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NOTA nr. 2

PROVIZIOANE
- lei Nr.
crt.

Sold la
Denumirea provizionului

Sold la

1 ianuarie

Transferuri

31dec.

2014

0

1

1.

Provizioane pentru impozite

2.

Provizioane pentru garantii

2014

2

în cont

din cont

(2 + 3 - 4)

3

4

5

0

0

0

0

567.285

65.015

0

632.300

0

0

0

0

acordate clientilor
3.

Ajustari pentru deprecierea
imobilizarilor

4.

Ajustari pentru deprecierea

846.594

1.122.003 846.594

1.122.003

materiilor prime
5.

Ajustari pentru deprecierea

0

6.316.160

0

6.316.160

97.130

6.331.302

751.296

5.677.136

titlurilor de participare
6

Ajustari pentru deprecierea
creantelor-clienti

La 31 decembrie 2014 societatea a considerat ca este necesar sa constituie provizioane pentru deprecierea materiilor
prime mai vechi de 1 an si cu miscare lenta in valoare de 1.122.003 lei si provizion pentru garantii acordate clientilor,
respectiv Consil. Jud. Satu Mare.
S-a constituit provizion pentru deprecierea titlurilor de participare la AGECOM SA in val. 5.166.160 lei, la U
Craiova in val. de 1.150.000, in total 6.316.160
S-a efectuat si corectia pentru deprecierea creantelor neincasate de la dif clienti in val.de 2.696.650.94 lei si
de la HVS in val de 3.043.787.26 lei , conform adresei ASF-DST nr. 11.526/30.05.2014.si s-au facut
ajustarile pentru depreciere creantelor clienti la sfarsitul anului 2014, in sensul cresterii provizionului pentru
deprecierea creantelor pentru clienti diversi cu 590.863,92lei respectiv diminuarea provizionului constituit
pentru HVS cu 751.295,92 lei. La sfarsitul anului 2014 la constituirea provizioanelor s-a utilizat metoda de
calcul procentuala, respectiv s-a aplicat o cota de 40% pentru val. creantelor neincasate cu o vechime intre 1
si 2 ani, o cota de 60% pentru val creantelor neincasate cu o vechime intre 2 si 3 ani si o cota de 80% pentru
val.creantelor neincasate cu o vechime peste 3 ani.

Administrator,
ZOICAS VIOREL

Intocmit,
CHILINTAN MIUTA
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NOTA nr. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei Destinatia profitului

Suma

1

2

Profit net de repartizat
- rezerva legala

240.480
27.314

- rezerve din facilitati-profit reinvestit
- alte rezerve constituite ca surse
proprii de finantare
- acoperirea pierderii contabile
- dividende
Profit nerepartizat

Administrator,
ZOICAS VIOREL

213.166

Intocmit,
CHILINTAN MIUTA
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NOTA nr. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei Nr.

Denumirea indicatorului

crt.
0

1

Exerciţiul

Exerciţiul

precedent

curent

2

3

1.

Cifra de afaceri netă

71.209.289

70.832.088

2.

Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate

56.465.583

53.060.128

31.204.058

31.511.384

5.229.020

3.916.604

(3 + 4 + 5)
3.

Cheltuielile activităţii de bază

4.

Cheltuielile activităţilor auxiliare

5.

Cheltuielile indirecte de producţie

20.032.505

17.632.140

6.

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)

14.743.706

17.771.960

7.

Cheltuielile de desfacere

13.538

6.823

8.

Cheltuieli generale de administraţie

15.217.380

16.509.802

9.

Alte venituri din exploatare

1.403.479

150.275

916.267

1.405.610

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

Administrator,

Intocmit,

ZOICAS VIOREL

CHILINTAN MIUTA
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SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR
Situatia creanţelor la data de 31 decembrie 2014 in functie de lichidate se prezinta astfel:
- lei Nr.

Sold la
Creanţe

crt.

0

1

1.

Creanţe din active imobilizate

2.

Furnizori debitori

3.

Creante comerciale

4.

Creanţe personal si asigurari sociale

5.

Termen de lichiditate

31.12.2014

2

Sub 1 an

Peste 1 an

3

4

0

0

0

201.504

201.504

0

17.340.287

17.340.287

0

139.349

139.349

0

Alte creanţe cu bugetul de stat

1.775.026

1.775.026

0

6.

Debitori diverşi

2.673.552

2.673.552

0

7.

Alte creanţe

0

0

0

8.

Cheltuieli inregistrate in avans

0

0

0

9.

TOTAL CREANŢE

22.129.718

22.129.718

0

Creantele comerciale sunt generate in principal de vanzarea de produse si servicii (masini de ridicat si transportat),
principalii clienti ai SC UNIO SA la intern fiind : UMR Rovinari, DMT Galati, SCEH Hunedoara, SNMVJ (Soc. Nat.
Inchideri Miniere Valea Jiului), Consil.Jud. Satu Mare, iar la extern: HATLAPA Germania, FLS Germania, IHC
Olanda, , WEINIG Germania, SIEMENS Germania, ZOLLERN Germania, DANIELI Italia, MONTABERT Franta,
HEILING Germania, LOESER Germania

Situatia creanţelor la data de 31 decembrie 2013 in functie de lichiditate se prezinta astfel:
- lei Nr.

Sold la
Creanţe

crt.

0

1

1.

Creanţe din active imobilizate

2.

Furnizori debitori

3.

Creante comerciale

4.

Termen de lichiditate

31.12.2013

2

Sub 1 an

Peste 1 an

3

4

0

0

0

198.021

198.021

0

18.749.506

18.749.506

0

Creanţe personal si asigurari sociale

129.258

129.258

0

5.

Alte creanţe cu bugetul de stat

314.640

314.640

0

6.

Debitori diverşi

4.684.929

4.684.929

0

7.

Alte creanţe

0

0

0

8.

Cheltuieli inregistrate in avans

0

0

0

9.

TOTAL CREANŢE

24.076.354

24.076.354

0

Situatia datoriilor la data de 31 decembrie 2014 in functie de exigibilitate se prezinta astfel:
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Nr.

Sold la

crt.

Datorii

0

1

1.

Datorii financiare

2.

Termen de exigibilitate

31.12.2014

2

Sub 1 an

1 - 5 ani

Peste 5 ani

3

4

5

15.705.546

15.705.546

0

Furnizori

8.631.539

8.631.539

0

3.

Clienţi creditori

4.861.810

4.861.810

0

4.

Datorii cu personalul

2.295.584

2.295.584

0

5.

Impozit pe profit

168.251

168.251

0

6.

Taxa pe valoarea adaugata

124.720

124.720

0

7.

Alte datorii fata de stat

8.018.125

8.018.125

0

8.

Decontări cu grupul si asociaţi

15.674

15.674

0

9.

Creditori diverşi

40821

40821

0

39.862.070

39.862.070

0

10.

TOTAL DATORII

Situatia datoriilor la data de 31 decembrie 2013 in functie de exigibilitate se prezinta astfel:
Nr.

Sold la

crt.

Datorii

Termen de exigibilitate

31.12.2013
1 - 5 ani

Peste 5 ani

3

4

5

0

1

1.

Datorii financiare

13.014.669

11.949.821

2.

Furnizori

12.115.204

12.115.204

0

3.

Clienţi creditori

5.105.103

5.105.103

0

4.

Datorii cu personalul

4.597.002

4.597.002

0

5.

Impozit pe profit

158.368

158.368

0

6.

Taxa pe valoarea adaugata

253.682

253.682

0

7.

Alte datorii fata de stat

1.831.554

1.831.554

0

8.

Decontări cu grupul si asociaţi

708.459

708.459

0

9.

Creditori diverşi

93.687

93.687

0

37.877.728

36.812.880

10.

TOTAL DATORII

Administrator,
ZOICAS VIOREL

Nota nr. 6

2

Sub 1 an

1.064.848

1.064.848

Intocmit,
CHILINTAN MIUTA

0

0
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PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

PRINCIPII CONTABILE
Elementele prezentate in situatiile financiare anuale sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile
generale, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt
recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numeralul s-au
echivalentul sau este incasat s-au platit si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare
ale perioadelor aferente. Aceste principii sunt prezentate mai jos.
1. Principiul continuitatii activitatii – principiu care presupune ca unitatea isi continua in mod normal
functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.
2. Principiul permanentei metodelor – principiu care presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si
norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a
rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei- principiu care presupune ca evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta si in special:
poate fi inclus in contul de profit si pierdere numai profitul realizat la data bilantului;
trebuie sa se tina cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui
exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii
acestuia;
trebuie sa se tina cont de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in
cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu anterior chiar daca acestea devin evidente numai
intre data bilantului si data intocmirii acestuia; In acest scop sunt avute in vedere si eventualele
provizioane, precum si datoriile rezultate din clauze contractuale;
trebuie sa se tina cont de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, chiar daca rezultatul
exercitiului financiar este pierdere sau profit. Inregistratea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de
valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli indiferent de impactul acestora asupra contului
de profit si pierdere
4. Principiul independentei exercitiului. Trebuie sa se tina cont de toate veniturile si cheltuielile aferente
exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau data platii cheltuielilor.
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii. Conform acestui principiu, componentele
elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat.
6. Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu
bilantul de inchidere a exercitiului precedent. Corectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor
semnificative aferente exercitiilor financiare precedente, nu se considera incalcare a principiului
intangibilitatii.
7. Principiul necompensarii. Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de
venituri si cheltuieli este interzisa. Eventualele compensari intre creante si datorii ale entitatii fata de acelasi
agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate
a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.
8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din
bilant si contul de profit si pierdere se face tinind seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii
raportate si nu numai de forma juridica a acestora.
9. Principiul pragului de semnificatie. Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat
distinct in cadrul situatiilor financiare. Elementele de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt precedate
de cifre arabe pot fi combinate daca:
acestea reprezinta o suma nesemnificativa ; si
o atfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate
sa fie prezentate separat in notele explicative.
Situatiile financiare au fost intocmite si prezentate cu respectarea principiilor prezentate mai sus.
POLITICI SI METODE CONTABILE
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Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de entitate la
intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Politicile contabile elaborate asigura furnizarea prin situatiile
financiare anuale, a unor informatii inteligibile, relevante si credibile.
a) Bazele intocmirii situatiilor financiare
Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii UNIO SA intocmite in conformitate cu :
-

Legea contabilitatii 82/1991 (republicata ), si cu prevederile cuprinse in

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/29.10.2009 (“OMF 3055/2009”) , pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu completarile ulterioare.
Societatea a intocmit situatiile financiare anuale pe baza balantei de verificare rezultata pe baza
reglementarilor mai sus mentionate.
Aceste situatii financiare se refera doar la SC. UNIO SA.

b) Moneda de raportare
Situatiile financiare sunt întocmite si prezentate in lei(RON).
Rotunjirea sumelor s-a facut la plus sau minus l leu , dupa primele doua zecimale.
Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei (“RON”)
atat la cost istoric cat si la valoarea justa conform mentiunilor din politicile contabile ale Companiei. si
conform OMF 3055/2009.
Situatiile financiare cuprind:
Bilant
Cont de profit si pierdere
Situatia modificarilor in capitalurile proprii
Situatia fluxurilor de trezorerie, si
Note explicative la situatiile financiare anuale

Conversia sumelor exprimate in valuta
Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si
depozitele bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si raportate utilizand cursul de schimb
comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de
curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta
sau cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii
exercitiului financiar, se inregistreaza, la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.
Tranzactiile realizate in valuta sunt inregistrate la cursul de schimb valabil la data efectuarii tranzactiei.
Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate in valuta la 31 decembrie 2014 au fost de
1EUR=4,4821 LEI, (31 decembrie 2013, 1 EUR=4,4847lei) respectiv 1 dolar= 3,6828 LEI la 31.12.2014
( 3,2551 lei la 31.12.2013).

c) Situatii comparative
Situatiile financiare pentru anul 2014, au fost intocmite in conformitate cu OMF 3055/2009, valorile aferente
acestor doua perioade( 2014 si 2013) fiind comparabile.

d) Imobilizari corporale
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Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai
mare de un an.
Imobilizarile corporale (exceptand cladirile care sunt prezentate la valoarea justa, care coincide cu valoarea
de piata) sunt prezentate in bilantul contabil la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare,
daca este cazul.
Mijloacele fixe sunt evidentiate la valoarea de achizitie ( plus cheltuielile ocazionate de punerea în functiune,
plus taxele nerecuperabile ), mai putin amortizarea cumulata si provizioanele pentru depreciere.
Operatiunile de leasing în legatura cu care societatea isi asuma în mod substantial toate riscurile si
beneficiile aferente dreptului de proprietate sunt clasificate ca operatiuni de leasing financiar. Imobilizarile
corporale dobândite prin operatiuni de leasing financiar sunt evaluate la o suma egala cu cea mai mica
dintre valoarea contabila neta si valoarea actuala a ratelor minime de leasing de la începutul
leasing-ului, minus amortizarea cumulata.
Cheltuiala înregistrata pentru inlocuirea unui element al unei imobilizari corporale si care este
înregistrata separat în contabilitate, este capitalizata la valoarea contabila a elementului care este casat. O
cheltuiala ulterioara este capitalizata numai daca majoreaza viitoarele beneficii economice generate de
imobilizarea corporala respectiva. Orice alta cheltuiala este inclusa ca atare în contul de profit si pierdere, de
îndata ce este înregistrata.
Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de
achizitie nerecuperabile si orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de
functionare.
Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale sunt recunoscute, de regula, drept cheltuieli in
perioada in care au fost efectuate. Reparatiile curente si imbunatatirile minore sunt recunoscute in Contul de
profit si pierdere la data la care sunt efectuate. Imbunatatirile semnificative (modernizările) sunt capitalizate
daca acestea extind durata de viata a activului sau măresc semnificativ capacitatea de generare a unor
beneficii economice.
Elementele de imobilizari corporale care sunt casate sau cedate sunt eliminate din bilant împreuna cu
amortizarea cumulata corespunzatoare.
Câştigurile sau pierderile obţinute in urma casării sau cedării unei imobilizari corporale sunt determinate ca
diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea neamortizata, inclusiv cheltuielile
ocazionate de acestea si sunt prezentate ca venit sau cheltuiala, dupa caz in contul de profit si pierdere.
Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe.
Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si puse in
functiune. Valoarea imobilizarilor corporale in curs, la sfarsitul exercitiului financiar 2013, este de 2.107.536
lei.
Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de
catre o entitate sau numarul unitatilor produse ce se estimeaza ca vor fi obtinute prin folosirea activului
respectiv.
Amortizarea imobilizarilor corporale este calculata prin metoda liniara, incepand cu luna urmatoare punerii
in functiune, astfel incat sa se repartizeze costul sau valoarea acestora pe durata de viata utila
estimata.Costul de achizitie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica trebuie redus cu
ajustarile de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, in mod sistematic de-a lungul
duratelor de utilizare economica.
Terenul nu se amortizeaza.Duratele de viata utila alocate diverselor categorii de imobilizari corporale sunt:
Categorie
Constructii
Echipamente tehnologice
Aparate si instalatii de masurare, control, reglare
Mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale

Ani
8-50
3-18
3-18
3-18
3-18
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e) Imobilizarile necorporale
Imobilizarile necorporale (reprezentate de programe informatice) sunt inregistrate la costul de achizitie si se
amortizeaza pe baza metodei liniare pe o durata de 1-3 ani.
f) Ajustari pentru depreciere si pierderi de valoare
Valoarea neta a activelor societatii, altele decat stocurile, este analizata la data fiecarui bilant pentru a
determina posibile scaderi de valoare. Daca o asemenea scadere este probabila, trebuie estimata valoarea
recuperabila a activului in cauza. O ajustare pentru depreciere este recunoscuta in contul de profit si
pierdere cand valoarea neta contabila a activului depaseste valoarea sa recuperabila.
Pierderile de valoare sunt analizate la data intocmirii situatiilor financiare pentru a determina daca acestea
sunt estimate corect.
Ajustarea pentru depreciere poate fi reluata daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul
determinarii valorii recuperabile.
Reluarea unei ajustari pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa fel incat valoarea neta a activului sa
nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica.
g) Investitii financiare
Pe parcursul anului 2014 nu au fost realizate investitii financiare.
h) Numerar si echivalente de numerar
Disponibilul include numerarul in casierie si la banci, in cont curent si depozite bancare, cu grad ridicat de
lichiditate, in lei si in valuta.
i) Creante si obligatii curente
Creantele comerciale (in val. de 17.541.791 lei) sunt recunoscute si inregistrate la suma originala a facturilor
minus provizioanele pentru sumele necolectabile. Provizionul este constituit cand exista dovezi conform
carora Societatea nu va putea incasa creantele. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand
sunt identificate.
La 31 decembrie 2014 s-au constituit in plus provizioanele pentru clienti incerti fata de cele existente la
sfarsitul anului 2013.
j)Stocuri:
Stocurile sunt evaluate la costul de achizitie, inclusiv costurile necesare aducerii lor la locul de depozitare. In
cazul in care costul de achizitie sau costul de productie este mai mare decat valoarea neta realizabila,
stocurile sunt evidentiate la valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare
estimat a se obtine in cursul activitatii comerciale curente, minus cheltuielile estimate de finalizare a
produsului si cheltuielile de realizare a vanzarii. Contabilitatea stocului de marfuri se tine cantitativ si valoric.
Nu sunt stocuri gajate in contul datoriilor.
k) Capital social
Dividende
Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si
celelalte repartizari similare efectuate din profit, daca este cazul nu sunt recunoscute ca datorie la data
bilantului.
l) Obligatii comerciale
Obligatiile comerciale sunt inregistrate la valoarea de cost, care reprezinta valoarea justa a obligatiei ce va fi
platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate.
m) Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata
de un eveniment anterior, este probabil sa fie necesara o iesire de resurse sau o diminuare de creante care
sa afecteze beneficiile economice pentru a onora obligatia respectiva sau recuperarea creantei si poate fi
realizata o buna estimare a valorii obligatiilor.
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n) Instrumente financiare
Instrumentele financiare folosite de societate sunt formate din numerar, depozite la termen, creante si
datorii. Instrumentele de acest tip sunt evaluate la valoarea justa.
o) Beneficii acordate angajatilor
In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, societatea efectueaza plati catre bugetul de stat si bugetul
asigurarilor sociale de stat in beneficiul salariatilor sai.
La data pensionarii pentru limita de varsta, salariatii primesc o indemnizatie egala cu salariul mediu pe
societate, dar nu mai mic decat salariul de baza avut in luna pensionarii conform contractului colectiv de
munca.
p) Venituri
Veniturile sunt inregistrate in momentul in care riscurile semnificative si avantajele detinerii proprietatii
asupra bunurilor sunt transferate clientului. Sumele reprezentand veniturile nu include taxele de vanzare
(TVA).
In cursul anului 2014 societatea nu a acordat discounturi.
q) Impozite si taxe
Societatea calculeaza impozitul pe profit pe baza situatiilor financiare intocmite in conformitate cu
reglementarile legale in materie.
Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.
Pentru obligatiile curente (legale sau implicite) legate de plata datoriilor catre stat si alte autoritati locale,
generate de un eveniment anterior, pentru stingerea carora este probabil sa fie necesara o iesire de resurse
sau o diminuare de creante care sa afecteze beneficiile economice, sunt recunoscute provizioane pentru
taxe in cazul in care poate fi realizata o buna estimare a valorii acestor obligatii. In cursul anului 2013 nu au
fost constituite astfel de provizioane.
r) Subventii guvernamentale
Subventiile guvernamentale sunt inregistrate la valoarea justa atunci cand exista o siguranta rezonabila ca
subventia va fi primita si ca este asigurata conformitatea cu toate conditiile prevazute.
s) Costurile indatorarii
Societatea s-a finantat din surse proprii si surse atrase ,respectiv, din contractul de credit 50004/2011
incheiat cu Raiffeisen Bank, in valoare de 4.000.000 lei, sublinia I, sublinia II si sublinia III, din care s-au
utilizat – 3.988.078.35 lei. Din contractul de credit 50008/2010, in valoare de 1.500.000 euro (facilitatea de
credit), s-au utilizat 6.682.036 lei.
La contractul de credit pe termen scurt pentru plati curente incheiat cu Banca Transilvania, contract de
credit nr. 709/15.07.2014 in valoare de 900.000lei soldul creditului este de 525.000 lei.
Din contractul nr.BMA2/29/2013, incheiat cu UNICREDIT, in valoare de 3.083.139 lei, s-au utilizat
3.079.705.55 lei.
Val. dobanzilor achitate aferente creditelor in 2014 a fost de 500.631 lei
t) Continuitatea activitatii
Natura activitatii Societatii poate aduce variatii imprevizibile in ce priveste intrarile de numerar in viitor.
Managementul a analizat problema oportunitatii intocmirii situatiilor financiare avand la baza principiul
continuitatii activitatii.
v) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii
familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod
semnificativ cealalta parte. Au fost considerate entitati afiliate urmatoarele entitati care indeplinesc conditiile
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stipulate in art.3, Capitolul II din Directia a VII-a, a Comunitatii Economice Europene, parte integranta a
OMFP 3055/2009.
- S.C. AUTOGLOBUS S.R.L. BAIA MARE
- S.C. AGECOM S.A. BAIA MARE
- S.C. DANCRISI SRL BAIA MARE
- HVS SATU MARE
w) Datorii si active contingente
Societatea nu are datorii si active contingente la 31 decembrie 2014.
x) Leasing financiar si/sau operational
In cursul anului 2014, societatea a incheiat 2 contracte de leasing financiar.

y) Evenimente ulterioare datei bilantului
Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea societatii face anumite estimari si presupuneri care
afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile
perioadei raportate. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate.
z) Estimari
Efectul schimbarii estimarilor contabile este calculat anticipat si este inclus in determinarea rezultatului net
aferent:
- Perioadei in care s-a realizat schimbarea, daca este singura perioada afectata;
- Perioadei in care s-a realizat schimbarea si perioadele ulterioare, daca schimbarea le
afecteaza pe toate.
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NOTA nr. 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

1 ianuarie

31 decembrie

2014

2014
- lei –

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS

18.590.972

18.590.972

CAPITAL SOCIAL VĂRSAT

18.590.972

18.590.972

7.436.389

7.436.389

2,50

2,50

nominative

nominative

NUMĂR ACŢIUNI
VALOARE PE ACŢIUNE
TIPUL DE ACŢIUNI
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NOTA nr. 8

INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII
SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

Cheltuielile salariale ale conducerii in anul 2014 se prezinta dupa cum urmeaza :
-

lei –

Conducere

Salarii brute

Datorii societate

Total cheltuieli

143.942

38.367

181.859

CSL administratie

2.108.164

521.538

2.629.702

TOTAL

2.251.656

559.905

2.811.561

Directori

Cheltuielile cu salariile conducerii inregistrate in exercitiul financiar 2014 reprezinta
11.56% din totalul cheltuielilor de personal.
Numarul mediu de salariati ai S.C. UNIO S.A. in exercitiul financiar 2014 este de
819, din care :
- conducere

1

persoana

- TESA

142

persoane

- muncitori

676

persoane

Principala structura decizionala in cadrul S.C. UNIO S.A. este Adunarea Generala a
Actionarilor ( A.G.A. ). Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format
din 3 membri, numiti de Adunarea Generala a Actionarilor.
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NOTA nr. 9

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI
INDICATORI
1.INDICATORI DE LICHIDITATE
A.INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE
(Active curente/Datorii curente)
B.INDICATORUL LICHIDITATII IMEDIATE
(Active curente-Stocuri/Datorii curente)
2.INDICATORI DE RISC
A.INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE
(Capital imprumutat/capital propriu)*100
(Capital imprumutat/capital angajat)*100
B.INDICATORUL PRIVIND ACOPERIREA DOBINZILOR
(Profit inaintea platii dobanzii si impozit profit/cheltuiala cu dobanda) –RON

Precedent

Curent

2,05

1,84

0,67

0,57

0,86
0,85

0.80
0.80

2,13

2.09

219

248

92

102

71

53

0,81

0,82

0,44

0,46

1,00

0.93

1,29

1.98

79.921

86.486

75,97

73,12

3.INDICATORI DE ACTIVITATE(IND.DE GESTIUNE)
A.VITEZA DE ROTATIE A STOCURILOR nr zile
(Stoc mediu/Costul vanzarilor x 365)
B.VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTI –zile(Sold mediu clienti/Cifra de afaceri)*365
C.VITEZA DE ROTATIE A CREDITELOR FURNIZORI–zile(Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri)*365
D.VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE – nr. rotatii
(Cifra de afaceri/Active imobilizate)
E.VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR TOTALE – nr. rotatii (Cifra de afaceri/Total active)
4.INDICATORI DE PROFITABILITATE
A.RENTABILITATEA CAPITALULUI ANGAJAT %
(Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/capital angajat)
B.MARJA BRUTA DIN VINZARI %
(Profitul brut din vanzari/Cifra de afaceri x100)
5.PRODUCTIVITATEA MUNCII
(Cifra de afaceri/Numar mediu de angajati)
6.SOLVABILITATEA PATRIMONIALA
( Capitaluri proprii/Activ bilantier)*100
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NOTA nr. 10

ALTE INFORMAŢII

I. PREZENTAREA SOCIETATII
Denumire : S.C. UNIO S.A.
Sediul social : Baia Mare, str. Aleea Expozitiei, nr.1, judetul Maramures
Obiectul de activitate : conform căruia s-a realizat majoritar cifra de afaceri în anul
2014 este complex : utilaje de ridicat şi manipulat, construcţii metalice, utilaj minier, trolii
navale, transportoare, reductoare si roti dintate. Activitatea preponderenta ( cod si
denumire clasa CAEN ) este: 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat.
Cod inregistrare fiscala : RO 645899
Numar înmatriculare la O.R.C. : J24 / 83 / 18.01.2005
Durata societatii : - nelimitata
ACTIONARI : persoane fizice si juridice
FOND DE COMERT : - nu are
Stare firma : pana la data prezentei în dosarul societatii nu au fost înscrise cereri
de mentiuni referitoare la hotararea de dizolvare.
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II. SITUATIA ACTIUNILOR SI ACTIONARILOR
Capitalul social subscris si varsat este de 18.590.972 lei. Valoarea nominală a
actiunii este 2,50 lei, iar situatia actiunilor si a actionarilor la 31.12.2014 se prezinta astfel :
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumire actionari

Numar
actiuni

Valoare
pe actiune

1
TAMASAN IOAN VASILE
ZOICAS VIOREL
AUTO-GLOBUS S.R.L.
Persoane fizice
Persoane juridice
TOTAL

2
2.332.673
2.323.244
2.303.366
469.366
7.740
7.436.389

3

Total valoare
4
5.831.682
5.808.110
5.758.415
1.173.415
19.350
18.590.972

2,50
2.50
2.50
2,50
2,50
2,50

% din
capitalul
social
5
31,3684
31,2416
30,9743
6,3117
0,1040
100,0000

III. INFORMATII PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT
La 31 decembrie 2014 situatia profitului, respectiv a impozitului pe profit se prezinta
dupa cum urmeaza :
- rezultat din exploatare
- rezultat financiar
- rezultat extraordinar
- REZULTAT BRUT
- total venituri neimpozabile
- rezerva legala
- total cheltuieli nedeductibile

1.566.042
-1.019.760
0
546.282
1.597.880
27.314
3.371.436

TOTAL PROFIT IMPOZABIL
2.292.514
Total impozit pe profit
366.802
Chelt.sponsorizare in limita legala
61.000
Impozit pe profit datorat final
305.802
Impozit pe profit declarat pentru 2014
157.319
Diferenta impozit pe profit de plata la 25.03.2015
148.483

-3-
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DATORII ŞI ANGAJAMENTE
La 31 decembrie 2014 S.C.UNIO S.A. are înregistrate datorii totale în sumă de
39.863.867 lei.
Menţionăm faptul că obligaţiile societăţii reprezintă, in principal, datorii financiare,
datorii catre furnizori si clienti creditori, respectiv datorii către bugetul de stat si bugetul
asigurărilor sociale de stat, cu termen de plata sub 1an, cat.si credite bancare cu termen
de restituire sub si peste 1an.
La 31.12.2014 Societatea are în derulare credite bancare după cum urmează :
-

contractul de credit 50004/2011 incheiat cu Raiffeisen Bank, in valoare de 4.000.000 lei,
sublinia I, sublinia II, si sublinia III, din care s-au utilizat – 3.988.078 lei. Din contractul de
credit 50008/2010, in valoare de 1.500.000 euro s-au utilizat 6.682.036 lei.

-

cu Banca Transilvania, societatea are incheiate contractele de credit nr.709/15.07.2014(in
valoare de 900.000 lei)

-

cu Unicredit , societatea are incheiat contractul nr.BMA2/29/2013, in valoare de 3.083.139 lei,
din care s-au utilizat 3.079.705,55 lei.

CIFRA DE AFACERI
Cifra de afaceri realizata in anul 2014 este de 70.832.088 lei din care 45.783.440 lei
(64.7%) a fost realizata din vanzarea produselor pe piata Uniunii Europene , 5.145.261 lei
(7.26%) din prestarea de servicii, iar diferenta din vanzarea produselor la intern si din
vanzarea marfurilor.

Administrator,
ZOICAS VIOREL

Intocmit,
CHILINTAN MIUTA

S.C. UNIO S.A.
SITUATII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014
NOTA 11

SOCIETĂŢI AFILIATE
În cursul anului 2014, S.C. UNIO S.A.

a înregistrat contracte cu urmatoarele

societati inrudite :

- S.C. AUTOGLOBUS S.R.L. Baia Mare,
- S.C. AGECOM S.A Baia Mare
- S.C. DANCRISI SRL Baia Mare
- HVS Satu Mare
Tranzactiile cu partile legate sunt incheiate in conditii normale de piata.
Vanzari 2014
% din C.A.
S.C. AUTOGLOBUS S.R.L. Baia Mare,

0.0002%

S.C. AGECOM S.A Baia Mare

0.0001%

S.C. DANCRISI SRL Baia Mare

0.0001%

HVS Satu Mare

0.0003%
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Nota 12
EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI DE
INCHIDERE A BILANTULUI CONTABIL
Conducerea societatii nu are cunostinta de alte evenimente ulterioare datei de 31
decembrie 2014 care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui sa fie prezentate in
aceste situatii financiare.
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MEDIUL INCONJURATOR

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei
de mediu cu legislatia europeana in vigoare. La 31 decembrie 2014, societatea nu
considera costurile asociate cu problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative si
ca urmare nu a inregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe
legale si de consultanta, studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a
problemelor de mediu.
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MANAGEMENTUL RISCULUI

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.
Riscul de piata
Pentru a rezista presiunii concurentiale de pe piata interna si externa, societatea a facut
investitii in cresterea si modernizarea capacitatilor de productie.
Economia romaneasca este in tranzitie, existand nesiguranta cu privire la evolutia viitoare a
politicii si dezvoltarii economice. Conducerea societatii nu poate prevedea schimbarile ce vor avea
loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatului din exploatare si
a fluxurilor de trezorerie a societatii.
-

Riscul fiscal

Incepand cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene si prin urmare
trebuie sa aplice reguli detaliate si complexe in baza Tratatelor, Reglementarilor si Directivelor
Uniunii Europene. Societatea trebuia sa se conformeze legislatiei Uniunii Europene de la 1 ianuarie
2007, in consecinta este pregatita sa aplice schimbarile solicitate de legislatia UE. Aceste schimbari
au fost implementate, insa autoritatile fiscale au un interval de pana la 5 ani pentru a controla
modul in care aceste schimbari au fost implementate.
Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale reglementarilor fiscale
recent adoptate pot sa difere si exista un risc ca anumite tranzactii, spre exemplu, sa fie
interpretate diferit de catre autoritatile fiscale, fata de tratamentul societatii.
In plus, Guvernul Romaniei are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze
controale ale societatilor care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare
ca natura, cu controalele fiscale efectuate de autoritatile fiscale in majoritatea statelor, dar pot fi
extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspecte legale si de reglementare in domeniile in
care respectivele agentii sunt interesate. Este probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul
unor controale obisnuite, pe masura ce noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere
modificarile frecvente ale Codului Fiscal.

Riscul aferent mediului economic
Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare internationale
in 2010 - 2014 a afectat performanta acestora, inclusiv piata din Romania, conducand la o
incertitudine crescuta cu privire la evolutia economica in viitor.
Criza curenta de lichiditate si creditare care a inceput la mijlocul anului 2009 a condus printre
altele la un nivel scazut si acces dificil la fondurile de pe piata de capital, nivele scazute de
lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de imprumut interbancare ridicate.
Pierderile semnificative suferite de piata financiara internationala ar putea afecta
capacitatea Societatii de a obtine imprumuturi.
Identificarea si evaluarea investitiilor influentate de o piata de creditare lipsita de lichiditati,
analiza respectarii contractelor de creditare si a altor obligatii contractuale, evaluarea
incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea societatii de a continua
sa functioneze pentru o perioada rezonabila de timp, toate acestea ridica la randul lor alte
provocari.
Clientii si furnizorii societatii pot fi de asemenea afectati de situatii de criza de lichiditate
care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente sau de a mai acorda credit
comercial. Deteriorarea conditiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si gestionarea
previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare.
Preocuparile actuale privind posibilitatea ca deteriorarea conditiilor financiare sa contribuie
intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a încrederii au determinat depunerea unor
eforturi coordonate din partea guvernelor si a Bancilor Centrale în vederea adoptarii unor masuri
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speciale avand drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor
conditii normale de functionare a pietei.
Conducerea societatii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra
pietei din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situatii financiare.
Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situatiilor financiare ale Societatii
rezultate din deteriorarea lichiditatii pietei financiare, deprecierea activelor financiare influentate de
conditii de piata nelichide si volatilitatea ridicata a monedei nationale si a pietelor financiare.
Conducerea societatii crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea actvitatii
societatii in conditiile de piata curente prin:
monitorizarea constanta a lichiditatii;
previzionari ale lichiditatii curente;
monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra
creditorilor sai, a acesului limitat la fonduri si posibilitatea de crestere a
operatiunilor in Romania
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CONTINGENTE

Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia
europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii
,autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite
si taxe suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente (0,1% pe zi de la 1
ianuarie 2006). In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani.
In anul 2014 toate societatile comerciale platitoatore de impozit pe profit nu au mai trebuit sa
respecte prevederile OUG 34/2009 (cu modif. si complet. ulterioare), cu privire la inregistrarea si
plata unui impozit minim (reglementari valabile numai pana la data de 01.10.2010).
Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale in aceste situatii financiare sunt adecvate.

Pretul de transfer
Legislatia fiscala din Romania contine reguli privind preturile de transfer intre persoane afiliate inca
din anul 2000. Cadrul legislativ curent defineste principiul „valorii de piata” pentru tranzactiile intre
persoane afiliate, precum si metodele de stabilire a preturilor de transfer.
Ca urmare, este de asteptat ca autoritatile fiscale sa initieze verificari amanuntite ale preturilor de
transfer, pentru a se asigura ca rezultatul fiscal si/sau valoarea in vama a bunurilor importate nu
sunt distorsionate de efectul preturilor practicate in relatiile cu persoane afiliate. Societatea nu
poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificari.
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