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Raport curent conform art. 143 si urmatoarele  din Regulamentul ASF 5/2018  

     

Data raportarii:  30.07.2021 

Denumirea entităţii emitente: TURBOMECANICA SA 

Sediul social: Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr 244, Sector 6 

Numărul de telefon: 021  434 32 06 021 434 07 41  fax: 021 434 07 94  

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 3156315 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/533/1991 

Cod LEI : 529900O5AIXHHACIZH85 

Capital social subscris şi vărsat: 36.944.247,50 lei  

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de 

Valori Bucuresti Titluri de capital – Categoria actiuni standard 

  

I. Evenimente importante de raportat:  

 

Clarificari legate de  punctul 2 de pe ordinea de zi  pentru sedinta  AGOA convocata la 

data de 26.08.2021  si anume:  Aprobarea eliminarii din capitalurile societatii a ajustarii 

aferente adoptarii pentru prima data a IAS 29  “Raportarea financiara in economiile 

hiperinflationiste” (până la 31 decembrie 2003 s-au efectuat ajustări asupra 

capitalurilor în vederea reflectării aplicării IAS 29). 

 

Ca urmare a  implementarii  unor modificari legate de raportarile financiare aplicabile 

Societatii TURBOMECANICA SA, in anul 2012  societatea a  inceput sa  realizeze 

raportarile contabile   in conformitate cu  standardele international de raportare financiara 

(IFRS).  In aceste conditii  dupa ce pana in anul 2012 situatiile financiare au fost realizate 

in conformitate cu prevederile Ordinului MF nr. 3055/2009  incepand  cu anul 2012  

situatiiel financiare si raportarile contabile s-au realizat in conformitate cu prevederile 

Ordinului MF  nr.1286/2012  ulterior  abrogat si inlocuit de Ordinul MF nr. 2844/2016.  

In conformitate cu aceste acte normative societatea a fost obligata sa implementeze un  

tratament contabil si fiscal  diferit pentru capitalul social, rezerva legala si alte rezerve 

care au fost inflatate, re-tratare din punct de vedere contabil.  
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Astfel, una din etapele retratarii a fost aplicarea Standardului IAS 29 - Raportarea 

financiara in economiile hiperinflationiste. Acest standard presupune ca “toate entitatile a 

caror moneda functionala este moneda unei economii hiperinflationiste sa prezinte 

situatiile financiare ajustate cu indicele preturilor. Totusi, standardul nu stabileste si nici 

nu impune o rata absoluta de la care se considera ca exista hiperinflatie, dar defineste 

anumite caracteristici ale mediului economic hiperinflationist. De exemplu, o economie 

este considerata ca fiind hiperinflationista daca, pe langa alti factori, rata cumulata a 

inflatiei pe o perioada de trei ani se apropie de sau depaseste 100% - in acest caz se 

incadreaza si Romania pana la finele anului 2003. Scaderea continua a ratei inflatiei si 

alti factori legati de caracteristicile mediului economic din Romania indica faptul ca 

economia a carei moneda functionala a fost adoptata de catre societate a incetat sa mai 

fie hiperinflationista, cu efect asupra perioadelor financiare incepand cu 1 ianuarie 

2004”.  

 

In aceste conditii, prin aplicarea in anul 2012 a standardului IAS 29, s-au inregistrat in 

contabilitate efectele inflatiei asupra capitalului social al Societatii  pentru perioada 1990 

-2003, inregistrare care a avut impact asupra: 

a) Capitalului social = 987.626.807 ron 

b) Rezervei legale = 8.302.633 ron 

c) Alte rezerve = 12.414.196 ron 

d) Rezultatului reportat = 3.280 ron 

e) Ajustari ale capitalului social = - 1.008.346.916 ron 

 

In situatiile financiare cele de mai sus aplicarea acestui tratament contabil  s-a reflectat in 

valoarea totala capitaluri  de 1.024.571.055 ron (987.626.807 ron + 36.944.248 ron 

capitalul social subscris si  varsat).  

 

Avand in  vedere aceste aspecte ca si impactul pe care aceste valori  il au asupra 

situatiilor fiannciare ale Societatii impreuna cu opinia  exprimata de auditorii societatii la 

auditarea  situatiilor financiare aferente anului 2020, in anul 2021 societatea  apreciaza ca 

este necesara stornarea acestei inflatari cu impact pe capitaluri,  revenind astfel la sumele 

initiale inregistrate  cu titlul de capitaluri.  

 

In aceste conditii, ca urmare a eliminarii rezultatului inflatarii, elementele de mai jos se 

vor prezenta astfel in situatiile financiare: 

a) Capitalul propriu al societatii in situatiile financiare va fi de 36.944.248 RON, 

capitalul subscris varsat, inregistrat la Registrul Comertului. 

b) Rezerva legala, se va diminua cu 8.302.633 ron 

c) Alte rezerve vor fi reduse cu 12.414.196 ron 

d) Rezultatul reportat se va diminua cu 3.280 ron 

e) Se acopera pierderea din ajustari ale capitalului social  de 1.008.346.916 lei 

 

Precizam faptul ca inregistrarea acestor tratamente contabile legate de  situatia 

capitalurilor in anul 2012 nu a avut nici un fel de impact asupra patrimoniului societatii, 
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respectiv asupra capitalurilor proprii, acestea ramanad la valoarea de dinaintea efectuarii 

acestor inregistrari, deoarece sumele respective se anuleaza reciproc.  

Pe cale de consecinta, stornarea  acestor inflatari in anul 2021  nu va avea niciun impact 

asupra capitalurilor proprii care nu vor fi modificate, din aceleasi considerente: sumele 

respective, se anuleaza reciproc. 

 

Situatia Impactului IAS 29 asupra capitalurilor in situatiile financiare 
       

Indicator 
Cont 

contabil 

Sold 

30.12.2012 

Aplicare IAS 

29 

Sold 

31.12.2012 Data la care 

se elimina 

efectele 

inflatarii 

2021 

Efect 

impact 

IAS 29 

dupa 

eliminare  

2021 

inainte de 

Aplicare 

IAS 29 

dupa 

aplicare IAS 

29 

Capital 

social 10120000 36.944.248 987.626.807 1.024.571.055 

-

1.024.571.055 0 

Rezerva 

legala 10610000 6.310.577 8.302.633 14.613.210 -14.613.210 0 

Alte rezerve 10680000 18.876.552 12.414.196 31.290.748 -31.290.748 0 

Rezultatul 

reportat 11710100 595.989 3.280 599.269 -3.280 0 

Ajustari ale 

capitalului 

social 10280000 0 

-

1.008.346.916 

-

1.008.346.916 1.008.346.916 0 

Efect 

capitaluri     0     0 

 

 

 

Precizam faptul ca notele explicative aferente situatiilor financiare  din trimestrul 3 2021 

cand se va realiza aceasta stornare – in masura aprobarii acesteia de catre actionari  in 

cadrul AGOA convocata pentru data de 26 august 2021 -  vor contine exemplificari si 

detalii elgate de  modalitatea de realizare a acestor stornari. De asemenea  dorim sa 

subliniem inca o data faptul ca realizarea acestor operatiuni  nu impacteaza asupra 

capitalurilor Societatii  ci doar din punct de vedere al  vizualizarii situatiilor  financiare 

ale Turbomecanica SA. 

 

 

 

 

Ing. RADU VIEHMANN 

Preşedintele consiliului de administraţie 

 


