Astfel, pentru stabilirea valorii juste a terenurilor s-a folosit comparaţia directa si 
capitalizarea directa a rentei/arendei funciare, dar si comparaţia relative.

Moneda funcţionala si de prezentare

Situatiile financiare sunt prezentate in LEI, aceasta fiind moneda funcţionala. Toate informaţiile financiare 
sunt prezentate in LEI, rotunjiti la cea mai apropiata unitate, daca nu se specifica altfel.
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Moneda străină

Pentru tranzacţiile in moneda străină transformarea in moneda funcţionala se face utilizând rata de schimb 
BNR din ziua tranzactiei. Diferentele de curs valutar sunt evidentiate la sfarsitul fiecărei luni in contul de 
profit si pierdere. Soldurile in moneda străină sunt transformate in lei la cursurile de schimb BNR, pentru 
data bilanţului.

Ratele de schimb EUR/RON au fost urmatoarele :
• 31 decembrie 2016 = 4,5411 lei
• 31 decembrie 2017 = 4,6597 lei

Câştigurile si pierderile rezultate din conversia tranzacţiilor in moneda străină si din conversia activelor si a 
datoriilor exprimate in moneda străină sunt recunoscute in situatiile financiare in contul de profit si pierdere, 
in rezultatul financiar.

Utilizarea estimărilor si raţionamentelor profesionale

întocmirea situatiilor financiare în conformitate cu IFRS presupune uilizarea de către conducere a unor 
raţionamente profesionale, estimări si ipoteze care afectează aplicarea politicilor contabile si valoarea 
raportată a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Estimările sunt făcute pe baza celor mai credibile 
informaţii disponibile la data intocmirii situatiilor financiare insa rezultatele efective pot diferi de valorile 
estimate. Estimările si ipotezele care stau la baza acestora sunt revizuite periodic. Revizuirile estimărilor 
contabile sunt recunoscute în perioada în care estimarea a fost revizuită si în perioadele viitoare afectate. 
Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent asupra tuturor perioadelor prezentate in situatiile 
financiare intocmite in conformitate cu IFRS.

Continuitatea activitatii

Desfasurarea in mod normal a activitatii firmei in viitorul apropiat, cu note de incertituine, a fost, este si va 
fi puternic influentata de evoluţia generala a domeniului economic in general si a domeniul industrial in 
special.

Majoritatea principalilor beneficiari ai produselor noastre continua sa se afle in situatii nefavorabile si 
deosebite: starea de incertitudine din sectorul energetic de producere a energiei electrice pe baza de carbune- 
intrarile si ieşirile repetate in/din starea de insolventa ale Complexului Energetic Hunedoara, decizia de a 
mai ramane numai doua exploatari miniere considerate viabile, in timp ce celelalte vor trece in program de 
închidere, starea cvasisimilara a Complexului Energetic Oltenia (chiar daca insolventa in acest caz nu a fost 
inca declarata), pastrarea stării de insolventa a CET Govora, situatia negativa din domeniul petrochimic- 
starea de insolventa in care isi desfasoara activitatea Oltchim Rm. Valcea, închiderea Arpechim Piteşti, 
situatia negativa din domeniul petrolier cauzata de evoluţia nefavorabila a preţului petrolului pe plan 
mondial care determina reconsiderarea cheltuielilor de către OMV Petrom, Rompetrol, Petrotel Lukoil, 
preţul scăzut al produselor metalurgice si siderurgice pe plan mondial care influenteaza negativ activitatea 
Arcelor Mittal Galaţi si Hunedoara, Alro, situatia de insolventa in care isi desfasoara activitatea COS 
Targoviste, toate acestea conduc la micşorarea la limite minime a cheltuielilor cu mentenanta, intretinerea,
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investiţiile si implicit micşorarea necesarului de produse si deci a comenzilor si vanzarilor pentru produsele 
specifice firmei noastre.
De aceea, pentru perioada mentionata, sunt de retinut urmatoarele aspecte: .

- Se constata continuarea reducerii drastice a volumului de vanzari -  media lunara puţin peste 130.000 
lei, in condiţiile in care minimul lunar pentru acoperirea cheltuielilor curente este de cca 390.000 lei. 
Aceasta reducere a condus si determina o lipsa cronica de lichiditati. .

- Lipsa comenzilor si a contractelor care sa conţină produse din profilul nostru de fabricaţie, scaderea 
volumului de cereri de oferta primite, din domeniile chimic, petrochimic, minier, energetic, contractele 
anuale incheiate cu unii dintre clienţi, care desi au fost estimate de aceştia la valori importante, nu s-au 
concretizat in comenzi consistente. De asemenea, subevaluarea din start a valorii estimate a unor proceduri 
de achiziţii de produse a determinat anularea procedurilor si implicit neconcretizarea in potentiale comenzi, 
iar daca procedurile au fost reluate, au fost in aceleaşi condiţii de subevaluare, cu finalizari similare 
nesatisfacatoare. Toate acestea au determinat Consiliul de Administraţie sa ia decizia ca, incepand cu 
trim. IV, sa suspende temporar activitatile de producţie in vederea reorganizării fluxului tehnologic 
si sa se inceapa un proces de restructurare a activitatii de producţie, odata cu o reorientare către 
activitati de valorificare a spatiilor disponibile, prin închiriere. De asemenea, in acest context, 
Consiliul de Administraţie a decis aplicarea unor masuri de concediere colectiva a personalului 
aferent activitatii de producţie precum si valorificarea prin vanzare a unor active care nu vor mai fi 
utile viitoarei organizari. Activele propuse spre valorificare nu reprezintă mai mult de 2 % din 
valoarea patrimoniului societatii.
- Volumul mare al datoriilor acumulate, a căror plata implica un volum de lichiditati mult peste incasarile 
lunare. De asemenea, condiţiile legislative care determina creşterea cheltuielilor in cazul apei, datorita 
faptului ca se plăteşte si apa meteorica, in funcţie de condiţii incontrolabile de către firma (cantitatea de 
precipitaţii medie anuala) si cheltuielile energetice intrinseci sistemului de instalatii, suplimentare fata de 
consumul realizat efectiv, impovareaza si mai mult si reduc in acest caz tentativele de diminuare a 
cheltuielilor prin reducerea consumurilor.

Datorita necesitatii de a-si recupera creanţele, furnizorii de utilitati accepta propuneri de esalonari la plata a 
datoriilor doar in condiţii severe, a căror neindeplinire poate sa determine posibilitatea întreruperii 
serviciilor prestate.
Ca si aspect pozitiv, este de retinut faptul ca s-au plătit datoriile la buget care erau eşalonate la plata. Cu 
toate acestea, imposibilitatea acoperirii tuturor cheltuielilor curente din veniturile generate de activitatea de 
baza duce la acumularea unor noi datorii.
In consecinţa, avand in vedere cele prezentate, nu putem afirma ca situatiile financiare sunt intocmite pe 
baza principiului continuitatii activitatii care presupune ca societatea isi va continua activitatea in mod 
corespunzător si in viitorul previzibil. Si chiar daca firma va continua sa existe, cel puţin pana la 
reorganizarea activitatii de producţie, veniturile care se vor înregistra nu vor proveni din fabricarea 
de aparate de distributie si control a electricitatii -  obiect principal de activitate conform cod CAEN.

Raportarea pe segmente

Un segment de activitate este o componenta a entitatii care se angajeaza in activitati in urma carora ar putea 
obţine venituri si inregistra cheltuieli, inclusiv venituri si cheltuieli aferente tranzacţiilor cu oricare dintre
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celelalte componente ale entitatii. Rezultatele din exploatare ale unui segment de activitate sunt analizate de 
către consiliul director, pentru a se putea lua decizii cu privire la alocarea resurselor pe segment.
Rezultatele segmentelor care sunt raportate managementului include elemente direct atribuibile unui 
segment, dar si elemente care pot fi alocate pe o baza rezonabila.

Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt prezentate la valoarea lor reevaluata mai puţin amortizarea cumulata. Ultima 
reevaluare a avut loc la data de 31.12.2012 pentru mijloacele fixe din grupa 1 si la 31.12.2015 pentru 
terenuri. Amortizarea a fost retratata proporţional cu modificarea valorii contabile. Terenurile nu se 
amortizeaza. Evaluarea a fost efectuata de un evaluator autorizat.
Costul activelor construite in regie proprie include costul materialelor, al salariilor directe si a cheltuielilor 
salariale aferente, precum si orice alta cheltuiala direct legata de realizarea obiectivelor.

Societatea recunoaşte in valoarea unui mijloc fix corporal costul oricărui element inlocuit daca sunt 
indeplinite condiţiile de recunoaştere si anume:

• este probabila generarea de beneficii economice viitoare aferente elementului
• costul elementului poate fi evaluat in mod credibil

Cheltuielile cu reparaţia sau intretinerea efectuate mijloacelor fixe in vederea restabilirii sau menţinerii 
functionalitatii acestora sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere la data efectuării lor.
Amortizarea se calculeaza la valoarea reevaluata, utilizandu-se metoda liniara, de-a lungul duratei de viata a 
activelor, incepand cu luna urmatoare punerii in funcţiune, dupa cum urmeaza:

• Grupa 1. Constructii : 10 -50  ani;

• Grupa 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii: 2 - 1 7  ani;

• Grupa3. Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si 
alte active corporale : 5 -  15 ani

Cheltuielile efectuate pentru inlocuirea unor componente a unui element de imobilizări corporale 
recunoscute in valoarea unui mijloc fix sunt recuperate incepand cu luna urmatoare operaţiunii, pe parcusul 
duratei de viata ramase.

Capitalizarea acestor cheltuieli nu presupune obligatoriu modificarea duratei de viata a activului.

Imobilizări financiare

Titlurile de participare (acţiunile) pe care societatea le deţine sau intentioneaza sa le detina sunt înregistrate 
la active imobilizate, intentia societatii de a le pastra depăşind 12 luni de la data bilanţului. Unitatile la care 
societatea deţine cel puţin jumatate plus unu din numărul de acţiuni cu drept de vot sunt considerate filiale. 
Achiziţiile si vanzarile de participatii sunt înregistrate la data decontării care coincide cu data la care 
participatia este transferata societatii.

In categoria alte creanţe imobilizate se cuprind sumele împrumutate unitatilor la care societatea deţine 
participatii. împrumuturile nu sunt purtatoare de dobanda.
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Entitatile la care societatea inregistreaza creanţele cele mai mari se afla in momentul de fata in faliment. 
Pentru aceste creanţe nu au fost inregistrate ajustari privind pierderea de valoare, in situatia nerecuperarii 
acestora urmând a fi inregistrate pe costuri in anul in care se constata acest fapt, printr-o hotarare 
judecătoreasca definitiva.

Investitii imobiliare

In categoria investitii imobiliare sunt incluse clădiri si terenuri (agricole) detinute de societate pentru a 
obţine venituri din chirii. Investiţiile imobiliare au fost evaluate iniţial la cost. Cu excepţia terenurilor, 
clădirile incadrate la investitii imobiliare au fost supuse reevaluarii realizate de către evaluatori independenţi 
autorizaţi. Ultima reevaluare a investiţiilor imobiliare care a fost inregistrata in evidentele contabile a avut 
loc pentru exerciţiul financiar al anului 2012. Transferul din/in aceasta categorie se va face la momentul la 
care vor exista modificări ale utilizării proprietatii care satisface definiţia investiţiei imobiliare.

Clienţi si conturi asimilate

Creanţele sunt inregistrate la valoarea anticipata a se realiza care corespunde cu valoarea nominala. Pentru 
creanţele incerte nu se calculeaza provizioane. Acestea se trec pe cheltuieli in anul in care sunt identificate 
(nu se mai pot recupera).

In conturile de clienţi si conturi similate se regaseste valoarea facturilor emise si neincasate pana la data 
incheierii exerciţiului financiar.
Creanţele in valuta sunt inregistrate la cursul de schimb de la data facturarii. La sfarsitul exerciţiului 
financiar acestea sunt evaluate, iar diferentele sunt recunoscute drept venituri sau cheltuieli ale perioadei.

Stocuri

Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea neta realizabila. Costul stocurilor se 
determina cu ajutorul formulei “costului mediu ponderat” (CMP) conform IAS 2. Potrivit CMP costul 
fiecărui element se calculeaza pe baza mediei ponderate a costurilor similare aflate in stoc la inceputul 
perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei. Media se calculeaza 
dupa fiecare intrare in gestiune.

Numerar si echivalente de numerar

Pentru intocmirea situatiei fluxului de trezorerie , numerarul si echivalentele de numerar cuprind numerarul 
in casa, depozite la vedere si la banei si investitii financiare pe termen scurt, avansurile de trezorerie, 
descoperirile de cont. Acestea sunt evidentiate in situatiile financiare la cost.

Pierderi de valoare
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O pierdere de valoare este recunoscuta atunci cand valoarea contabila neta a activului este superioara valorii 
sale recuperabile. Pierderile de valoare sunt înregistrate in contul de profit si pierdere. O pierdere de valoare 
a unui activ este reluata in cazul in care exista certitudinea ca pierderea de valoare nu mai exista si au avut 
loc schimbări in estimarea valorii recuperabile.

Capital social

Capitalul social cuprinde acţiunile ordinare înregistrate la valoarea nominala.
Societatea recunoaşte modificările la capitalul social in condiţiile prevăzute de legislaţia in vigoare si numai 
dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a Acţionarilor si înregistrarea acestora la Oficiul Registrului 
Comerţului.

Furnizori si conturi asimilate

Datoriile sunt înregistrate la cost, reprezentând valoarea justa a sumei de plata in viitor pentru bunurile si 
serviciile primite. Datoriile comerciale pe termen scurt sunt acele datorii scadente in mai puţin de 12 luni de 
la data bilanţului. Toate celelalte datorii se inregistreaza ca datorii pe termen lung.

Impozitarea

Societatea inregistreaza impozitul pe profit curent pe baza rezultatului fiscal al perioadei, utilizând cota de 
impozit in vigoare la data bilanţului.
Impozitul pe profit amanat este recunoscut numai in masura in care este probabila obţinerea in viitor a unui 
profit impozabil din activitatea curenta. Impozitul amanat este recunoscut pe baza "metodei obligaţiei 
bilantiere” pentru diferente temporare intre valoarea contabila a unui activ sau a unei datorii din situatia 
poziţiei financiare si baza sa fiscala.

Parti afiliate

Societatile sunt considerate parti afiliate atunci cand una dintre ele, prin proprietate, drepturi contractuale, 
relaţii familiale sau de alta natura, are capacitatea de a controla direct sau indirect cealalta parte sau de a o 
influenta in mod semnificativ.

Beneficiile angajaţilor

Toti angajaţii societatii sunt beneficiarii planului de pensii ale statului roman. Societatea face plaţi 
fondurilor sociale (sanatate, şomaj, pensii) in contul angajaţilor la ratele legale. Aceste costuri sunt 
recunoscute in contul de profit si pierdere concomitent cu recunoaşterea lor. Societatea nu opereaza niciun 
alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionarea angajaţilor si nu are niciun alt fel de obligaţii referitoare 
la pensii.

Venituri din exploatare
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Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute la valoarea justa primita sau a creanţei de primit, neta de 
discounturile acordate si afectate de reducerile de pret calculate asupra ansamblului tranzacţiilor efectuate 
cu acelaşi tert. Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate 
proprietatii asupra bunurilor respective sunt transferate cumpărătorului, valoarea recuperabila este probabila, 
costurile asociate pot fi estimate rezonabil si inceteaza gestiunea asupra bunurilor.
Transferarea riscurilor si beneficiilor depinde de termenii individuali ai contractului.
Veniturile sunt recunoscute in urma livrării produselor ca urmare a acceptarii termenilor de către client, 
deoarece aceasta este data cand riscurile si beneficiile au fost transferate clientului. Veniturile sunt 
prezentate nete de TVA si discounturi comerciale.

Principalele categorii de produse din care s-au obtinut venituri ( in masura in care aceste produse se regăsesc 
pe stocurile de magazie ele vor fi valorificate in cursul acestui an, pana la epuizare ) sunt:

• Aparataj antiexploziv
• Aparataj antigrizutos AG, inclusiv piese schimb AG
• Comutatoare cu came
• Prize si fise industriale
• Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers
• Limitatoare
• Microintrerupatoare
• Echipamente
• Intrerupatoare si separatoare tripolare
• Produse pentru subcontractare
• Diverse alte produse ( piese schimb )

Alte venituri obtinute de societate sunt recunoscute pe urmatoarea baza:
• venituri din producţia de imobilizări corporale -  pe masura ce are loc capitalizarea 

imobilizărilor executate in regie proprie
• veniturile din diferente de curs valutar -  la sfarsitul fiecărei luni, funcţie de cursul oficial
• veniturile din dobânzi -  pe baza randamentului efectiv obtinut
• venituri din servicii prestate -  pe masura executării serviciilor
• venituri din chirii -  de-a lungul perioadei aferente chiriei, in mod liniar
• venituri din valorificarea activelor si spatiilor disponibile, conform deciziei Consiliului de 

Administraţie -  pe masura vanzarii

Cheltuieli din exploatare

Cheltuielile cu impozitele si taxele locale afecteaza conntul de profit si pierdere .

Venituri si cheltuieli financiare

Veniturile financiare reprezintă suma câştigurilor din diferentele de curs valutar, iar cheltuielile financiare 
reprezintă suma pierderilor datorate cursului de schimb valutar.
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Rezultatul pe acţiune

In conformitate cu IAS 33, rezultatul pe acţiune este calculat prin impartirea profitului sau pierderii atribuite 
acţionarilor la media ponderata a acţiunilor ordinare.
Media ponderata a acţiunilor in circulaţie in timpul exerciţiului reprezintă numărul de acţiuni de la inceputul 
perioadei, ajustat cu numărul acţiunilor emise, inmultit cu numărul de luni in care acţiunile s-au aflat in 
circulaţie in timpul exerciţiului.

Cifre comparative

Situatiile financiare pentru exerciţiul incheiat la 31 decembrie 2017 prezintă comparabilitate cu situatiile 
financiare pentru exerciţiul incheiat la 31 decembrie 2016.

Aplicarea iniţiala a unor standarde noi si revizuite

Următoarele amendamente aduse la standardele şi interpretările existente emise de Comitetul de 
Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB) şi adoptate de Uniunea Europeană sunt în vigoare 
în perioada curentă:

• Completări faţă de IAS 7 „Situaţia fluxurilor de trezorerie” -proiect de expunere 
(adoptat de IASB în data de 29 ianuarie 2016, în vigoare pentru perioade anuale 
începând cu sau după 1 ianuarie 2017.

• Completări faţă de IAS 12 „Impozit pe profit” -  Recuperarea activelor privind 
impozitul amânat pentru pierderi nerealizate (adoptat de IASB în data de 19 ianuarie 
2016, în vigoare pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2017);

Standarde şi interpretări emise de IASB dar care nu au fost adoptate de UE

în prezent IFRS -urile adoptate de UE nu prezintă diferenţe semnificative faţă de 
reglementările adoptate de către Comitetul de Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB) cu 
excepţia următoarelor standarde, completări aduse standardelor existente şi interpretări, care nu au 
fost aprobate de către UE la data publicării situaţiilor financiare:

• IFRS 9 „Instrumente financiare” şi completări ulterioare (în vigoare pentru 
perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018); IFRS 9 înlocuieşte IAS 39 
„Instrumente financiare: recunoaştere si evaluare”, aduce modificări semnificative de55 5 5 5

clasificare şi evaluare, depreciere şi contabilitatea de acoperire;
• IFRS 14 „Conturi de amânare aferente activităţilor reglementate” (aplicabil 

pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2016) -  Comisia Europeană 
a decis să nu emită procesul de aprobare a acestui interimar şi să aştepte finalizarea 
acestuia;
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• IFRS 15 „Venituri din contracte cu clienţii” , (a fost adoptat în 2014 şi intră în 
vigoare pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018),IFRS 15 trebuie 
să identifice contractul cu un client, să identifice toate obligaţiile individuale de 
performanţă în cadrul contractului, să determine preţul tranzacţiei, să aloce preţul 
obligaţiilor de performanţă, să recunoască veniturile în care sunt îndeplinite obligaţiile 
de performanţă;

• IFRS 16 „Contracte de leasing”(adoptat de IASB în data de 13 ianuarie 2016 în 
vigoare pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2019);

• IFRS 17 „Contracte de asigurare” (adoptat de IASB în data de 18 mai 2017 în 
vigoare pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2021);

• Completări faţă de IFRS 2 „Plata pe bază de acţiuni”(adoptat de IASB în data de 20 
iunie 2016, în vigoare pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018);

• Completări faţă de IFRS 4„Contracte de asigurare”, IFRS 9„Instrumente 
financiare” (adoptat de IASB în data de 12 septembrie 2016, în vigoare pentru 
perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018);

• Completări la IFRS 10 „ Situaţii financiare consolidate” şi IAS 28 „ Investiţii în 
entităţi asociate şi asocieri în participaţie” - Vânzarea de sau contribuţia cu active 
între un investitor şi entităţile asociate sau asocierile în participaţie ale acestuia şi 
amendamentele ulterioare (data intrării în vigoare a fost amânată pe perioadă 
nedeterminată, până când se va finaliza proiectul de cercetare privind metoda punerii în 
echivalenţă)

• Completări faţă de diferite standarde „îmbunătăţiri aduse IFRS (ciclul 2014 -
2016)”, de modificare a următoarelor standarde: IFRS l„Adoptarea pentru prima 
data a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”, IFRS 
12„Prezentarea informaţilor privind interesele înalte entităţi” şi IAS 28„Investiţii 
în entităţi asociate şi Operaţii în Participaţiune” (adoptat de IASB în data de 8 
decembrie 2016, în vigoare pentru perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 
2017/2018);

• Interpretări la IFRIC 22 „Tranzacţii în valută străină şi luarea in considerare în 
avans” (adoptat de IASB în data de 8 decembrie 2016, în vigoare pentru perioade 
anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018);

• Completări faţă de IAS 40 „Transferuri de investiţii imobiliare”(adoptat de IASB 
în data de 8 decembrie 2016, în vigoare pentru perioade anuale începând cu sau după 1 
ianuarie 2018);

• Interpretări la IFRIC 23 „Incertitudinea cu privire la tratamentele privind 
impozitul pe venit” (adoptat de IASB în data de 7 iunie 2017, în vigoare pentru 
perioade anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2019);

Societatea anticipează că adoptarea acestor standarde, completările la standardele existente şi 
interpretările nu vor avea un impact semnificativ asupra situaţiilor financiare ale societăţii în 
perioada iniţială a adoptării.
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NOTA 4 -  ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea elementului de 
imobilizare

Terenuri
si

constructii

Instalatii 
tehnice si 

maşini

Alte 
instalatii, 
utilaje si 
mobilier

Investitii
imobili

are

Imobilizări 
corporale 

In curs TOTAL

Sold la 1 ianuarie 2017
Intrări in 2017 
Ieşiri / transferuri,
Sold la 31 decembrie 2017

10.341.483 
0 
0

10.341.483

4.388.726
0

363.128
4.025.598

31.068 
0 
0

31.068

4.466.606 
0 
0

4.466.606

1.190.457 
0

1.190.457

20.418.340
0

363.128
20.055.212

Amortizare cumulata 
Sold la 1 ianuarie 2017
Amortizarea exerciţiului 
Amortizare aferenta ieşirilor 
Sold la 31 decembrie 2017

3.082.040
117.710

0
3.199.750

4.333.088
18.807

363.128
3.988.767

24.046
1.872

0
25.918

88.880
4.561

0
93.441

- 7.528.054
142.950
363.128

7.307.876

Valoare contabila neta 
La 31 decembrie 2017

7.141.732 36.832 5.149 4.373.166 1.190.457 12.747.336

a) Imobilizări corporale

Imobilizările corporale au fost evaluate iniţial la cost. Ulterior, pe baza legislaţiei romaneşti, 
acestea au fost supuse reevaluărilor periodice realizate fie de către o comisie interna, fie de către evaluatori 
independenţi autorizati. Ultima reevaluare pentru instalatii tehnice si utilaje, mijloace de transport si mobilier 
birotica s-a făcut in anul 2001, cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative: HG nr. 403 / 19.05.2000 
privind reevaluarea imobilizărilor corporale, Norma din 19 mai 2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale. La 
imobilizările corporale din categoria “constructii” utlima reevaluare s-a efectuat la 31 decembrie 2012 , iar 
rezultatele reevaluarii au fost incluse in situatiile financiare ale anului 2012, iar ultima reeavaluare la 
terenuri s-a făcut la 31 decembrie 2015, rezultatele reevaluarii fiind evidentiate in situatiile financiare. 
Creşterea valorii contabile a unui activ ca rezultat al reevaluarii este recunoscuta in alte elemente ale 
rezultatului global si cumulata in capitalurile proprii cu titlu de surplus din reevaluare, cu excepţia cazurilor 
cand majorarea se recunoaşte in profit sau pierdere in masura in care aceasta compenseaza o reducere din 
reevaluarea aceluiaşi activ, recunoscuta anterior in profit sau pierdere. Corespunzător, diminuarea valorii 
contabile a unui activ se recunoaşte in profit sau pierdere cu excepţia cazurilor cand reducerea se recunoaşte 
in alte elemente ale rezultatului global in masura in care surplusul din reevaluare prezintă sold creditor 
pentru acel activ. Cu reducerea recunoscuta in alte elemente ale rezultatului global se micsoreaza suma 
cumulata in capitalurile proprii cu titlu de surplus din reevaluare.
Operaţiunea de reevaluare a imobilizărilor corporale din categoria „constructii” a fost efectuata de către un 
evaluator autorizat, iar rezultatele acesteia sunt valabile incepand cu data de 31 decembrie 2012.
Baza de evaluare din raportul de expertiza este data de Standardul International de Aplicaţie in Evaluare IVA 1 -  
evaluarea pentru raportarea financiara. Evaluarea executata conform raportului de expertiza reprezintă o estimare a
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valorii de piaţa pentru teren si a costului de inlocuire net pentru constructie, asa cum acestea sunt definite in 
Standardele Internationale de Evaluare.
Conform standardelor de evaluare valoarea de piaţa este suma estimata pentrucare o proprietate va fi schimbata, la 
data evaluarii, intre un cumpărător decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupa o 
activitate de marketing corespunzătoare, in care părţile implicate au actionat in cunoştinţa de cauza, prudent si fara 
constrângere (IVS 1).
Valoarea justa a clădirilor este determinata pe baza probelor de piata.Pentru determinarea valorii de piaţa au fost 
aplicate doua metode de evaluare, a căror metodologie de aplicare este prezentata in cuprinsul lucrării, si anume :

abordarea prin cost -  metoda costului segregat pentru constructii 
Sursele de informare utilizate utilizate la intocmirea raportului au fost:

Standardele Internationale de Evaluare -  ediţia a VUI-a, 2007 pentru terenuri si constructii 
IVS 1 -  Valoarea de piaţa -  baze de evaluare 
IVS 2 -  Baze de evaluare diferite de valoarea de piaţa 
IVS 3 -Raportarea evaluarii 
IVA 2 -  Evaluarea pentru garantarea imprumutului 
GN 1 -  Evaluarea proprietatii imobiliare

Imobilizările corporale sunt prezentate in situatiile financiare la valoarea reevaluata mai puţin amortizarea 
cumulata. Concomitent cu reevaluarea valorilor de inventar s-a recalculat amortizarea pentru perioada de 
exploatare consumata. Amortizarea imobilizărilor corporale se calculeaza dupa metoda liniara de-a lungul duratei 
de viata utila estimata. Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar au fost excluse de la imobilizări 
corporale. Acestea sunt trecute pe cheltuieli in perioada cand sunt achiziţionate si date in folosinţa. Valoarea 
amortizabila a activelor corporale se aloca sistematic de-a lungul duratei de viata utila a acestora dupa 
metoda liniara de amortizare. La calculul valorii amortizabile nu se iau in considerare valorile reziduale, 
acestea fiind nesemnificative. Durata de viata utila luata in calcul la alocarea amortizarii este cea prevăzută 
in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. Conform acestuia, 
duratele de viata utila estimate pentru principalele grupe de imobilizări corporale sunt:

• Grupa 1. Constructii : 10 -50  ani;

• Grupa 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii: 2 - 1 7  ani;

• Grupa3. Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si 
alte active corporale : 5 -  15 ani

Terenul se presupune ca are o durata de viata nelimitata si ca urmare nu se supune amortizarii.
Pentru terenuri, ultima reeevaluare efectuata si inregistrata in evidentele contabile s-a făcut la data de 31 
decembrie 2015, vizeaza toate terenurile aflate in proprietate si a fost efectuata de evaluator Zaharia Rusu 
Dan, membru titular al ANEVAR atat pe baza informaţiilor transmise de către proprietar, cat si informaţii 
obtinute din surse externe.
Firma deţine terenuri agricole si terenuri cu constructii in intravilanul si extravilanul municipiului Botoşani 
si a comunelor Mihai Eminescu, Manoleasa, Mihalaseni, Hanesti si Ripiceni. Stabilirea valorii nu s-a făcut 
pe fiecare lot in parte procedandu-se la evaluarea terenurilor pe categorii de utilizare, respectiv teren arabil, 
pasune, fanete si teren curţi constructii, stabilindu-se preturi diferite in funcţie de gradul de comasare a 
terenurilor.
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Raportul de evaluare a fost intocmit in conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR -  ediţia 2015, 
neexistand nicio abatere de la acestea. Standardele pe baza carora s-a realizat raportul de evaluare sunt:

• SEV 100 -  Cadru general (IVS Cadru general)
• SEV 101 -  Termenii de referinţa ai evaluarii (IVS 101 )
• SEV 102 -  Implementare (IVS 102)
• SEV 103 -  Raportare ( IVS 103 )
• SEV 230 -  Drepturi asupra proprietatii imobiliare ( IVS 230 )
• GEV 630 -  Evaluarea bunurilor immobile

Pentru evaluarea terenurilor au fost alese metodele cele mai adecvate ( din toate cele sase metode de 
evaluare a terenului, unele numite tehnici sau analiza si care sunt derivate ale celor trei abordari tradiţionale 
ale valorii oricărui tip de proprietate imobiliara, respectiv abordarea prin piaţa, abordarea prin venti si 
abordarea prin cost). Astfel, pentru stabilirea valorii juste a terenurilor s-a folosit comparaţia directa si 
capitalizarea directa a rentei/arendei funciare, dar si comparaţia relativa.

întreţinerile si reparaţiile se trec pe cheltuieli in contul de profit si pierdere atunci cand apar, iar 
imbunatatirile si modernizările pentru care se indeplinesc condiţiile IAS 16 sunt capitalizate.
Imobilizările corporale cesionate sau casate sunt eliminate din bilanţ impreuna cu amortizarea cumulata 
aferenta. Câştigurile sau pierderile din aceste operaţiuni se determina ca diferenţa intre suma estimata si 
valoarea contabila neta si se ia in calcul la profitul din exploatare.

Pe parcursul funcţionarii entitatii, dintre imobilizările corporale aflate in patrimoniul societatii s-au 
constituit garanţii, fie pentru garantarea creditelor acordate, fie pentru garantarea unor datorii la buget.
De-a lungul timpului o serie de garanţii constituite au ramas fara obiect, insa, din cauza costurilor ridicate, 
formalitatile de radiere nu au fost efectuate.

La data intocmirii prezentelor note, in favoarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeteana Botoşani, 
Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii este instituit sechestru asigurator asupra 
următoarelor bunuri imobile:

• Lotul 19 compus din construcţie tip parter cu destinaţie hala galvanizare în suprafaţă 
construită de 864 m.p. precum şi suprafaţa de 864 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. Cadastral 
1350/19;

• Lotul 16 compus din construcţie tip parter cu destinaţie hala de producţie în suprafaţă 
construită de 1.152 m.p. precum şi suprafaţa de 1.152 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. 
Cadastral 1350/16;

• Lotul 17 compus din construcţie tip parter cu destinaţia hală de producţie în suprafaţă 
construită de 1.764 m.p. precum şi suprafaţa de 1.764 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. 
Cadastral 1350/17;

• Lotul 13 compus din construcţie tip parter cu destinaţia hala de producţie în suprafaţă 
construită de 1.152 m.p. precum şi suprafaţa de 1.152 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. 
Cadastral 1350/13;

• Lotul 11 compus din construcţie tip parter cu destinaţie hală de producţie în suprafaţă 
construită de 1.296 m.p. precum şi teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. Cadastral 1350/11;
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• Lotul 10 compus din construcţie tip parter cu destinaţie hală de producţie în suprafaţă 
construită de 1.152 m.p. precum şi suprafaţa de 1.152 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. 
Cadastral 1350/10;

• Lotul 8 compus din construcţie tip parter cu destinaţie hală de producţie în suprafaţă 
construită de 288 m.p. precum şi suprafaţa de 288 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. Cadastral 
1350/8;

• Lotul 7 compus din construcţie tip parter cu destinaţie producţie în suprafaţă construită de 
372 m.p. precum şi suprafaţa de 372 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. Cadastral 1350/7;

• Lotul 15 compus din construcţie tip parter cu destinaţie hală prese mecanice în suprafaţă 
construită de 432 m.p. precum şi suprafaţa de 432 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. Cadastral 
1350/15;

• Lotul 18 compus din construcţie tip parter cu destinaţie hală bachelită în suprafaţă construită 
de 1.644 m.p. precum şi suprafaţa de 1.644 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. Cadastral 
1350/18;

• Lotul 20 compus din construcţie tip parter cu destinaţie strungărie în suprafaţă construită de 
1.125 m.p. precum şi suprafaţa de 1.125 m.p. teren aferent Carte funciară nr.2.611/N, nr. Cadastral 1350/20;

b) Investitii imobiliare

Valoarea investiţiilor imobiliare evidentiate in situatiile financiare este in suma de 4.466.606 lei, din care:

• terenuri -  in suma de 4.284.744 lei
• clădiri -  in suma de 181.862 lei

întrucât se considera ca terenurile au o durata de folosinţa nelimitata, pentru investiţiile imobiliare din 
aceasta categorie nu se calculeaza amortizare. Pentru cele din categoria “constructii” amortizarea cumulata, 
la data situatiilor financiare, este in suma de 93.441 lei.

Pentru investiţiile imobiliare, in cursul anului 2017 sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere atat 
venituri cat si cheltuieli, astfel:

1. pentru investiţiile imobiliare din categoria „terenuri”:
• venituri din arenda in suma de 271.146,33 lei
• cheltuieli cu impozitul pe teren in suma de 20.333,01 lei

2. pentru investiţiile imobiliare din categoria „constructii”:
• venituri din chirii in suma de 82.804,94 lei
• cheltuieli cu amortizarea in suma de 4.561 lei
• cheltuieli cu impozitul pe clădiri in suma de 3.423 lei

c) Instrumente financiare

Societatea deţine urmatoarele participatii:
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Societatea Natura
Participatiei

% in 
capitalul social

Electromining SA întreprindere asociata 40.36%
Electrocontact International SRL întreprindere asociata 24.00%
Electroalfa Trading SRL întreprindere asociata 20.00%
Electrocontact IT SRL întreprindere asociata 50.00%
Grupul Industrial Electrocontact- Fabrica de Transformatori întreprindere asociata 20.00%
Agricola Natural SRL Filiala 90.00%
Laboratoare SRL întreprindere asociata 20.00%
Compania Agricola întreprindere asociata 20.00%

Precizări :
• SC Electrocontact International SRL -  se afla in procedura de faliment. Intrarea in 

faliment a fost dispusa prin Hotararea intermediara 184/2014 pronuntata de Tribunalul Botoşani; s-a 
desemnat in calitate de lichidator judiciar provizoriu pe administratorul judiciar Cabinet Individual de 
Insolventa Dascalu Constantin-Lulu; s-a dispus dizolvarea societatii debitoare si ridicarea dreptului de 
administrare debitorului

• SC Electroalfa Trading SRL Botoşani - se afla in procedura de faliment. Intrarea in 
faliment a fost pronuntata conform Hotararii intermediare nr.849 din 28.11.2013 pronuntata de Tribunalul 
Botoşani, secţia Falimente in dosarul nr. 1806/40/2011- lichidator judiciar Dascalu Constantin Lulu - 
procedura este in curs - suntem inscrisi pe tablul creditorilor.

Informaţiile privind sediul social al fiecareia dintre entitatile mentionate, valoarea capitalului 
si a rezervelor, precum si profitul/pierderea inregistrata la sfarsitul anului 2017, la firmele care au desfasurat 
activitate, sunt prezentate in cele ce urmeaza:

- lei -
Denumire Sediul social Valoarea capitalului şi 

rezervelor legale 
(2017)

Profitul/ 
pierdere 2017

Electromining SA Calea Naţionala nr.6 Botoşani 1.030.408 64.513
Electrocontact IT SRL Calea Naţionala nr.6 Botoşani 240 1.663
Grupul Industrial Electrocontact Fabrica de 
Transformatori

Calea Naţionala nr.6 Botoşani 240 (2.626)

Laboratoare SRL Calea Naţionala nr.6 Botoşani 200 3.103
Compania Agricola Calea Naţionala nr.6 Botoşani 15.000 (18.874)
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Activele financiare detinute de entitate sunt structurate dupa cum urmeaza:

Exerciţiul incheiat Exerciţiul incheiat 
la 31.12.2016 la 31.12.2017

( lei) ( lei)
Acţiuni detinute la filiale ^80 280
4 . . , . , . . . 99.048 99.048Acţiuni detinute la entitati asociate
si la entitati controlate in comun 1 198 958 1 198 958
Alte imprumuturi*

TOTAL 1.298.286 1.298.286

* Aceste sume au fost acordate ca sprijin financiar anterior anului 2017.

NOTA 5 -  REPARTIZAREA PROFITULUI

SC Grupul Industrial Electrocontact SA a incheiat anul 2017 cu un rezultat negativ de 861.025 lei.

In situatiile financiare nu se regăsesc dividende, acestea fiind distribuiri din profitul proporţional cu partea 
detinuta de către detinatorii de investitii de capital.

NOTA 7 -  SITUATIA CREANŢELOR SI DATORTTT/OR

- lei -
Creanţe Sold la 31.12.2016 Sold la 31.12.2017 

(col 2+3)
Termen de ichiditate

Sub 1 an Peste lan
0 A 1 2 3

Creanţe -  total 1.628.064 1.517.330 1.517.330 -

din care:
-creanţe comerciale 1.207.073 1.070.157 1.070.157 _
-alte creanţe, din care: 420.991 447.173 447.173

-debitori diverşi 64.969 55.270 55.270 -
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Datorii
Sold la 

31.12.2016
Sold la 

31.12.2017 
(col 2+3+4)

Termen de exigibilitate

Sub 1 an 1-5 ani Peste 
5 ani

0 1 2 3 4
Datorii-total 2.285.435 2.435.531 2.435.531 -

Din care:
-datorii comerciale 1.071.390 982.059 982.059 -

-sume datorate instituţiilor de -

credit 173 173 173 -

-avansuri incasate in contul
comenzilor 23.646 65.556 65.556 -

-alte datorii, inclusiv datorii
fiscale si alte datorii pentru
asigurarile sociale 1.187.226 1.384.272 1.384.272

'

NOTA 8 - CAPITALURI PROPRII

a) Capitalul social cuprinde acţiunile ordinare inregistrate la valoarea nominala.
Societatea recunoaşte modificările la capitalul social in condiţiile prevăzute de legislaţia in vigoare si numai 
dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a Acţionarilor si înregistrarea acestora la Oficiul Registrului 
Comerţului.

Capitalul social la data bilanţului este integral varsat si este repartizat in 145.000.000 acţiuni cu valoarea nominala de
0.10 lei.

Structura actionariatului la data bilanţului este urmatoarea:

Detinator Număr acţiuni %
Gabriel Chiriac -  preşedinte CA 104.907.500 72,35
Acţionari persoane fizice 40.092.500 27,65

TOTAL 145.000.000 100

Acţiunile societatii sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucureşti.

Societatea nu are emise obligaţiuni la data bilanţului.

Rezervele legale reprezintă 4,26% din capitalul subscris si varsat si au fost constituite prin prelevări din
profitul brut in perioadele precedente, in conformitate cu prevederile Legii 571/2003 si a Legii 31/1990 cu modificările si 
completările ulterioare.

Atat rezervele legale cat si alte rezerve s-au mentinut la acelaşi nivel in cursul anului 2017.
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Exerciţiul financiar Exerciţiul financiar
incheiat la 31 decembrie 2016 incheiat la 31 decembrie 2017

Rezerve legale 618.049 618.049
Alte rezerve 807.657 807.657

1.425.706____________________________ 1.425.706

Acţiuni proprii
La data bilanţului societatea deţinea un număr de acţiuni proprii răscumpărate de 543.100 in valoare de 35.196 lei, 
preţul mediu de achiziţie fiind de 0,0648 lei/actiune. Termenul de pastrare a acestor acţiuni depăşeşte 12 luni de la 
data bilanţului.

Rezultatul reportat reprezintă profitul/pierderea nedistribuita din anii precedenţi, rezultatul reportat din erori contabile 
din surplusul realizat din reevaluarea imobilizărilor corporale.

Anul constituirii___________ Suma________Sold la 31 decembrie
2007 (24.969) (24.969)
2008 248.448 223.479

2009 (281.641) (58.161)
2010 (498.750) (556.911)

2011 (1.123.484) (1.680.395)

2012 (1.492.452) (3.172.848)
2013 (2.655.212) (5.828.060)

2014 (1.140.049) (6.968.109)
2015 (356.748) (7.324.857)

2016 (525.134) (7.849.990)

2017 (330.586) (8.180.576)

NOTA 9 - INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII SI MEMBRII ORGANELOR DE 
ADMINISTRAŢIE. CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

a) Salarizarea directorilor si administratorilor

Societatea nu are obligaţii contractuale cu privire la plata pensiilor către foştii directori.

La 31.12.2017, structura administratorilor si directorilor este urmatoarea:
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Preşedinte CA 
Membru CA 
Membru CA 
Preşedinte Executiv 
Director General Executiv 
Director Economic 
Director comercial

- Chiriac Gabriel
- Munteanu Viorica
- Cojocaru Dorin Eugen
- Munteanu Viorica
- Avasiloaie Alexandru Mihail
- Amarandei Daniela
- Tîrmac Livia Marinela

Cheltuieli cu salariile Hei)_____________ 2016________ 2017
-administratorilor 151.200 150.723
- directorilor 276.776 304.405

In cursul exerciţiul financiar incheiat la 31.12.2017 societatea nu a acordat avansuri membrilor consiliului de 
administraţie.
Societatea nu are angajate obligaţii viitoare de natura garanţiilor asumate in numele directorilor si administratorilor,

b) Salariaţii

Numărul mediu de salariaţi in 2017 a fost de 41 angajaţi.

Salariaţi (31.12) 2016________ 2017
Total/din care: 61 10
- direct productivi 25 -
- indirect productivi 36 10

Cheltuielile totale cu salariile si indemnizaţiile plătite in 2017 au fost de 1.434.288 lei (din care personalul de execuţie
-  fara administratori si directori -  979.160 lei), iar cheltuielile totale privind asigurarile sociale au fost de 320.517 lei.

NOTA 10 -  ALTE INFORMAŢII

a) Relaţiile cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se deţin titluri de 
participare strategice

In exerciţiul financiar 2017 nu au existat tranzactii semnificative cu filiale sau cu alte societati la care se deţin 
participatii strategice.

b) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda naţionala a elementelor patrimoniale, a 
veniturilor si cheltuielilor evidenţiate iniţial intr-o moneda străină

Informaţiile sunt prezentate in Nota 5 -  Politici contabile semnificative

c) Informaţii referitoare la impozitul pe profit
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In cursul anului 2017 societatea a inregistrat pierdere contabila de 861.025 le i, iar pentru exerciţiul financiar 
incheiat nu datoreaza impozit pe profit.
Precizam faptul ca in anul 2017 nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare.

Datorita pierderilor cumulate de entitate in ultimii ani -  prezentate la nota 8 -  entitatea nu a calculat si evidentiat 
impozit pe profit amanat.

d) Raportarea pe segmente

Activitatea de vanzare a entitatii se desfasoara pe doua pieţe : piaţa interna si piaţa intracomunitara.
Factorii utilizaţi pentru identificarea segmentelor evidentiate in raportările operative sunt principalele grupe de 
produse din care societatea isi obţine veniturile.
Activele si activitatile de producţie ale entitatii sunt localizate in Romania, fapt pentru care nu este prezentat nicio 
informaţie referitor la locaţia activelor.

Exerciţiul financiar 
incheiat la 31 decembrie 2016

Exerciţiul financiar 
incheiat la 31 decembrie 2017

Piaţa interna 
Piaţa intracomunitara

2.134.106
321.158

86,92%
13,08%

2.267.721
163.381

93,28%
6,72%

2.455.264 100.00 2.431.102 100.00%  .

Cifra de afaceri neta defalcata pe subpietele interne carora le sunt destinate produsele SC Grupul Industrial 
Electrocontact SA in anul 2017 reprezintă 76,59% din cifra de afaceri neta totala si se prezintă conform 
situatiei de mai jos :

Piaţa Valoare cifra de afaceri 
neta an 2017 (lei)

Aparataj Anti-exploziv 809.935
Comutatoare cu came 145.021
Prize si fise industriale 122.740
Echipamente electrice de distributie si aparataj electric divers 143.135
Limitatoare 214.438
întrerupătoare si separatoare tripolare 62.899
Produse pentru subcontractare (Terţi) 184.945
Diverse alte produse (piese schimb) 31.287
Export 147.508

e) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul contractelor de leasing operaţional
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Societatea nu are incheiate contracte de leasing operaţional.

f)Onorarii plătite auditorilor
In exerciţiul incheiat la 31.12.2017, sumele datorate auditorilor pentru serviciile privind auditarea situatiilor 

financiare ale anului 2016 si reflectate in situatiile financiare ale anului 2017 se ridica la nivelul de 12.000 lei. Pana la 
data publicării situatiilor financiare, aceasta suma a fost achitata integral.

Firma inregistreaza o restanta de 11.000 lei la plata onorariului pentru auditarea situatiilor financiare aferente 
anului 2012 .

g)Angajamente acordate

La data intocmirii situatiilor financiare firma nu avea angajamente acordate.

h) Angajamente primite

La data intocmirii situatiilor financiare firma nu avea angajamente primite.

NOTA 11 -  STOCURI

Valoarea contabila pe categorii de stocuri este urmatoarea:

Exerciţiul incheiat la 
31.12.2017 

(lei)

Exerciţiul incheiat 
la 31.12.2016 

(lei)
Materii prime
Materiale consumabile
Materiale de natura obiectelor de inventar
Produse in curs de execuţie
Produse finite, produse reziduale
Materii prime si materiale la terti
Mărfuri si ambalaje (inclusiv la terti)

1.100.661
2.319

313.580

180.916
34.589
39.644

118.594
1.518.033

2.319
410.634

164.766
28.982
39.809
97.205

TOTAL
1.780.303 2.261.748

Firma nu are stocuri gajate in contul datoriilor.

NOTA 12 -  CREANŢE COMERCIALE

- clienţi
- clienţi incerţi sau in litigiu

1.192.928
14.145

1.056.012
14.145

TOTAL 1.207.073 1.070.157
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NOTA 13 - ALTE CREANŢE

- Creanţe- personal 390 390

- Impozite si taxe achitate in plus 9.669 11.070
- Debitori diverşi 64.969 55.270
- Decontări din operaţii in curs de clarificare 13.603 47.083
- Avansuri pentru bunuri si servicii 332.360 333.360

TOTAL 420.991 447.173

-  CASA SI CONTURI LA BĂNCI

Exerciţiul incheiat Exerciţiul incheiat
31.12.2016 31.12.2017

(lei) (lei)
Casa in lei 3.197 11.946

Conturi la banei in lei 14.791 20.241

TOTAL 17.988 32.187

NOTA 15 -  SUME DATORATE INSTTTTTTTTUOR DE CREDIT

- credite bancare pe termen scurt 173 173

NOTA 16 -  DATORII COMERCIALE

furnizori 1.074.390

TOTAL 1.074.390

982.059

982.059

NOTA 17 -  ALTE DATORII. INCLUSIV DATORII FISCALE SI DATORII PENTRU 
ASIGURARILE SOCIALE

a) Datorii totale
Exerciţiul incheiat la Exerciţiul incheiat la

31.12.2016 31.12.2017
(lei)________________ (]ei)_______
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Personal -  salarii datorate 727.017 867.421

Reţineri din salarii datorate tertilor 6.782 5.407

Alte datorii cu personalul 1.683 1.683

Impozit pe salarii 30.320 11.352

TVA de plata 31.544 40.728

CAS si sanatate 97.243 49.748

Şomaj 2.107 502

Impozite si taxe locale 239.649 332.842
Fonduri speciale 1.351 1.203
Dividende 11.508 11.508
Decontări din operaţii in participatie 2.086 2086
Creditori 8.034 3.020

Dobânzi si penalitati 22.855 56.412
Decontări din operaţii in curs de clarificare 0 0
Alte imprumuturi si datorii 360 360

TOTAL 1.479.281 1.384.272

Cheltuielile aferente exerciţiului financiar 2017, dar achitate dupa inchiderea acestuia sunt reprezentate in principal de 
cheltuieli de natura salariala, respectiv salarii si datorii la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale, precum si 
datorii restante la utilitati ( energie si apa).

b) Datorii curente (altele decât cele datorate bugetului)

Avansuri clienţi 23.646 65.556

Salarii personal 727.017 867.421

Reţineri din salarii datorate tertilor 6.782 5.407

Alte datorii cu personalul 1.683 1.683

Dividente de plata 11.508 11.508
Decontări din operaţii participatii 2.086 2.086

Creditori diverşi 8.034 3.020

Venituri in avans 4.687 3.471

TOTAL 785.443 960.152

c) Datorii bugetare pe termen lung -  in cursul anului 2017 firma a reuşit achitarea in totalitate a esalonarilor 
la buget

d) Datorii bugetare curente
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- Datorii bugetul asigurărilor sociale 97.243 49.748

- Datorii fondul de şomaj 2.107 502

- TVA de plata 31.545 40.728
- Impozit pe salarii 30.320 11.352
- Impozit pe dividende 0 0
- Impozite si taxe locale 239.649 332.842
- Datorii fonduri speciale 1.351 1.203
- Alte datorii la bugete 22.855 56.412

TOTAL 425.070 492.787

NOTA 18 -  CHELTUIELI CU MATERIALELE SI MĂRFURILE

- Cheltuieli cu materiile prime si materialele 477.476 304.389

- Cheltuieli cu mărfurile 11.543 13.328

TOTAL 489.019 317.717

NOTA 1 9 - CHELTUIELI CU AMORTIZAREA

_ Amortizare constructii 121.185 117.710

- Amortizare instalatii tehnice si maşini 22.840 18.807
- Amortizare alte imobilizări 1.872 1.872
- Investitii imobiliare 4.561 4.561

TOTAL 150.458 142.950

NOTA 2 0 - CHELTUIELI CU UTILITATILE

Exerciţiul incheiat la 
31.12.2016 

(lei)

Exerciţiul incheiat la 
31.12.2017 

(lei)
- Cheltuieli cu energia electrica 296.134 178.947

- Cheltuieli cu gazele naturale 77.533 44.498
- Cheltuieli cu apa 22.191 51.147
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TOTAL 395.858 274.592

NOTA 21 -  ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Cheltuieli privind prestatiile externe, din care : 253.874 134.867
Intretinere si reparaţii 4.337 2.845
Chirii 4.201 3.496
Asigurări 2.807 1.838
Comisioane si onorarii 3.000 50
Protocol, reclama si publicitate 425 99
Transport 30.329 19.359
Deplasari 11.084 7.649
Servicii poştale si de telecomunicaţii 21.792 13.362
Servicii bancare 9.062 9.796
Alte servicii 166.837 76.373
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate 288.942 282.978

Alte cheltuieli de exploatare 176.781 83.195
TOTAL 719.597 501.040

NOTA 22 -  CIFRA DE AFACERI NETA

- Venituri din vanzarea produselor finite 1.946.319 1.860.786

- Venituri din vanzarea produselor reziduale 30.317 110.815
- Venituri din servicii prestate 51.136 29.660
- Venituri din chirii 409.907 423.913

- Venituri din vanzarea mărfurilor 17.585 5.928

TOTAL 2.455.264 2.431.102

NOTA 23 -  ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

Exerciţiul incheiat la Exerciţiul incheiat la
31.12.2016 31.12.2017

(lei) (lei)
Alte venituri din exploatare 393.010 7.250

TOTAL 393.010 7.250

NOTA 24 -  VENITURI FINANCIARE

- Venituri din diferente de curs valutar 354 -

- Venituri din dobânzi 1 -
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Venituri din participatii
Alte venituri financiare 

TOTAL

20.691

94
21.140

27
27

NOTA 25 -  CHELTUIELI FINANCIARE

Alte cheltuieli financiare 5.033 3.262

TOTAL 5.033 3.262

NOTA 26 -  TRANZACTII CU PĂRŢILE AFILIATE

Tranzacţiile cu părţile legate in care a fost implicata societatea in anul 2015 s-au derulat pe parcursul desfasurarii 
normale a activitatii, preturile practicate fiind stabilite de piaţa, pe baze comerciale. Părţile legate cu care s-au 
desfasurat tranzactii precum si natura acestor tranzactii au fost:

a). Tranzactii comerciale

lei -
Firma Vanzari de produse Cumpărări de

si servicii produse si servicii
Grupul de firme Electrocontact -  Fabrica de transformatori 43.587 7.795
Electromining SA 103.556 912
Laboratoare SA 15.735 3.612
Electrocontact IT 270 4.919
TOTAL 163.148 17.238
% in cifra de afaceri/total achiziţii 6,71% 2,18%

b). Finantari (împrumuturi acordate societatilor din cadrul grupului la care se deţin participatii pentru 
susţinerea activitatilor de exploatare si de investitii)

lei -
Sold la 

01.01.2017
împrumuturi 
acordate 2017

Rambursari
2017

Sold la 
31.12.2017

Total/ din care: 1.198.858 - - 1.198.858
Electrocontact International 781.000 - - 781.000
Electroalfa Trading 412.683 - - 412.683
Alţii 5.275 - - 5.275



SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE 
Pentru exerciţiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii

c). Solduri scadente la data intocmirii situatiilor financiare, aferente tranzacţiilor comerciale 
derulate cu părţile afiliate

- lei -
Firma Creanţe Datorii

Electrocontact International SA 348.617 0
Grupul de firme Electrocontact -  Fabrica de transformatori 18.067 144.603
Grupul de firme Electrocontact -  Fabrica de electronice 0 41.007
Electromining SA 23.536 1.906
Electroalfa Trading SRL 2.235 117.208
Laboratoare SA 90 1.363
Electrocontact IT 30 29.403
Compania Agricola 0 213
TOTAL 392.576 335.703

Societatea nu a constituit, iar in situatiile financiare ale exerciţiului 2017 nu se regăsesc provizioane aferente 
creanţelor indoielnice aferente soldurilor scadente, intrucat politicile contabile adoptate la nivelul societatii 
nu prevăd constituirea de provizioane. Aceleaşi politici au stat si la baza intocmirii situatiilor financiare 
pentru anii anteriori. Se asigura astfel comparabilitatea datelor, utilizatorii avand posibilitatea aprecierii 
corecte a tendintelor firmei.

NOTA 27 -  MASURI PRIVIND ADMINISTRAREA RISCURILOR

Principalele riscuri la care este expusa entitatea sunt:
• Riscul de incasare
• Riscul de lichiditate
• Riscul de credit
• Riscul de inflaţie
• Riscul de efracţie
• Riscul politic si legislativ
• Riscul de calamitati

Riscul de incasare

Riscul ca o terta parte sa nu-si respecte obligaţiile contractuale fata de entitate, provocandu-i astfel acesteia 
pierderi financiare, reprezintă risc de incasare. In vederea eliminării/limitării efectelor generate de 
producerea unui asemenea risc, s-a implementat un sistem de evaluare a clienţilor, atat a celor vechi cat si a 
celor nou aparuti, prin monitorizarea, respectiv verificarea acestora in bazele de date ale Ministerului de 
Finanţe, precum si prin urmarirea informaţiilor publicate in cotidiene naţionale si locale. Livrările către 
clienţii noi se fac doar in baza instrumentelor de plata sau plata in avans, pentru clienţii tradiţionali 
acceptandu-se si plata la scadenta, conform clauzelor contractuale negociate.
Urmarirea si evaluarea clienţilor se face de către personalul departamentului de vanzari.

Riscul de lichiditate
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Gestionarea riscului de lichiditate se face prin intocmirea permanenta de prognoze privind lichidităţile pe 
perioada urmatoare, prin monitorizarea incasarilor de la clienţi conform scadentelor si prin solicitarea de 
facilitati de plata furnizorilor. Se urmarste negocierea unor termene pentru plata datoriilor mai mici decât 
cele pentru incasarea creanţelor.
Pana la jumatatea anului 2013 gestionarea acestui risc s-a făcut si prin menţinerea unei facilitati de credit. 
Insa, politicile bancare, care in ultima perioada au exclus ofertele de acces al majoritarii firmelor la credite 
pentru finantari ale activitatilor specifice, iar in perspectiva pe termen scurt si mediu nu acorda o atentie 
aparte oferirii unor credite pentru dezvoltarea afacerilor sau sprijinirii posibilităţilor de creştere a 
competitivitatii firmelor autohtone in procesul concurential, prin ereditari corespunzătoare pe termen lung, 
influenteaza in mod negativ atat desfasurarea unor activitati corespunzătoare cat si chiar posibilităţile de 
menţinere pe piaţa si de viabilitate a firmelor.

Riscul de credit

Riscul de credit consta in probabilitatea ca părţile contractante sa-si incalce obligaţiile contractuale, ceea ce 
conduce la pierderi financiare pentru societate. De asemenea, incidenţa crescută a cazurilor de insolventa 
duce la creşterea riscului privind recuperarea contravalorii produselor livrate anterior declansarii procedurii 
insolventei.

Riscul de inflaţie

Este dat de creşterea preturilor la materiile prime si materiale de baza, precum si de creşterea alarmanta a preţului 
utilitatilor, aceste creşteri neputand fi incluse in totalitate si intotdeauna in preţul produselor executate si livrate.

Riscul de efracţie
Paza entitatii este asigurata de către personalul propriu si conform Planului de paza aprobat de către Politia 
Municipiului, conform regementarilor legale in vigoare.

Riscul politic si legislativ

Factorii de conducere ai firmei nu sunt membrii ai unor formaţiuni politice, evoluţia firmei in domeniul 
economic nu este influentata prin comenzi sau impuneri provenind din mediul politic, de aceea SC Grupul 
Industrial Electrocontact SA nu este, in mod direct, sub influenta unor elemente care tin de domeniul 
politicului, in sensul ca nu se efectueaza presiuni sau alte forme de constrângere din partea exponenţilor 
provenind din mediul politic in luarea deciziilor, firma nu beneficiaza de avantaje in relaţiile comerciale ca 
urmare a unor conexiuni cu mediul politic, firma nu are relaţii comerciale cu exponenţi ai formaţiunilor 
politice sau cu formaţiuni care activeaza in mediul politic, firma nu sprijină mediul politic prin forme sau 
metode de sponsorizări, donaţii, etc.

In mod indirect, atat toate deciziile politice care conduc la crearea si implementarea strategiilor naţionale de 
dezvoltare a statului roman cat si modificările survenite in domeniul economic si social ca urmare a 
implementării unor decizii politice, inclusiv efectele pe care astfel de decizii le au asupra partenerilor de
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afaceri ai firmei, influenteaza intr-o masura mai mare sau mai mica, in mod pozitiv sau negativ, atat evoluţia 
cat si performantele firmei, intrucat:

a. Pe plan intern, principalele domenii carora le sunt destinate produsele realizate de firma- domeniile 
industrial, energetic (inclusiv minier), petrol si gaze naturale, chimic, petrochimic, naval, siderurgic, 
transporturi feroviare, nuclear-au fost, sunt si vor fi componente esenţiale ale mediului economic romanesc, 
dar evoluţiile acestor domenii depind in continuare de modul de implementare a prevederilor strategiilor de 
dezvoltare stabilite la nivel politic.
Pe de alta parte, conformarea cu politicile de aliniere a preturilor utilitarilor la cele externe, eventuale 
creşteri ale preturilor la utilitati, posibila creştere a inflaţiei, liberalizarea pieţelor specifice si deciziile 
politice de creştere importanta a salariului minim pe economie, in cadrul tendintei de aliniere a acestuia la 
media europeana, modificările fiscale preconizate, care vor produce efecte in 2018, au contribuit si vor 
continua sa contribuie de asemenea la modificări crescatoare ale costurilor de producţie, cu influente 
negative asupra competitivitatii firmei si afectarea puternica a posibilităţilor de realizare a unor vanzari 
consistente.

b. Deciziile geo-politice, referitoare la aspectele de organizare administrativa si cele politice care stau la 
baza procesului legislativ, schimbările survenite in structura eşafodajului politic, pot conduce in anumite 
situatii la aspecte de incoerenta legislativa, care contribuie la amplificarea caracterului de impredictibilitate 
a mediului de afaceri, politica fiscala care cunoaşte modificări imprevizibile si care poate genera influente 
puternice asupra evoluţiei si existentei firmelor, datorita masurilor dure aplicate, toate acestea determina 
efecte negative asupra nivelului de investitii realizabile de potentiale entitati investitionale si implicit asupra 
cererii si ofertei de produse necesare implementării investiţiilor, adica a posibilităţilor firmei de evoluţie 
corespunzătoare. Nu in ultimul rand, instabilitatea guvernamentala influenteaza comportamentul 
investitorilor potentiali, determinând reacţii de prudenta fata de sau chiar de dezinteres pentru mediul de 
afaceri autohton.

c. Pe plan extern, influentele fenomenelor politice, sociale si economice de la nivel regional, european si 
mondial (spre exemplu Rusia, evenimentele din Siria, valurile de emigrări către Europa, nesiguranţa indusa 
de atentatele teroriste, semnalele de avertizare provenind din zona asiatica referitoare la tendintele evoluţiei 
economiei chineze, poziţia UK fata de UE, evoluţia economica a SUA, etc) care determina uneori in mod 
decisiv deciziile investitorilor de a intra sau a ramane si a se dezvolta pe anumite pieţe, care pot induce si 
amplifica fenomene de nesiguranţa si incertitudine in zonele de referinţa, cu influente accentuate asupra 
domeniilor economice, atat financiar -bancar cat si cel industrial, energetic, constituie elemente care 
genereaza o evoluţie nefavorabila a mediului de afaceri local.

NOTA 28 -  OBIECTIVE. POLITICI SI PROCEDURI DE ADMINISTRARE A CAPITALURILOR

Obiectivele, politicile si procedurile de administrare a capitalului vizeaza continuitatea activitatii in 
condiţiile menţinerii unei structuri optime a capitalului.

Ca obiective societatea a urmărit ca anual din profitul obtinut (in anii cand s-a inregistrat profit) sa se 
constituie rezervele legale minime obligatorii prevăzute de legislaţia romaneasca (5% din profitul anual). 
Totodata societatea monitorizează la fiecare data a intocmirii situatiilor financiare corelaţia dintre activul net
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(determinat ca diferenţa intre totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris 
pentru asigurarea incadrarii in prevederile legale in vigoare (activul net >1/2  capitalul social subscris), si 
dispunerea eventualelor masuri pentru reîntregirea capitalului social.

Evoluţia relaţiei din ultimii trei ani pentru care societatea a prezentat situatia poziţiei financiare ne indica 
gestionarea corespunzătoare a capitalului social:

2015
lei

2016
lei

2017
lei

Total Active 18.803.985 18.096.382 17.385.422
Total Datorii 2.554.322 2.285.435 2.435.531
Active nete 16.249.663 15.810.937 14.949.911
Capital social subscris 14.500.000 14.500.000 14.500.000

% Activ net / Cap. 
soc.

112,07 109,04 103,10

Societatea nu face obiectul unor dispoziţii impuse din exterior privind administrarea capitalului.

NOTA 29 -  CONTINGENTE 

Garanţii financiare acordate

La data intocmirii situatiilor financiare societatea nu avea garanţii financiare acordate.

Garanţii financiare primite

La data intocmirii situatiilor financiare societatea nu avea garanţii financiare primite.

Contracte oneroase

IAS defineşte contractul cu titlu oneros ca fiind acel contract in care costurile inevitabile implicate de 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale depasesc beneficiile economice estimate a se obţine din respectivul 
contract.
In cursul anului 2017 societatea nu a derulat, iar la sfarsitul exerciţiului nu avea încheiate astfel de contracte. 

Litigii

Societatea este antrenata intr-un număr de litigii comerciale, atat in calitate de creditor cat si in calitate de 
debitor. Aceste litigii au aparut ca urmare a desfasurarii normale a activitatii.

Probleme legate de mediu

Societatea nu a înregistrat la data situatiilor financiare nici un fel de obligaţii cu eventualele costuri anticipate 
privind mediul inconjurător. Astfel de cheltuieli sunt nesemnificative, societatea desfasurandu-si activitatea intr-un 
domeniu unde aspectele de mediu nu ridica probleme deosebite.
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Asigurări incheiate

Societatea are incheiate poliţe de asigurare doar pentru asigurarile obligatorii, respectiv RCA. 

NOTA 30 -  INFORMAŢII PRIVIND CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT

1. REZULTATUL DIN EXPLOATARE (857.790)
2. REZULTATUL FINANCIAR (3.235)
3. ELEMENTE SIMILARE VENITURILOR 0
4. AMORTIZAREA FISCALA 142.950
5. CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE, din care

• accesorii datorate bugetului local si central 48.876
• cheltuieli cu indemnizaţia de deplasare acordata
peste limita stabilita pentru institutii publice 378
• amortizarea contabila 142.950

6. TOTAL PROFIT IMPOZABIL (811.771)
7. IMPOZIT PE PROFIT ANUAL -

Reconcilierea intre rezultatul exerciţiului si rezultatul fiscal rezulta din calculul prezentat.

NOTA 31 -  REZULTATUL PE ACŢIUNE

Rezultatul pe acţiune de baza s-a calculat prin impartirea pierderii atribuita acţionarilor ordinari ai societatii 
(numărătorul) la media ponderata a numărului de acţiuni in circulaţie (numitorul) in exerciţiul financiar, 
dupa urmatoarea formula:

2016 2017
Pierdere atribuita acţionarilor ordinari - lei (497.186) (861.025)
Numărul mediu de acţiuni ordinare in circulaţie 145.000.000 145.000.000
Rezultatul pe acţiune de baza - lei (0.003429) (0.0059381)

Toate acţiunile societatii in circulaţie in exerciţiul financiar si la 31 decembrie sunt acţiuni 
ordinare numărul acestora fiind acelaşi pe tot parcursul exerciţiului financiar, respectiv 145.000.000 acţiuni 
ordinare. In exerciţiul financiar nu s-au rascumparat si nici nu s-au emis acţiuni ordinare. Rezultatul pe 
acţiune de baza este egal cu rezultatul pe acţiune diluat.
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NOTA 32 -  EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANŢULUI

Ulterior datei bilanţului, datorita situatiei financiare deosebite prin care trece firma, preşedintele consiliului 
de administraţie a decis disponibilizarea a inca trei persoane -  directorul general executiv si directorul 
commercial si coodonatorul activitatii de producţie.
Totodata, datorita pierderilor uriaşe inregistrate intr-unui din punctele de transformare care alimenteaza 
entitatea cu energie de medie tensiune, s-a decis solicitarea întreruperii alimentarii cu energie prin punctul 
respectiv, prin care se asigura si energia necesara pavilionului administrativ, urmând ca aceste asa fie 
alimentat cu energie de joasa tensiune din alt punct de transformare.



Declaraţie

Subsemnata Viorica Munteanu, în calitate de preşedinte executiv, Alexandru Avasiloaie, în calitate de 
director general executiv şi Daniela Amarandei, în calitate de director economic, îşi asumă răspunderea 
pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31/12/2017 şi confirmă faptul că :

• politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu 
reglementările contabile aplicabile

• situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a 
celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată

• persoana juridică face eforturi pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de continuitate

Semnătura,

Munteanu Viorica

Avasiloaie Alexandru

Amarandei Daniela
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RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT 

Către acţionarii S.C. "GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT " S.A. 

Raport cu privire la situatiile financiare individuale

Opinie

1. Am auditat situaţiile financiare anexate ale societatii comerciale GRUPUL 
INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A. Botoşani, {denumita in continuare 
"Societate"), care cuprind situaţia poziţiei financiare la data de 31 decembrie 
2017, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi 
situaţia fluxurilor de trezorerie aferente exerciţiului încheiat la data respectivă, 
şi notele la situaţiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile 
semnificative. Situatiile financiare se refera la:

• Total capitaluri proprii:...........................  14.949.911 lei
• Total active :............................................  17.385.442 lei
• Total venituri din activitatea de baza: ... 2.133.341 lei
• Rezultatul net al exerciţiului: ................. (861.025) lei

2. In opinia noastra,situatiile financiare anexate ale S.C GRUPUL INDUSTRIAL 
ELECTROCONTACT S.A. oferă o imagine fidela a poziţiei financiare a 
Societatii la data de 31 decembrie 2017 precum si a rezultatului operaţiunilor 
sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar Încheiat la aceasta 
data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 
pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară.

Baza pentru opinie

3. Am desfăşurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de 
Audit (ISA-uri). Responsabilităţile noastre în baza acestor standarde sunt 
descrise detaliat în secţiunea Responsabilităţile auditorului într-un audit al

]
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situaţiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenţi faţă de Societate, 
conform cerinţelor etice relevante pentru auditul situaţiilor financiare din 
Romania şi ne-am îndeplinit celelalte responsabilităţi etice, conform acestor 
cerinţe. Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi 
adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidenţierea unor aspecte

4. Conform Notei 26 -  „Parti afiliate” -  Societatea prezintă la punctul b) 
împrumuturi către parti afiliate in suma de 781.000 lei si la pct. c) -  Creanţe 
de la parti afiliate in suma de 348.617 lei către Electrocontact Internaţional 
S.R.L. , precum si pentru societatea Electro Alfa Trading S.R.L. 
împrumuturi către parti afiliate in suma de 412.683 lei si la pct. c) -  Creanţe 
de la parti afiliate in suma de 2.235 lei, societati care se afla in procedura 
de faliment conform Notei nr. 4 - Active Imobilizate pct. c) Instrumente 
financiare” . Prin urmare societatea nu a constituit provizioane in situatiile 
financiare ale exerciţiului 2017 in suma totala de 1.544.535 din care 
imprumuturi către parti affiliate 1.193.683 lei si creanţe de la parti afiliate 
350.852 lei, intrucat politicile contabile adoptate la nivelul societatii nu 
prevăd constituirea de provizioane. Aceleaşi politici au stat si la baza 
intocmirii situatiilor financiare pentru anii anteriori. Se asigura astfel 
comparabilitatea datelor, utilizatorii avand posibilitatea aprecierii corecte a 
tendintelor firmei.” Opinia noastră nu este modificată în legătură cu acest 
aspect.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

5. Atragem atenţia asupra următoarelor aspecte:

a. Conform Notei 3 -  "Politici contabile semniificative - Continuitatea 
activitatii’ - Entitatea prezintă că " Consiliul de Administraţie a luat decizia ca, 
incepand cu trim. IV, sa suspende temporar activitatile de producţie in vederea 
reorganizării fluxului tehnologic si sa se inceapa un proces de restructurare a 
activitatii de producţie, odata cu o reorientare către activitati de valorificare a 
spatiilor disponibile, prin inchiriere. De asemenea, in acest context, Consiliul de 
Administraţie a decis aplicarea unor masuri de concediere colectiva a personalului 
aferent activitatii de producţie precum si valorificarea prin vanzare a unor active 
care nu vor mai fi utile viitoarei organizari. Activele propuse spre valorificare nu
reprezintă mai mult de 2 % din valoarea patrimoniului societatii........ si in consecinţa,
nu putem afirma ca situatiile financiare sunt intocmite pe baza principiului continuitatii 
activitatii care presupune ca societatea îsi va continua activitatea in mod corespunzător si 
in viitorul previzibil. Si chiar daca firma va continua sa existe, cel puţin pana la 
reorganizarea activitatii de producţie, veniturile care se vor inregistra nu vor proveni 
din fabricarea de aparate de distributie si control a electricitatii -  obiect principal de 
activitate conform cod CAEN.”

b. Conform Notei 8- "Capitaluri proprii” din situaţiile financiare, societatea a 
înregistrat o pierdere netă de 861.025 lei in cursul exerciţiului financiar încheiat la 
31.12.2017 si pierderi cumulate inregistrate in rezultatul reportat (cont 117) in 
suma de 8.180.576 lei.
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Aspectele menţionate in paragrafele (5.a) şi (5.b), indica existenţa unei 
incertitudini semnificative care ar putea genera indoieli semnificative cu privire 
!a capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea. Opinia noastră nu este 
modificată

Aspecte cheie de audit

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raţionamentului 
nostru profesional, au avut cea mai mare importanţă pentru auditul situaţiilor 
financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în 
contextul auditului situaţiilor financiare în ansamblu ţi în formarea opiniei 
noastre asupra acestora şi nu oferim o opine separată cu privire la aceste 
aspecte.

Aspect cheie de audit Modul de aboradare in cadrul auditului

1. Recunoaşterea veniturilor
Cifra de afaceri a entitatii reprezintă o 
valoare sem nificativa respectiv 
2.431.-102 lei.
A se vedea Nota 22 „ Cifra de afaceri 
neta ”
Politica de recunoaşterea a veniturilor 
esie prezentata in Nota 3-"PoIitici 
Contabile" paragraf -"Venituri din 
exploatare"

Societatea realizeaza Venituri in baza 
înţelegerilor contractuale incheiate cu 
clienţii sai pentru vanzarea produselor.

Veniturile sunt recunoscute, la momentul 
predării produselor către client, in baza 
condiţiilor contractuale stabilite.

Am identificat recunoaşterea veniturilor 
ca aspect cheie de audit, deoarece 
veniturile reprezintă unul din inicatorii 
cheie de performanta ai Societatii si 
priun urmare, exista un risc inerent in 
legătură cu realizarea veniturilor minime 
pentru continuitatea activitatii conform 
obiectului principal de activitate.

Procedurile noastre de audit au inclus, 
printre altele:
- evaluarea principiilor de recunoaştere a 
veniturilor in conformitate cu 1AS 18 
„Venituri" si in raport cu politicile 
contabile ale societatii;
- testarea existentei si eiîcacitatatii 
controalelor interne precum si efectuarea 
de teste de detalii in scopul verificării 
înregistrării corecte a tranzacţiilor;
- examinarea acuratetii ajustarilor 
efectuate de societate pentru respectarea 
principiului independentei exercitiilor. 
avand in vedere condiţiile de livrare si 
prevederile contractuale referitoare la 
modalitatile de livrare;
-testarea pe baza de eşantion a soldurilor 
creanţelor comerciale la 31 decembrie 
2017 prin transmiterea de scrisori de 
confirmare;
- Testarea comenzilor deschise la 31 
decembrie 2016 si analiza acuratetii si 
completitudinii stadiukii de finalizare a 
comenzilor;
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Alte informatii-Raportul Administratorilor

7. Alte informaţii cuprind raportul administratorilor. Administratorii sunt 
responsabili pentru întocmirea şi prezentarea raportului administratorilor în 
conformitate cu cerinţele ' OMFP nr. 2844/2016 Reglementari contabile 
conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, punctele 15
19, care să nu conţină denaturări semnificative şi pentru acel control intern pe 
care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului 
administratorilor care să nu conţină denaturări semnificative, datorate fraudei 
sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situaţiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situaţiilor financiare individuale nu acoperă raportul 
administratorilor.

în legătură cu auditul nostru privind situaţiile financiare individuale, pentru 
exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastră 
este să citim raportul administratorilor şi, în acest demers să apreciem dacă 
există neconcordanţe semniificative între raportul administratorilor şi situaţiile 
financiare, dacă raportul administratorilor include, în toate aspectele 
semnificative, informaţiile cerute de OMFP 2844/2016, punctele 15 -  19, din 
reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară, şi dacă în baza cunoştinţelor noastre cu privire la Societate şi la 
mediul acesteia dobândite în cursul auditului situaţiilor financiare, informaţiile 
incluse în raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să 
raportăm cu privire la aceste aspecte. In baza activităţii desfăşurate, raportăm 
că:

a) în raportul administratorilor nu am identificat informaţii care să nu fie 
consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informaţiile prezentate în 
situaţiile financiare individuale anexate;

b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele 
semnificative, informaţiile cerute de OMFP nr. 2844/2016, punctele 15-19 din 
reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară

In plus, în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre dobândite în cursul 
auditului situaţiilor financiare individuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 
data de 31 decembrie 2017 cu privire la Societate şi ia mediul acesteia, nu am 
identificat informaţii incluse în raportul administratorilor care să fie eronate 
semnificativ.

Responsabilităţile conducerii şi ale persoanelor responsabile cu 
guvernanţa pentru situaţiile financiare

8. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a 
situaţiilor financiare în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru
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aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară şi pentru acel control intern pe care 
conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situaţii 
financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de 
eroare.

în întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru 
aprecierea capacităţii Companiei de a-şi continua activitatea, prezentând, 
dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activităţii şi utilizând 
contabilitatea pe baza continuităţii activităţii, cu excepţia cazului în care 
conducerea fie intenţionează să lichideze Compania sau să oprească 
operaţiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru 
supravegherea procesului de raportare financiară al Societăţii.

Responsabilitatile auditorului intr~un audit al situatiilor financiare

9. Obiectivele noastre constau in obţinerea unei asigurari rezonabile privind 
masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari 
semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea 
unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila 
reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie a faptului ca 
un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o 
denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie 
de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate 
preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor 
influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii 
financiare.

10. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raţionamentul 
profesional si menţinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De 
asemenea:

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor 
financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam 
proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obţinem probe de 
audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. 
Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda 
este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative 
cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înţelegeri secrete, 
fals, omisiuni intentionate, declaraţii false si evitarea controlului intern.

• înţelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de 
proceduri de audit adecvate circumstanţelor, dar fara a avea scopul de a 
exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul 
rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informaţii 
realizate de către conducere.
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• Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către 
conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe 
baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa 
cu privire ia evenimente sau condiţii care ar putea genera indoieli 
semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea, in 
cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie 
sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente 
din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt 
neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe 
probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate 
acestea, evenimente sau condiţii viitoare pot determina Societatea sa nu 
isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

• Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor 
financiare, inclusiv al prezentărilor de informaţii, si masura in care 
situatiile financiare reflecta tranzacţiile si evenimentele care stau la baza 
acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

11. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, 
aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele 
constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului 
intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

12. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanţa o 
declaraţie că am respectat cerinţele etice relevante privind independenţa şi 
că le-am comunicat toate relaţiile şi aite aspecte despre care s-ar putea 
presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independenţa şi, acolo unde 
este cazul, măsurile de protecţie aferente.

13. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu 
guvernanţa, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul 
situaţiilor financiare din perioada curentă şi care reprezintă, prin urmare, 
aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu 
excepţia cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea 
publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanţe extrem de rare, 
determinam că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece 
se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie 
depăşite de consecinţele negative ale acestei comunicări.

Alte aspecte ~

14. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acţionarilor 
Societăţii, în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta 
acţionarilor Societăţii acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un 
raport de audit financiar, şi nu în alte scopuri. în măsura permisă de lege, nu 
acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decât faţă de Societate şi de 
acţionarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport 
sau pentru opinia formată.
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Partenerul misiunii de audit în baza căreia s-a întocmit prezentul raport al 
auditorului independent este Merghidan Constantin-Ovidiu.

MERGHIDAN CONSTANTIN OVIDIU
Membru C . A . F . R .  n r .  1 8 0 9 / 2 0 0 6

Botoşani, 27 Aprilie 2018

In numele
S.C. MCO CONTAB CONSULT S .R .L .
inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Roman
Autorizatie nr. 1105/2012

Numele s e m n a t a r u l u i ,
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