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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 
 

1. Am auditat situatiile financiare apartinand societatii comerciale AEROSTAR S.A. BACAU 
(„Societatea”) pentru anul incheiat la 31 decembrie 2008, care contin bilantul, contul de profit 
si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele 
explicative aferente. Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea conducerii societatii. 
Responsabilitatea noastra consta in exprimarea unei opinii asupra acestor situatii financiare, 
precum si a gradului de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare 
anuale pentru acelasi exercitiu financiar. 

2. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a acestor 
situatii financiare in conformitate cu cerintele normelor de contabilitate din Romania si 
anume Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, si Reglementarile contabile conforme cu 
directivele europene, aprobate prin Ordinul nr. 1752/2005, modificat si completat prin OMFP 
2374/2007 si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare. Aceasta 
responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant 
pentru intocmirea si prezentarea adecvata a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari 
semnificative, datorate fraudei sau erorii, selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate, 
elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date. 

3. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra 
acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor de Audit emise de 
Camera Auditorilor din Romania si a Standardelor Internationale de Audit. Aceste standarde 
cer ca noi sa respectam cerintele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea 
obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative. 

4. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la 
sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de 
rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare 
semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, 
auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea adecvata 
a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in 
circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului 
intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a 
politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre 
conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor. 



5. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a 
constitui baza opiniei noastre de audit. 

6. In opinia noastra, situatiile financiare ofera o imagine fidela, sub toate aspectele 
semnificative, pozitia financiara a Societatii la 31 decembrie 2008, rezultatele activitatii sale, 
situatia modificarilor capitalului propriu, si a fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat la 
aceasta data, in conformitate cu cerintele legale – Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 
1752/2005, modificat si completat prin OMFP nr. 2374/2007. 

7. Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost 
efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le 
raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege nu 
acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, 
in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata. 

8. Situatiile financiare anexate si acest raport sunt intocmite exclusiv in vederea depunerii 
acestora la institutiile statului – Ministerul Finantelor Publice, Registrul Comertului, Comisia 
Nationala de Valori Mobiliare. 

9. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul 
operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari 
si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile 
financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile 
contabile si legale din Romania. 

 

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare 

 

In concordanta cu cerintele Comisiei Nationale a Valorii Mobiliare, noi am citit raportul 
administratorilor. Acesta nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi 
nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu 
informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate. 

 

 

HUSANU MONICA  

          18 Martie 2009 
              Bacau  
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari  
din Romania cu nr. 2401 



  
DECLARAŢIE 

în conformitate cu  prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 si 
Regulamentului  nr.1/2006  emis de Comisia Nationala a Valorilor 

Mobiliare 
 

Subsemnaţii GRIGORE FILIP, având calitatea de Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie şi Director General al SC AEROSTAR S.A. şi 
DORU DAMASCHIN, având calitatea de Vicepreşedinte al Consiliului de 
Administraţie şi Director Financiar al S.C AEROSTAR S.A., conform art. 10 
alin. (1) din Legea contabilitãtii nr.82/1991 îşi asumã rãspunderea pentru 
întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2008 si confirmã ca: 

 
a)   Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale 

la 31.12.2008 sunt în conformitate cu reglementãrile contabile 
conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene, 
aprobate prin OMFP 1752/2005, cu modificãrile ulterioare 

 
b)   Situaţiile financiare anuale la 31.12.2008 oferã o imagine corectã şi 

conformã cu realitatea activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, 
contului de profit şi pierdere şi a celorlalte informaţii referitoare la 
activitatea desfãşuratã 

  
c)  Raportul Consiliului de Administraţie asupra exerciţiului financiar 

2008 cuprinde o analizã corectã a dezvoltarii şi performanţelor S.C. 
AEROSTAR S.A. precum şi o descriere a principalelor riscuri şi 
incertitudini  specifice  activitãţii  desfaşurata   

 
d) S.C. AEROSTAR S.A. BACAU  îşi desfaşoarã activitatea in condiţii de 

continuitate. 
 
Preşedinte al  Consiliului de Administraţie şi Director General,     
GRIGORE FILIP       
    
Vicepreşedinte al  Consiliului de Administraţie şi Director Financiar,     
DORU DAMASCHIN  
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        DDIISSTTRRIIBBUUIIRREEAA    PPRROOFFIITTUULLUUII  
      RREEAALLIIZZAATT    IINN  AANNUULL    22000088  

 
 
 
 

A.  Profitul  net al exercitiului financiar 2008:    9.503.724 lei 
B.  Repartizari:  
   

1. ~rezerve legale                                              549.232 lei 
        
2. ~corectii contabile din anii anteriori            93.627 lei           
 
3.~ rezerve statutare                                     1.246.991 lei         
 

      4. ~ dividende                                            7.613.874 lei      
      (dividend  brut pe acţiune  =  0,065 lei) 
  
 
 

 
      PREŞEDINTE CA & DIRECTOR GENERAL,  
                          GRIGORE FILIP 
 
 
       VICEPREŞEDINTE CA & DIRECTOR FINANCIAR 
                       DORU DAMASCHIN 
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S.C. AEROSTAR S.A.BACAU 
BILANT 

LA  31 DECEMBRIE 2008 
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel) 

1 
Notele de pagina 16 la 40 sunt parte integranta din acest raport 

Sold Nr. 
rd. 1 ianuarie 2008 31 decembrie 2008

A B 1 2 
 A. ACTIVE IMOBILIZATE    
 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE     
 1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)  01 - -
 2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)  02 - -
 3. concesiuni,brevete, licenţe, mărci comerciale, 
drepturi şi valori similare şi alte imobilizări 
necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 -
2908)  

 03 608.354 551.786

 4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 – 2907)   04 - -
 5. avansuri şi imobilizări necorporale în curs de 
execuţie (ct. 233 + 234 – 2933) 

 05 - -

 TOTAL: (rd. 01 la 05)  06 608.354 551.786
 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE    
 1. terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 
2812 - 2911 - 2912) 

07 25.592.274 23.704.144

 2. instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 - 2813 - 
2913) 

08 9.203.209 9.535.615

 3. alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 - 2814 
- 2914)  

09 52.655 26.413

 4. avansuri şi imobilizări corporale în curs (ct. 
231 + 232 - 2931) 

10 870.797 36.558

 TOTAL: (rd. 07 la 10) 11 35.718.935 33.302.730
 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE      
 1. actiuni deţinute la entităţi afiliate (t. 261 - 
2961) 

12 40.721 40.721

 2. împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 
2671 + 2672 - 2964) 

13 - -

 3. interese de participare (ct. 263 - 2962) 14 - -
 4. împrumuturi acordate entităţilor de care 
compania este legată prin interese de  
participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) 

15 - -

 5. investitii deţinute ca imobilizări (ct. 265- 2963) 16 2.541.723 87.500
 6. alte imprumuturi (ct. 2675+ 2676 + 2678 + 
2679 - 2966 -2968) 

17 243.604 365.660

 TOTAL: (rd. 12 la 17) 18 2.826.048 493.881
 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 
18) 

19 39.153.337 34.348.397



S.C. AEROSTAR S.A.BACAU 
BILANT 

LA  31 DECEMBRIE 2008 
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel) 

2 
Notele de pagina 16 la 40 sunt parte integranta din acest raport 

Sold Nr. 
rd. 1 ianuarie 2008 31 decembrie 2008

A B 1 2 
 B. ACTIVE CIRCULANTE     
 I. STOCURI     
 1. materii prime si materiale consumabile (ct. 
301+302 + 303 +/- 308 + 351+358+381+/-388 -
392 -3951-3958-398) 

20 10.649.415 9.826.089

 2. productia în curs de execuţie (ct. 331+332 
+341+/-348-393- 3941-3952)  

21 3.432.358 4.105.945

3. produse finite si marfuri (ct. 345+346+/-
348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-
3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428) 

22 31.428 3.033.100

4. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 
4091) 

23 1.949.449 1.421.667

 TOTAL: (rd. 20 la 23) 24 16.062.650 18.386.801
 II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie 
încasate după o perioadă mai mare de un an 
trebuie prezentate separat pentru fiecare 
element.) 

     

1. Creanţe comerciale (ct. 2675 + 
2676+2678+2679 – 2966 – 2968 + 4092 + 411 + 
413 + 418 – 491) 

25 34.414.534 32.663.508

 2. sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 
451 - 495) 

26 - -

 3. sume de încasat din interese de participare 
(ct. 453 - 495) 

27 - -

 4. alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 +  
4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 
447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)  

28 2.541.223 1.942.601

 5. creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat 
(ct. 456 - 495) 

29 - -

 TOTAL: (rd. 25 la 29) 30 36.955.757 34.606.109
 III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN 
SCURT  

     

 1. acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 
591)  

31 - -

 3. alte investiţii financiare pe termen scurt (ct. 
505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 
5114) 

32 - -

 TOTAL: (rd. 31+32) 33 - -

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 
512  + 531 + 532+ 541 +  542) 

34 1.968.774 19.304.753

 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 +  
+ 33+34) 

35 54.987.181 72.297.663

 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)  36 - -



S.C. AEROSTAR S.A.BACAU 
BILANT 

LA  31 DECEMBRIE 2008 
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel) 

3 
Notele de pagina 16 la 40 sunt parte integranta din acest raport 

Sold Nr. 
rd. 1 ianuarie 2008 31 decembrie 2008

A B 1 2 
 D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 
PERIOADĂ DE PANA LA UN AN  

   

 1. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct. 
161 +1681 - 169) 

37 - -

 2. sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 
+ 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 +  5191 + 
5192 + 5198) 

38 - -

 3. avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 
419)  

39 2.391.967 9.671.993

 4. datorii comerciale-furnizori (ct. 401 + 404 + 
408) 

40 11.950.369 11.911.405

 5. efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 41 - -

 6. sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 
1685 + 2691 + 451) 

42 - -

 7. sume datorate privind interesele de 
participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 +  453)  

43 - -

 8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi  
alte datorii pentru asigurările sociale  
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 
+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 
+ 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 
+4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + + 462 + 473 
+ 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 
5197)  

44 10.329.612 9.357.431

 TOTAL: (rd. 37 la 44) 45 24.671.948 30.940.829
 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV 
DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +36- 45 -62)

46 30.302.733 41.343.234

 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 
CURENTE (rd. 19 + 46) 

47 69.456.070 75.691.631

 G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 
PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN  

  - -

 1. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct. 
161 +1681 - 169) 

48 - -

 2. sume datorate instituţiilor de credit  (ct. 1621 
+ 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 
5192 + 5198) 

49 - -

 3. avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 
419)  

50 328.192 867.847

 4. datorii comerciale -furnizori (ct. 401 + 404 + 
408) 

51 298.672 100.404

 5. efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52 - -
 6. sume datorate entităţilor afiliate 
    (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451) 

53 - -



S.C. AEROSTAR S.A.BACAU 
BILANT 

LA  31 DECEMBRIE 2008 
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel) 

4 
Notele de pagina 16 la 40 sunt parte integranta din acest raport 

Sold Nr. 
rd. 1 ianuarie 2008 31 decembrie 2008

A B 1 2 
 7. sume datorate entitatilor privind interesele de 
participare  
(ct. 1663 + 1686 + 2692 +453) 

54 - -

 8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii 
pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 
+ 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 
4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 
444 + 446 + 447 + 4481 + 455 +  456 + 457 + 
4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 
5195 + 5196 + 5197)  

55 94.114 159.142

 TOTAL: (rd. 48 la 55) 56 720.978 1.127.393
 H. PROVIZIOANE       
 1. provizioane pentru pensii şi alte obligaţii 
similare (ct.1515) 

57 - -

 2. provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58 - -
 3. alte provizioane 
(ct.1511+1512+1513+1514+1518)  

59 2.057.536 5.995.982

 TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 la 59)  60 2.057.536 5.995.982
 I. VENITURI ÎN AVANS   
 1. subvenţii pentru investiţii (ct. 
131+132+133+134+138)  

61 145.412 106.483

 2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)  62 12.500 13.600
TOTAL: (rd. 61+62)  63 157.912 120.083
 J. CAPITAL ŞI REZERVE      
 I. CAPITAL   
1.capital subscris nevărsat (ct. 1011)  64 - -
2.capital subscris vărsat (ct. 1012)  65 29.284.133 29.284.133
3.patrimoniul regiei 66 - -
TOTAL (rd.64 la 66) 67 29.284.133 29.284.133
 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)   68 - -
 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)  69 16.481.250 16.481.250
 IV. REZERVE    
 1. rezerve legale (ct. 1061)  70 3.812.055 4.361.287
 2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)  71 5.461.219 7.159.348
 3. rezerve reprezentand surplusul realizat din 
rezerve din reevaluare (ct.1065) 

72 44.868 44.868

 4. alte rezerve (ct.1068)  73 2.221.691 2.261.470



S.C. AEROSTAR S.A.BACAU 
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LA  31 DECEMBRIE 2008 
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel) 
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Sold Nr. 
rd. 1 ianuarie 2008 31 decembrie 2008

A B 1 2 
TOTAL  (rd.70 la 73) 74 11.539.833 13.826.973
  Acţiuni proprii (ct.109) 75 - -
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri 
proprii (ct.141) 

76 - -

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri 
proprii (ct.149) 

77 - -

 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA 
(ct. 117)  

     

Sold C  78 - -
Sold D  79 374.117 85.075
 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA 
EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) 

     

 Sold C  80 10.146.868 9.503.724
 Sold D  81 - -
 Repartizarea profitului (ct. 129) 82 545.823 549.232
 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 67 + 
68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82) 

 83 66.532.144 68.461.773

 
 
 
 
 
 
 
    
Preşedinte    Director Financiar 
GRIGORE FILIP    DORU DAMASCHIN



S.C. AEROSTAR S.A. BACAU  
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 

PENTRU 31 DECEMBRIE 2008 
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel) 

6 
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Denumirea indicatorului Nr. 
rd. 

31.12.2007 31.12.2008

A B 1 2 

1. CIFRA DE AFACERI NETA  (rd.02 la 05) 01 139.190.732 152.697.736

Productia vanduta 
(ct.701+702+703+704+705+706+708) 

02 135.645.801 148.718.634

Venituri  din vanzarea  marfurilor  
(ct. 707)  

03 3.544.931 3.979.102

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror 
obiect de activitate il constituie leasingul  
(ct. 766)  

04 - -

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de 
afaceri nete 
(ct. 7411) 

05 - -

2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in 
curs  si a productiei in curs                              
(ct. 711)                                                   Sold C 

06  
 

15.015 4.460.157
                                                                      Sold D 07 - -
3. Productia realizata pentru scopuri proprii si 

capitalizata  
(ct. 721+ 722)                               

08 1.059.268 1.640.461

4. Alte venituri din exploatare  
(ct. 7417+758)                             

09 230.647 992.006

   VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL  
   (rd.01+06-07+08+09)  

10 140.495.662 159.790.360

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele 
consumabile  
(ct.601+602-7412) 

11 42.673.826 49.928.227

  Alte cheltuieli materiale 
  (ct.603+604+606+608)  

12 5.849.175 6.760.502

b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)  
(ct.605-7413)                 

13 5.869.753 5.880.916

c) Cheltuieli privind marfurile  
       (ct.607) 

14 3.373.578 3.646.468

6. Cheltuieli cu personalul 
(rd.16+17)                                           

15 48.567.245 54.681.733

a) Salarii si indemnizatii  
(ct.641+642-7414)                 

16 37.445.253 42.634.585

b) Cheltuieli cu asigurari si protectie sociala  
       (ct.645-7415) 

17 11.121.992 12.047.148

7.  a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si 
necorporale (rd.19-20) 

18 7.234.355 6.548.752

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)              19 7.234.355 6.612.618
a.2) Venituri   (ct.7813) 20 - 63.866

b) Ajustari de valoare privind activele circulante 
(rd.22-23) 

21 1.090.900 (73.116)

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)          22 1.090.900 726.994

b.2) Venituri   (ct.754+7814) 23 - 800.110 
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Denumirea indicatorului Nr. 
rd. 

31.12.2007 31.12.2008

A B 1 2 
8. Alte cheltuieli de exploatare 

(rd. 25 la 28)  
24 25.203.553 21.811.685

8.1  Cheltuieli privind prestatiile externe        
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626
+627+628-7416)  

25 23.378.850 20.064.290

8.2  Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 
asimilate (ct. 635)    

26 1.068.799 1.062.281

8.3 Cheltuieli cu despagubiri,donatii si activele cedate 
(ct.658)                                              

27 755.904 685.114

 Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate 
aferente leasing  
      (ct. 666)  

28 - -

 Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31) 29 (9.388.571) 3.938.446
-    Cheltuieli  
     (ct. 6812)       

30 12.491.048 5.654.282

-    Venituri 
     (ct. 7812)   

31 21.879.619 1.715.836

     CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL 
     (rd.11 la 15+18+21+24+29)   

32 130.473.814 153.123.613

      PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE    
    - profit (rd.10-32)                         33 10.021.848 6.666.747
    - pierdere (rd.32-10)                       34 - -
9. Venituri din interese de participare 

(ct. 7611+7613) 
35 1.567 100.625

-din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate 36 - -
10. Venituri din alte investitii  si  imprumuturi  care fac 

parte din activele imobilizate  
       (ct. 763)  

37 - -

-din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate 38 - -
11. Venituri din dobanzi  
       (ct. 766) 

39 788.022 477.333

-din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate 40 - -

Alte venituri financiare 
       (ct.762+764+765+767+768) 

41 1.921.628 7.806.496

    VENITURI  FINANCIARE -TOTAL  
    (rd.35+37+39+41)  

42 2.711.217 8.384.454

12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a 
investitiilor financiare detinute ca active circulante 

     (rd.44-45) 

43 - (23.017)

-    Cheltuieli  
(ct. 686)       

44 - -

-    Venituri 
       (ct. 786)   

45 - 23.017

13. Cheltuieli privind dobanzile  
       (ct. 666-7418) 

46 6.903 85.965

-din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate 47 -  - 



S.C. AEROSTAR S.A.BACAU 
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 

PENTRU  31 DECEMBRIE 2008 
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel) 

 
Notele de pagina 16 la 40 sunt parte integranta din acest raport 

 

8

Denumirea indicatorului Nr. 
rd. 

31.12.2007 31.12.2008

A B 1 2 
  Alte cheltuieli  financiare 
 (ct.663+664+665+667+668) 

48 1.807.603 3.902.995

     CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL 
     (rd.43+46+48)   

49 1.814.506 3.965.943

      PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA   

    - profit (rd. 42-49)                         50 896.711 4.418.511
    - pierdere (rd. 49-42)                       51 - -
 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA   

    - profit (rd.10+42-32-49)                         52 10.918.559 11.085.258
    - pierdere (rd.32+49-10-42)                       53 - -
15. Venituri extraordinare(ct.771) 54 - -
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 55 - -
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA 
EXTRAORDINARA 

  

    - profit (rd.54-55)                         56 - -
    - pierdere (55-54)                       57 - -

VENITURI TOTALE 
(rd.10+42+54) 

58 143.206.879 168.174.814

CHELTUIELI TOTALE 
(rd.32+49+55) 

59 132.288.320 157.089.556

 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA                                 

    - profit (rd.58-59)                         60 10.918.559 11.085.258

    - pierdere (rd.59-58)                       61 - -
18. IMPOZITUL  PE PROFIT   (ct.691)                          62 771.691 1.581.534
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 
      (ct. 698) 

63 - -

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETA   A    
EXERCITIULUI FINANCIAR                        

  

    - profit    (rd.60-61-62-63)                         64 10.146.868 9.503.724

    - pierdere (rd.61+62+63-60)                       65 - -

 
 
    
Preşedinte    Director Financiar 
GRIGORE FILIP    DORU DAMASCHIN
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I.   DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT Nr.

rd.
NR.UNITATI SUME

Unităţi care au înregistrat profit 01 1 9.503.724
Unităţi care au înregistrat pierdere 02 - -

DIN  CARE : II.   DATE PRIVIND  PLATILE  RESTANTE Nr.
rd.

TOTAL 
(col.2+3) PENTRU 

ACT.CURENTA 
PENTRU ACT.
DE INVESTITII

A B 1 2 3 
Plăţi restante - total(rd.04+08+14 la 18+22), din 
care : 

03 - - -

Furnizori restanţi - total(rd.05 la 07), din care : 04 - - -
 - peste 30 de zile 05 - - -
 - peste 90 de zile 06 - - -
 - peste 1 an 07 - - -
Obligaţii restante fata de bugetul asigurărilor sociale 
-total ( rd.09 la 13), din care : 

08 - - -

 - contribuţii pt.asig.sociale de stat datorate de 
angajatori salariaţi si alte pers.asimilate 

09 - - -

 - contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de  
 sănătate 

10 - - -

 - contribuţia pentru pensia suplimentara 11 - - -
 - contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru 
şomaj 

12 - - -

 - alte datorii sociale 13 - - -
 Obligaţii restante fata de bugetele fondurilor 
speciale si alte fonduri 

14 - - -

 Obligaţii restante fata de alţi creditori 15 - - -
 Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la 
bugetul de stat 

16   - - -

 Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la 
bugetele locale 

17 - - -

 Credite bancare nerambursate la scadenta - total 
 (rd.19 la 21), din care:  

18 - - -

 - restante după 30 de zile 19 - - -
 - restante după 90 de zile 20 - - -
 - restante după 1 an 21 - - -
 Dobânzi restante 22 - - -

  
  
  

 III.   NUMAR MEDIU DE SALARIATI Nr.
rd.

31 
DECEMBRIE 

2007 

31 
DECEMBRIE  

 2008 
 Număr mediu de salariaţi 23 1679 1609 
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IV.   PLATI  DE  DOBANZI  SI REDEVENTE Nr.

rd.
SUME(lei) 

 Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane către 
pers.fizice nerezid.din st.membre ale UE, din care :

24 - 
 

 - impozitul datorat la bugetul de stat 25 - 
 Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane către 
pers. jur.afil.nerez.din st.membre ale UE, din care: 

26 - 

 - impozitul datorat la bugetul de stat 27 - 
 Ven.din redevenţe plătite de pers.jur.romane către 
pers.afil.nerez.din st.membre ale UE, din care: 

28 - 

 - impozitul datorat la bugetul de stat 29 - 
  

 
V.   TICHETE DE MASA Nr.

rd.
SUME (lei) 

 Contravaloarea tichetelor de masa acordate 
salariaţilor 

30 2.855.417 

 
 

31.12.2008 VI.   CHELTUIELI DE INOVARE Nr.
rd.

31.12.2007 

-chelt. de inovare finalizate in cursul perioadei 31 4.201.579 1.860.050
-chelt. de inovare in curs de finalizare in cursul 
perioadei 

32 261.385 36.558

-chelt. de inovare abandonate in cursul perioadei 33 - -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Preşedinte  Director Financiar 
GRIGORE FILIP  DORU DAMASCHIN 
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SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE 
 

Elemente de 
imobilizari 

Nr. 
Rd. 

Valori brute 

  Sold initial 
 

Cresteri Reduceri Sold final 
(col.5=1+2-3) 

    Total Din care: 
casari 

 

A B 1 2 3 4 5 
Imobilizari  necorporale    
Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 

01 0 1.341.362 1.341.362 X 0

Alte imobilizari 02 5.645.427 295.500 1.626 X 5.939.301
Avansuri si imobilizari 
necorporale in curs 

03 0 295.500 295.500 X 0

TOTAL (rd.01 la 03) 04 5.645.427 1.932.362 1.638.488 X 5.939.301
Imobilizari  corporale 
Terenuri 05 5.942.860 0 0 X 5.942.860
Constructii 06 24.912.487 1.002.741 2.493 0 25.912.735
Instalatii tehnice si masini 07 17.888.400 2.338.890 325.206 136.702 19.902.084
Alte instalatii, utilaje si 
mobilier 

08 360.238 0 10.431 6.802 349.807

Avansuri si imobilizari 
corporale in curs 

09 870.797 2.859.415 3.693.654 X 36.558

TOTAL (rd.05 la 09) 10 49.974.782 6.201.046 4.031.784 143.504 52.144.044
Imobilizari financiare 11 2.912.914 345.682 2.764.715 X 493.881
ACTIVE 
IMOBILIZATE- 
TOTAL(rd.04+10+11) 

12 58.533.123 8.479.090 8.434.987 143.504 58.577.226

 
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 
Elemente de 
imobilizari 

Nr. 
Rd. 

Sold initial 
 

Amortizare 
in cursul 

anului 

Amortizare 
aferenta 

imobilizarilor 
scoase din 

evidenta 

Amortizare la 
sfarsitul 
anului 

(col.9=6+7-8) 

A B 6 7 8 9 
Imobilizari  necorporale   
Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 

13 0 1.341.362 1.341.362 0

Alte imobilizari 14 5.037.073 350.442 0 5.387.515
TOTAL (rd.13+14) 15 5.037.073 1.691.804 1.341.362 5.387.515
Imobilizari  corporale 
Terenuri 16 35.320 0 0 35.320
Constructii 17 5.227.754 2.890.871 2.494 8.116.131
Instalatii tehnice si masini 18 8.685.190 2.003.741 322.462 10.366.469
Alte instalatii, utilaje si 
mobilier 

19 307.583 26.241 10.430 323.394

TOTAL (rd.16 la 19) 20 14.255.847 4.920.853 335.386 18.841.314
AMORTIZARE- 
TOTAL (rd.15+20) 

21 19.292.920 6.612.657 1.676.748 24.228.829
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SITUATIA  PROVIZIOANELOR  PENTRU DEPRECIERE 
 

 
Elemente de imobilizari Nr. 

Rd. 
Sold initial 
 

Provizioane 
constituite in 
cursul anului 

Provizioane 
reluate la 
venituri 

Sold final 
(col.13=10+11-12) 

A B 10 11 12 13 
Imobilizari  necorporale   
Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 

22 0 0 0 0

Alte imobilizari 23 0 0 0 0
Avansuri si imobilizari 
necorporale in curs 

24 0 0 0 0

TOTAL (rd.22 la 24) 25 0 0 0 0

Imobilizari  corporale 
Terenuri 26 0 0 0 0
Constructii 27 0 0 0 0
Instalatii tehnice si masini 28 0 0 0 0
Alte instalatii, utilaje si 
mobilier 

29 0 0 0 0

Avansuri si imobilizari 
corporale in curs 

30 0 0 0 0

TOTAL (rd.26 la 30) 31 0 0 0 0
Imobilizari financiare 32 86.866 0 86.866 0
PROVIZIOANE PENTRU 
DEPRECIERE-TOTAL 
 (rd.25+31+32) 

33 86.866 0 86.866 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Preşedinte  Director Financiar 
GRIGORE FILIP  DORU DAMASCHIN 
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Creşteri Reduceri 

 
Denumirea  elementului  

Sold la 
1 ianuarie

 2008
Total,

din care
prin

transfer
Total,

din care
Prin

transfer

Sold la 
31 decembrie

2008
A 1 2 3 4 5 6 

Capital subscris 29.284.133 - - - - 29.284.133
Rezerve din reevaluare 16.481.250 - - - - 16.481.250
Rezerve legale 3.812.055 549.232 - - 4.361.287
Rezerve statutare sau contractuale 5.461.219 1.698.129 1.698.129 - - 7.159.348
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve 
din reevaluare 

44.868 - - - - 44.868

Alte rezerve 2.221.691 39.779 - - - 2.261.470
Sold C - 9.601.045 - 9.601.045 - -Rezultatul reportat reprezentand 

profitul nerepartizat sau pierderea 
neacoperita Sold D - - - - - -

Sold C - - - - - -Rezultatul reportat provenit din 
adoptarea pentru prima data a IAS, 
mai putin IAS 29 Sold D 85.075 - - - - 85.075

Sold C - - - - - -Rezultatul reportat  provenit  din 
corectarea erorilor contabile Sold D 289.042 - - 289.042 - -

Sold C - - - - - -Rezultatul reportat provenit din 
trecerea la aplicarea 
reglementarilor contabile conforme 
cu Directiva a patra a Comunităţilor 
Economice Europene  

Sold D - - - - - -

Sold C 10.146.868 9.503.724 - 10.146.868 1.698.129 9.503.724Profitul exerciţiului financiar  Sold D - - - - - -
Repartizarea profitului Sold D 545.823 549.232 - 545.823 - 549.232

Total capitaluri proprii 66.532.144 20.894.504 1.698.129 18.913.049 1.698.129 68.461.773

    
Preşedinte  Director Financiar 
GRIGORE FILIP  DORU DAMASCHIN 
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Informaţii cu privire la situaţia modificărilor capitalurilor proprii: 
 
Capitalurile proprii au crescut  in perioada 01.01.2008 –31.12.2008 cu: 1.929.629
  

pe  seama  creşterilor : 
 

• rezervelor legale constituite in anul 2008 din profitul net  549.232
  

• rezervelor statutare in urma repartizarii profitului net al exercitiului financiar 
2007  

     1.698.129 

  

• rezervelor din dividendele anului 2004 al caror drept de distribuire a fost 
prescris  

 

39.779

si a reducerii cu suma aferenta corectarii erorilor contabile din anii anteriori .  
 

 
  
  

Profitul net realizat in anul 2008 va fi repartizat in conformitate cu hotararea 
Adunarii Generale a Actionarilor. 

 

 
 
  

 

 
 

  

 
 
            
Preşedinte       Director Financiar 
GRIGORE FILIP                  DORU DAMASCHIN 
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METODA   DIRECTA  
 
 

 
Denumirea  elementului 

 
ianuarie-

decembrie  2007 

 
 ianuarie-

decembrie 2008 
A 1 2 

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:  
Incasari din activitatea de  exploatare: 126.443.206 179.102.178

• incasari de la clienti 125.474.711 178.931.630
• incasari din imprumuturi acordate 968.495 170.548

Plati pentru exploatare: 161.469.198 154.384.441
• plati catre furnizori si angajati, din care: 128.490.183 125.649.252

o plati catre furnizori de materiale si utilitati 80.161.923 70.478.949
o plati catre furnizori de servicii 21.786.481 25.135.525
o plati catre angajati 26.541.779 30.034.778

• dobanzi platite 1.946 66.976
• impozitul pe profit platit 2.947.465 1.480.579
• alte impozite, taxe  si varsaminte  asimilate platite  27.586.392 24.622.160
• imprumuturi acordate  0 150.000
• alte plati pentru activitatea de exploatare 2.443.212 2.415.474

Trezoreria  neta  din  activitati  de  exploatare (A) (35.025.992) 24.717.737
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:  
Incasari din activitatea de investitii: 829.943 6.434.891

• incasari din  imobilizari  financiare 0 5.837.350
• incasari  din  vanzarea  de imobilizari  corporale si 

necorporale 
102.902 44.291

• dobanzi incasate 727.041 452.625
• dividende  incasate 0 100.625

Plati  pentru  activitatea  de  investitii: 5.455.644 3.583.754
• plati pentru  achizitionarea de imobilizari  corporale 

si necorporale 
5.455.644 3.583.754

Trezoreria  neta  din  activitati  de  investitii (B) (4.625.701) 2.851.137
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :  
Incasari din activitati de finantare 125.762 88.389

• retur dividende 125.762 88.389
Plati pentru activitatea de finantare 6.662.800 10.321.284

• dividende platite actionarilor 6.662.800 10.321.284
Trezoreria  neta  din  activitati  de  finantare (C) (6.537.038) (10.232.895)
Cresterea neta a trezoreriei (A+B+C) (46.188.731) 17.335.979
Trezorerie la inceputul perioadei 48.157.505 1.968.774
Trezorerie la sfarsitul perioadei 1.968.774 19.304.753
 
 
 
    
Preşedinte  Director Financiar 
GRIGORE FILIP  DORU DAMASCHIN 
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1. ACTIVE  IMOBILIZATE  

 
 
 
VALORI BRUTE 
  

  

Imobilizări necorporale 
1 ianuarie 

2008 Creşteri Reduceri 
 31 decembrie

2008
 

Cheltuieli de dezvoltare - 1.341.362 1.341.362  -
Brevete,licente,marci 315.622 295.500 -  611.122
Alte imobilizări necorporale  5.329.805 - 1.626  5.328.179
Imobilizari necorporale in curs - 295.500 295.500  -
 
Total  5.645.427 1.932.362

 
1.638.488 

 
5.939.301

   
Imobilizari corporale 
 

  

Terenuri si amenajari teren 5.942.860 - -  5.942.860
Construcţii  24.912.488 1.002.741 2.493  25.912.736
Echipamente 17.888.399 2.338.890 325.206  19.902.083
Alte mijloace fixe 360.238 - 10.431  349.807
Imobilizari corporale in curs 689.010 2.686.517 3.341.591  33.936
Avansuri acordate pentru 
imobilizari corporale 

181.787 172.898 352.063  2.622

   
 
Total  49.974.782 6.201.046

 
4.031.784 

 
52.144.044

   
Imobilizari  financiare 
 

  

Actiuni detinute la entitati afiliate 40.721 - -  40.721
Alte titluri imobilizate 2.564.723 - 2.477.223  87.500
Creante imobilizate 307.470 345.682 287.492  365.660
 
Total  2.912.914 345.682 2.764.715  493.881
 
 
 

  

 
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 58.533.123 8.479.090 8.434.987  58.577.226
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1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) 
 
AJUSTARI  DE  VALOARE  (AMORTIZARI  SI  AJUSTARI  PENTRU  DEPRECIERE  SAU 
PIERDERE  DE  VALOARE) 

Imobilizări necorporale 
1 ianuarie 

2008

 Amortizarea
înregistrata in

cursul 
exerciţiului

 
 

Reduceri 
sau reluări 

 

31 decembrie
2008

 
Cheltuieli de dezvoltare - 1.341.362 1.341.362  -
Brevete, licente,marci 62.971 204.466 -  267.437
Alte imobilizări necorporale  4.974.102 145.976 -  5.120.078
 
Total  5.037.073 1.691.804

 
1.341.362 

 
5.387.515

   
Imobilizari  corporale 
 

  

Terenuri si  amenajari  teren 35.320 - -  35.320
Construcţii 5.227.754 2.890.871 2.494  8.116.131
Echipamente 8.685.190 2.003.741 322.462  10.366.469
Alte  mijloace fixe 307.583 26.241 10.430  323.394
 
Total  14.255.847 4.920.853

 
335.386 

 
18.841.314

   

Imobilizări financiare 
1 ianuarie 

2008

Ajustari 
pentru 

pierdere de 
valoare

in cursul 
exerciţiului

 
 

Reduceri 
sau reluări 

 

31 decembrie
2008

   
Alte titluri imobilizate 23.000 - 23.000  -
Creante imobilizate 63.866 - 63.866  -
Total 86.866 - 86.866  -
 
 
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 19.379.786 6.612.657 1.763.614  24.228.829
 
VALOAREA  CONTABILA  NETA  A  IMOBILIZARILOR   LA  31  decembrie 2008 

 
Valoare 

bruta Amortizare

Ajustari 
pentru 

pierderea de 
valoare 

 
Valoare 

contabila 
neta

   
Imobilizari necorporale 5.939.301 5.387.515 -  551.786
Imobilizari corporale 52.144.044 18.841.314 -  33.302.730
Imobilizari financiare 493.881 - -  493.881
 
Total 58.577.226 24.228.829

 
- 

 
34.348.397
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1. ACTIVE IMOBILIZATE  (continuare) 
 
Gradul de amortizare , pe categoriile -constructii si echipamente-, categorii care detin o pondere 
semnificativa in activele imobilizate (78%) , se prezinta astfel: 
 

Categorie active fixe Valoarea 
bruta (lei) 

Valoare 
amortizata 

(lei) 

Grad de 
amortizare 

(%) 
Constructii 25.912.736 8.116.131 31,32% 

Instalatii tehnice si 
masini 19.902.083 10.366.469 52,08% 

 
SITUAŢIA ACTIVELOR  IMOBILIZATE 
 
 
 

• Creşterile de  active imobilizate de  5.324.145 lei, sunt urmare a : 
        

 
Imobilizari  necorporale 
 
 •  capitalizarii cheltuielilor de dezvoltare aferente programelor abordate 
 •  licente  
 

1.341.362
295.500

 
Total 1.636.862
In anul 2008, Aerostar a recunoscut si a capitalizat ca active necorporale de 
natura cheltuielilor de dezvoltare teme din programul de dezvoltare aprobat prin  
Bugetul de Venituri si Cheltuieli . 
Temele abordate sunt destinate sa conduca la realizarea de  produse, procese 
si  servicii noi,  care se adreseaza pietei industriei aeronautice si de aparare din 
tara si strainatate. 
AEROSTAR a cheltuit , in anul 2008, din surse proprii suma de 1.341.362 lei 
pentru realizarea  temelor din programul de dezvoltare. 
Principalele teme de dezvoltare abordate in anul 2008, capitalizate,  au fost: 

• microplatforma  stabilizata pentru echipamente de supraveghere aeriana 
• calificarea proceselor speciale de vopsire pentru programele de aviatie 

civila  
• sistem integrat de monitorizare acustica-video a poluarii mediului cu 

zgomot  
Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare care au fost recunoscute ca imobilizari 
necorporale a fost înregistrata in contul de profit si pierdere pe baza metodei 
liniare pe perioada estimata a duratei  utile de funcţionare (max. 3 ani).  
 
Imobilizari corporale 
 
•  modernizarii constructiilor  1.002.741
•  achizitiei si mdernizarii de echipamente, instalatii 2.338.890
 
 
Total 3.341.601
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1. ACTIVE IMOBILIZATE  (continuare) 
 
Imobilizari financiare 
 
•  sumelor reprezentand garantii depuse la terti 190.522
•  imprumuturi acordate  150.000
•  dobanzilor aferente imprumuturilor acordate pe termen lung 5.160
 
Total 345.682

 

• Reducerile de active imobilizate sunt urmare a: 
 

           

Imobilizari corporale 
•  scoaterii din folosinta de active corporale, din care: 
      -prin casare 
•  decontarii  avansurilor  pentru  imobilizari  corporale 
•  punerii in functiune de  imobilizari in curs 
 

338.127
143.502
179.165
655.074

Total 
 

1.172.366

Nota: Conform standardului contabil, achizitiile de active imobilizate se 
inregistreaza , pana la punerea in functiune, ca imobilizari corporale in curs .  
In  Formularul 40 al situatiilor financiare -„Situatia activelor imobilizate”, 
cresterile si descresterile brute ale activelor imobilizate sunt influientate de 
valoarea imobilizarilor in curs care au fost finalizate si puse in functiune in anul 
2008. 

 
Imobilizari financiare 
 
•  platii ratelor si dobanzilor aferente imprumuturilor acordate 
•  iesirii de titluri din portofoliu 
•  restituire garantii depuse la terti 
• suma neincasata aferenta creantelor financiare 

175.708
2.477.223

47.917
63.867

 
Total 2.764.715
 

• Amortizarea calculata si reflectata corespunzător grupelor de imobilizări este 
compusa din: 

 
 

Imobilizari necorporale 
• amortizare  1.691.804
 
Total 1.691.804
 
Imobilizari corporale 
• amortizare 4.920.853
 
Total 4.920.853
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1. ACTIVE IMOBILIZATE  (continuare) 
 

• Reducerile de amortizari si ajustari pentru depreciere de 1.763.614 lei, sunt 
compuse din: 

 
 

Imobilizari necorporale 
 
• amortizarea imobilizărilor necorporale  
 
 Imobilizari  corporale 

1.341.362

 
• amortizarea aferenta activelor corporale scoase din evidenta 335.386
 
Imobilizari financiare 
 
• anularea ajustarii de valoare, corespunzatoare actiunilor detinute la societatea 
AEROMOTORS SA Bacau, societate lichidata judiciar in anul 2008  
• anularea ajustarii de valoare, corespunzatoare sumei neincasata de la clientul 
DGDP Bangladesh  

23.000

63.866

 
Total 86.866

 

 
SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE IN VALOARE NETA   

 

• Valoarea neta pentru imobilizările necorporale 551.786
• Valoarea neta pentru imobilizările corporale 33.302.730
• Valoarea neta pentru imobilizările financiare 493.881
Total 34.348.397
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Presedinte,   Director Financiar, 
Grigore Filip   Doru Damaschin 
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2. PROVIZIOANE 

 
              Transferuri 

Sold la
1 ianuarie 

2008

in cont
(constituire)

        din cont
(diminuare)

Sold la 31
decembrie 

2008
Denumirea provizionului 

1 2 3 4=1+2-3
Provizioane pentru dezafectare 
imobilizari corporale 

68.052 0 1.367 66.685

Provizioane pentru litigii 38.750 0 38.750 0

Provizioane pentru garantii acordate 
clientilor 

1.904.862 5.654.282 1.629.847 5.929.297

Alte provizioane  45.872 0 45.872 0

TOTAL 2.057.536 5.654.282 1.715.836 5.995.982
    

 
Provizioanele constituite  pe anul 2008 , în sumă de 5.654.282 lei, au influenţat conturile de 
cheltuieli astfel: 
 
 Cheltuieli 
• provizioane pentru garantii acordate 

clientilor conform contractelor  
 5.654.282 

Total 5.654.282 
 
Provizioanele anulate pe anul 2008 , în sumă de 1.715.836 lei, au influenţat conturile de 
venituri astfel: 
 Venituri 
• provizioane pentru garantii acordate 

clientilor conform contractelor 1.629.847 

• alte provizioane       45.872 
• provizioane pentru litigii      38.750 
• provizioane pentru dezafectare imob.        1.367 

 
Total 1.715.836 

 
 
Influienta  provizioanelor in situatiile financiare ale perioadei 01.01.2008.-31.12.2008: 

• cresterea cheltuielilor cu :      + 3.938.446 lei 
 
 
 

 
    
 Presedinte,   Director Financiar, 
 Grigore Filip   Doru Damaschin 



S.C. AEROSTAR S.A.BACAU 
NOTE SI POLITICI CONTABILE LA SITUATIILE FINANCIARE  

LA  31 DECEMBRIE 2008 
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel) 

 

22  
Notele de pagina 16 la 40 sunt parte integranta din acest raport 

 
 

 
 

3. REPARTIZAREA PROFITULUI   
 
 
 
DESTINATIA Nr. rd. 2008 
   

A. PROFIT NET DE REPARTIZAT (rd. 02 la 05) 01 9.503.724 
1. Pentru constituire rezerve legale 02 549.232 
2. Pentru acoperirea pierderilor contabile din anii 
precedenţi, respectiv : 

03 93.627 

2.1. acoperirea pierderii generata de respingerea 
irevocabila, in octombrie 2008,  a recursului in 
procesul civil de revendicare de catre 
AEROSTAR, a unui imobil „cresa –gradinita” 

 85.075 

2.2.acoperirea pierderii reprezentand cheltuieli 
aferente anului 2008, inregistrate in evidenta 
contabila in anul 2009 

 8.552 

3. Pentru dividende  04 - 
4. Alte repartizări 05 - 
B. PROFIT NEREPARTIZAT 06 8.860.865 
 
 
 
Adunarea Generala a Actionarilor din 9 aprilie 2009 a aprobat repartizarea profitului de  
8.860.865 lei, pe următoarele destinaţii: 
 
 

• Rezerve statutare  1.246.991 
• Dividende 7.613.874 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

    
 Presedinte,   Director Financiar, 
 Grigore Filip   Doru Damaschin 
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4. ANALIZA   REZULTATULUI  DIN   EXPLOATARE  
 
 
 

INDICATORI Rând
31 decembrie 

2007  
31 decembrie

2008
    

Cifra de afaceri neta  01 139.190.732  152.697.736
Costurile bunurilor vandute si serviciilor 
prestate  

02 129.617.373  147.262.570

Cheltuielile activitatii de baza  03 83.460.626  101.316.648
Cheltuielile activitatii auxiliare 04 1.983.146  927.754
Cheltuielile indirecte de productie 05 44.186.562  45.018.168
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri neta  
(1-2) 

06 9.573.359  5.435.166

Cheltuieli de desfacere 07 0  0

Cheltuieli generale de administratie 08 841.426  1.400.886
Alte venituri din exploatare  09 1.289.915  2.632.467
Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 10 10.021.848  6.666.747
 
 
 
   
 
  
  
    
 Presedinte,   Director Financiar, 
 Grigore Filip   Doru Damaschin 
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5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR  
 
a). Situaţia creanţelor  
 
 

 Sold la Sold la Termen de lichiditate
CREANTE Rând 31 decembrie 

2007
31 decembrie

2008
Sub 
1 an 

Intre 1-
5 ani

Peste 
5 ani

  1 2=3+4+5 3 4 5
Creanţe comerciale, net 01 34.414.534 32.663.508 32.663.508 - -
Clienti interni 02 26.053.810 17.691.177 17.691.177 - -
Clienti externi 03 8.281.744 14.970.497 14.970.497 - -
Clienti incerti 04 573.449 481.162 481.162 
Ajustari pentru deprecierea 
creantelor-clienti 

05 (573.449) (481.162) (481.162) - -

Furnizori-debitori pentru 
prestari servicii 

06 78.980 1.834 1.834 - -

Alte creanţe, din care: 07 2.541.223 1.942.601 1.942.601 - -
• Alte impozite, taxe si 

varsaminte asimilate 
08 1.915.699 1.703.684 1.703.684 - -

• Alte creante sociale 09 91.653 10.738 10.738 - -
• Debitori diversi 10 105.146 144.323 144.323 - -
• Decontari din 

operatiuni in curs de 
clarificare 

11 407.895 60.921 60.921 - -

• Avansuri acordate 
personalului 

12 20.821 22.478 22.478 - -

• Dobanzi de incasat 13 8 457 457 -
TOTAL 14 36.955.757 34.606.109 34.606.109  -  -
 
 
Evaluarea  creantelor  exprimate in valuta  s-a  facut  la  cursul  pietei  valutare stabilit de Banca 
Nationala a Romaniei pentru 31 decembrie 2008. 
Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul pietei valutare la care sunt 
inregistrate creantele in valuta si cursul pietei valutare de la inchiderea exercitiului financiar 
2008 , s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli, dupa caz. 
 
 
 
    
 Presedinte,   Director Financiar, 
 Grigore Filip   Doru Damaschin 
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b) Situaţia datoriilor 
 
  Sold la Sold la Termen de  exigibilitate 

DATORII Rând 
31 decembrie

2007
31 decembrie

2008
Sub 
1 an  

Intre 1-5 
ani

Peste 
5 ani

  1 2=3+4+5 3  4 5
Avansuri  incasate in 
contul  clientilor 

01 2.720.159 10.539.840 9.671.993  867.847 -

Clienti creditori interni 02 18.834 171.599 171.599  - -
Clienti creditori externi 03 2.701.325 10.368.241 9.500.394  867.847 -
Furnizori  04 12.249.041 12.011.809 11.911.405  100.404 -
Furnizori interni 05 6.074.466 6.419.668 6.419.668  - -
Furnizori externi 06 4.667.760 5.263.477 5.263.477  - -
Furnizori-facuri nesosite 07 698.535 36 36  - -
Furnizori de imobilizari 08 808.280 328.628 228.224  100.404 -
Alte datorii,din care 09 10.423.726 9.516.573 9.357.431  159.142 -

• Datorii fata de 
buget si fonduri 
speciale 

10 5.229.204 7.427.995 7.427.995  - -

• Dividende de 
plata *) 

11 3.753.703 1.056.211 897.069  159.142 -

• Alte datorii in 
legatura cu 
personalul 

12 1.301.942 997.426 997.426  -

• Creditori diverşi 13 133.965 13.705 13.705  - -
• Dobanzi de 

platit 
14 4.912 15.983 15.983  - -

• Decontari din 
operatiuni in 
curs de 
clarificare 

15 0 5.253 5.253  -

TOTAL 16 25.392.926 32.068.222 30.940.829  1.127.393 -

Pentru datoriile evidenţiate nu s-au efectuat ipotecari.  

Aerostar S.A. are angajata o facilitate de credit de 6,5 milioane USD, pentru care a constituit o 
garantie reala mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta rezultate dn contractele incheiate. 

Evaluarea  datoriilor   exprimate in valuta  s-a  facut  la  cursul  pietei  valutare stabilit de Banca 
Nationala a Romaniei pentru 31 decembrie 2008. 
Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul pietei valutare la care sunt 
inregistrate datoriile in valuta si cursul pietei valutare de la inchiderea exercitiului financiar 2008  
s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli, dupa caz. 
 
*) Obligatiile de plata catre actionari , mai vechi de un an, reprezinta dividende platite de 
societate  prin  mandat postal si, din diverse motive, (schimbari de adrese, deces, neprezentare 
la oficiile postale, persoane juridice lichidate,etc.), sumele au fost returnate. 
 
    
 Presedinte,   Director Financiar, 
 Grigore Filip   Doru Damaschin 
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6.PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 

 

Elementele  prezentate in situatiile financiare se evalueaza  in conformitate cu principiile 
contabile generale, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor sunt 
recunoscute atunci cand tranzactiile se produc (nu pe masura ce trezoreria este incasata sau 
platita), sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadei. 

 
Managementul companiei AEROSTAR  a ales aplicarea cu consecventa a acestor 

principii , pentru a conferi obiectivitate  sistemului contabil si pentru a permite obtinerea unei 
imagini fidele, clare ,complete asupra activelor, datoriilor, capitalurilor  si  rezultatelor societatii.  

Evaluarea posturilor cuprinse in raportarile contabile a fost efectuata in acord  cu  
urmatoarele   principii   contabile: 

• Principiul  continuitatii activitatii: Societatea isi va continua  activitatea in mod 
normal, intr-un viitor previzibil, fara a intra in  imposibilitatea  continuarii  activitatii sau 
fara reducerea semnificativa  a  acesteia.  

 
• Principiul  permanentei  metodelor: Metodele de evaluare au fost aplicate in mod 

consecvent de la un exercitiu financiar la altul.  
 

• Principiul  prudentei:   Evaluarea  elementelor de activ si de datorii a fost   realizata  pe  o  
baza  prudenta, si  in special: 
a) a fost inclus  numai  profitul  realizat  pe  12 luni 2008; 
b) s-a tinut  cont  de  toate  datoriile  aparute  in cursul  perioadei ; 
c) s-a tinut  cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale  aparute in cursul 

perioadei; 
d)  s-a tinut cont cont de toate deprecierile . 
 

• Principiul independentei exercitiului : Au fost luate in considerare toate veniturile si 
cheltuielile aferente perioadei, indiferent de data incasarii sau platii acestor venituri si 
cheltuieli.  

 
• Principiul  evaluarii  separate  a  elementelor de activ si de pasiv: Componentele 

elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat. 
 
• Principiul  intangibilitatii : Bilantul de deschidere al exercitiului financiar 2008 

corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar 2007. 
 

• Principiul necompensarii: Nu s-au inregistrat compensari intre elementele de activ şi 
de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli. 

Eventualele compensari intre creante si datorii ale societatii fata de acelasi agent 
economic au fost efectuate cu respectarea prevederilor legale, numai dupa inregistrarea 
in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala. 

• Principiul prevalentei economicului asupra juridicului: Prezentarea valorilor din 
cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere s-a facut tanand seama de 
fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma juridica 
a acestora. 
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6.PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 

 
• Principiul pragului  de  semnificatie: Elementele de bilant si de cont de profit si 

pierdere au fost considerate ca fiind semnificative in raport cu pragul de semnificatie.  
 

Politici si  tratamente  contabile 
 
a) Bazele intocmirii situatiilor financiare 

Situatiile financiare au fost intocmite si prezentate in conformitate cu Legea Contabilitatii 
nr.82/1991-republicata si cu  Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a 
Comunitatii  Economice Europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificarile 
ulterioare.  
 
Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent pe perioada 01.01.2008 -31.12.2008. 
 

b) Moneda situatiilor financiare este Leul. Toate cifrele sunt prezentate in lei romanesti. 
 
c) Tranzactii  valutare  
 
Operatiunile exprimate in moneda straina au fost inregistrate in lei la cursul  pietei valutare 
stabilit de Banca Nationala a Romaniei , de la data decontarii tranzactiei. 
Activele si pasivele monetare, exprimate in moneda straina,la data bilantului, au fost 
transformate in lei, la cursul  de la aceasta data. 
Cursurile pietei valutare , al principalelor monede straine, la data de 31 decembrie 2008,au fost: 
 

  Moneda 31 decembrie 2008

• Dolar (USD)  1 : LEU 2,8342

• Euro  (EUR)  1 : LEU 3,9852

 
d) Imobilizari  corporale  

 
Imobilizarile corporale sunt evaluate astfel : 
 

• Grupa “Instalatii tehnice si masini” si grupa “Alte instalatii, utilaje si mobilier” la cost 
istoric, minus ajustarile cumulate de valoare. 

• Terenurile  sunt prezentate la valoarea de inventar.  
• Grupa “Constructii”este prezentata la valoarea reevaluata , minus ajustarile cumulate de 

valoare. Ultima reevaluare a fost efectuata la data de 31 decembrie 2006. 
 
Costul imobilizarilor construite de societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si  
alte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata 
in mod rational, ca fiind legata de fabricatia acestor imobilizari. 
 Cheltuielile cu reparatiile si intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a mentine valoarea 
acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor.  
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6.PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 

 
Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si 
amortizate pe perioada ramasa de amortizare a fiecarui mijloc fix. 
Amortizarea este calculata folosind regimul de amortizare liniar si se stabileste prin 
aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor corporale.  
 
Amortizarea se calculeaza de la data punerii in functiune pana la recuperarea integrala a 
valorii de intrare, conform duratelor de utilizare economica si conditiilor de utilizare a 
acestora. 
Mijloacele fixe se amortizeaza pe durata de utilizare economica estimata de catre specialistii 
societatii , si  este aplicata consecvent.  
Amortizarea aferenta imobilizarilor se inregistreaza in contabilitate ca o cheltuiala . 
Terenurile nu sunt supuse  amortizarii.  
 
Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate sau nepuse in 
functiune . 
Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz. 
Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa 
receptia acestora. 
Imobilizarile in curs nu sunt supuse amortizarii .  
 

e) Imobilizari   necorporale  
Imobilizarile  necorporale  sunt  active nemonetare ,  fara suport material si au fost   
prezentate la cost de achizitie , influientat cu deprecierea calculata prin metoda amortizarii 
liniare. 
Cheltuielile aferente achizitiilor de brevete,licente, marci si alte valori similare precum si 
cheltuielile de dezvoltare care au fost recunoscute ca imobilizari necorporale se vor 
recupera prin intermediul amortizarii liniare, pe o perioada de maxim 3 ani.  
Estimarea duratei de utilizare  este facuta de specialistii societatii. 
 

f)Imobilizari  financiare    
Plasamentele societatii in investitii  financiare  constau in actiuni si parti sociale detinute in 
capitalul social al altor societati si  au fost inregistrate la costul de  achizitie. 
Actiunile si partile sociale sunt detinute la societati netranzactionate pe o piata 
reglementata. 
In conturile de creante imobilizate, au fost inregistrate imprumuturile acordate de societate 
la 2 salariati. Aceste imprumuturi sunt purtatoare de dobanzi, astfel: 
 
suma acordata      durata                   garantie         rata  medie       suma ramasa       

                                                                                              a dobanzii        de rambursat 
    215.000 lei       max. 20 ani         ipoteca pe bunuri             9% pe an              138.668 
                                                              imobiliare 

   
g) Stocuri 

Contabilitatea stocurilor este tinuta cantitativ si valoric, prin folosirea inventarului permanent. 
In aceste conditii, in contabilitate s-au inregistrat  toate operatiunile de intrare si  iesire, ceea 
ce a permis  stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ, cat si 
valoric.  
Stocurile  au fost inregistrate  la costul de achizitie sau la costul de productie , pentru cele 
produse de societate. 
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6.PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 

 
Costul de achizitie cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia 
acelora care pot fi recuperate de la autoritatile fiscale), cheltuieli de transport, manipulare si 
alte cheltuieli care pot fi direct atribuibile. 
Costul de productie sau de prelucrare a stocurilor cuprinde costul de achizitie a materiilor 
prime si materialelor consumabile si cheltuielile de productie direct atribuibile: cheltuielile 
directe si anume: materiale directe,energie consumata in scopuri tehnologice, manopera  
directa si alte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de 
productie alocata in mod rational, ca fiind legata de fabricatia acestor imobilizari.  
Costurile care nu au fost incluse in costul stocurilor , ci au fost recunoscute drept cheltuieli 
ale perioadei in care au  survenit  sunt: 

-pierderile de materiale,manopera sau alte costuri de productie inregistrate peste 
limitele normal admise; 

-cheltuielile de depozitare, cu exceptia cazurilor in care aceste costuri sunt 
necesare in procesul de productie, anterior trecerii intr-o noua faza de fabricatie; 

- cheltuielile generale de administratie ; 
- costurile de desfacere. 

La data  bilantului- activele de natura stocurilor au fost reflectate in bilant la valoarea 
care se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. 
 La iesirea din gestiune a stocurilor si a altor bunuri fungibile,acestea s-au evaluat si s-
au inregistrat  in contabilitate prin metoda CMP(costul mediu ponderat), considerata ca 
fiind cea mai adecvata din considerentul asocierii costurilor recente cu veniturile curente.   
Metoda aleasa este aplicata  consecvent pentru elementele similare de natura stocurilor 
si a   activelor fungibile de la un exercitiu financiar la altul. 

 
    Prductia in curs de executie s-a determinat prin inventarierea productiei neterminate la 

sfarsitul fiecarei luni, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a 
stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acesteia la costurile de 
productie. 

 
h) Creante comerciale  
Conturile de creante comerciale si alte creante au fost evidentiate  in bilant la valoarea lor 
recuperabila. 
 
i) Capital  social 
La data de 31.12.2008,  capitalul   social  al  societatii este divizat in 117.136.530 actiuni 
ordinare, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,25 lei/actiune.  
 
j) Furnizori si alte datorii 
Conturile   de  furnizori si  alte datorii  au fost   evidentiate  la  valoarea lor platibila. 
 
k) Provizioane 
Societatea a recunoscut provizioanele in bilant numai in momentul in care a avut o obligatie 
curenta generata de un eveniment anterior , este probabil ca in viitor sa se efectueze o iesire de 
numerar pentru stingerea acestei obligatii si s-a realizat o estimare credibila a valorii obligatiei. 
 
l)Subventii pentru investitii 
In categoria “subventii pentru investitii”, la data de 31.12.2008, AEROSTAR  avea  inregistrata 
suma de 106.483 lei, reprezentand  : 
 



S.C. AEROSTAR S.A.BACAU 
NOTE SI POLITICI CONTABILE LA SITUATIILE FINANCIARE  

LA  31 DECEMBRIE 2008 
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel) 

 

30  
Notele de pagina 16 la 40 sunt parte integranta din acest raport 

 
 

6.PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 

 
• bunuri de natura imobilizarilor corporale primite cu titlu gratuit (prin donatie), de la 

societatea AEROSTAR MAINTENANCE INTERNATIONAL LTD., din Marea Britanie, 
societate la care AEROSTAR Bacau detine  50% din capitalul social. 

• plusuri de inventar de natura imobilizarilor corporale. 
 
m)Venituri in avans 
Veniturile realizate in exercitiul financiar curent, dar care privesc exercitiile financiare viitoare, au 
fost inregistrate distinct, ca venituri in avans. 
 
n) Recunoasterea veniturilor 
Veniturile au fost recunoscute in contul de profit si pierdere  in momentul in care riscurile si 
beneficiile asociate proprietatii asupra  lor  au fost transferate  cumparatorului. 
 
 
o) Rezultatul financiar 
A fost determinat de veniturile financiare si cheltuielile financiare, favorabile sau nefavorabile.  
 
 
p) Impozitul pe profit 
Impozitul pe profit a fost calculat conform reglementarilor fiscale in vigoare  si cuprinde impozitul 
pe profit curent. 
Rata  impozitului pe profit  utilizata pentru calculul impozitului pe profit in anul 2008 a fost de 
16%, similar exercitiului financiar 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Presedinte,   Director Financiar, 
 Grigore Filip   Doru Damaschin 
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7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE  
 

      

     Capitalul social este format din 117.136.530 actiuni  ordinare, dematerializate, cu valoare  
nominala de 0,25 lei, conform Certificatului de Inscriere  Mentiuni  numarul  44479/15.12.2008. 

     Detinatorii actiunilor sunt indreptatiti sa primeasca dividende anual si au drept de vot in 
Adunarea Generala a Actionarilor astfel: 

          -1 actiune  reprezinta  1  vot. 

   

 

 

 

 

 
    
 Presedinte,   Director Financiar, 
 Grigore  Filip   Doru  Damaschin 
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8. INFORMATII  PRIVIND  SALARIATII,  DIRECTORII  SI ADMINISTRATORII  

1) Numarul mediu de salariati  aferent  perioadei 01.01.2008 -31.12.2008 a fost de 1.609,  
din care: 

                                    Structura  salariatilor  

       12  luni 2008    12  luni 2007      
                                  

    Directori executivi                             7                             7           

    Salariati cu studii superioare                              398                         403    

    Muncitori                                                              1.095                      1.135       

    Alte categorii                                                          109                          134                             

                                                                                1.609                       1.679 
   

2) Salariile platite sau de platit pana la 31 decembrie 2008 au fost  in suma de 39.779.168 lei.     

In perioada 01.01.2008 -31.12.2008, societatea a inregistrat alte cheltuieli cu personalul, astfel 
(situatie comparativa) : 

 

                                                       12  luni 2008    12  luni 2007 

• tichete de masa                  2.855.417 lei                        2.737.340 lei 

• prime acordate conform           2.231.884 lei                        2.292.977 lei                 

Contractului Colectiv de  

Munca  

• cursuri de instruire                      225.643 lei                           192.437 lei            

             si perfectionare  profesionala 

3) Cheltuielile cu asigurari  si protectie sociala , pe  anul 2008, au fost de  12.047.148 lei . 

In perioada 01.01.2008 -31.12.2008, societatea AEROSTAR nu a acordat credite pentru 
membri Consiliului de Administratie si conducerea executiva. 
 
Indemnizatiile administratorilor sunt aprobate de Adunarea generala a actionarilor . 
 
Salariile conducerii executive sunt negociate de directorul general al societatii. 
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8. INFORMATII  PRIVIND  SALARIATII,  DIRECTORII  SI ADMINISTRATORII  (continuare) 

 
 
In Contractul colectiv de munca sunt prevazute categoriile si clasele de salarizare pentru 
salariatii societatii.  
 
AEROSTAR efectueaza plati in numele angajatilor proprii catre sistemul de pensii  public si 
privat, asigurarile de sanatate si fondul de somaj. 
Toti angajatii societatii sunt membrii ai sistemului de pensii al statului roman si al sistemului 
privat de pensii, in conditiile legii.. 
 
 
AEROSTAR  nu este angajata in nici un sistem de beneficii post-pensionare si nu are obligatia 
de a presta servicii ulterioare pensionarii fostilor sau actualilor angajati. 

              

    
 Presedinte,   Director Financiar, 
 Grigore Filip   Doru Damaschin 
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9.  PRINCIPALII   INDICATORI   ECONOMICO-FINANCIARI 

 

Denumire indicatori algoritm de calcul 31.12.2007 31.12.2008 
1. Indicatori de lichiditate    

Indicatorul  lichiditatatii  curente Active curente / Datorii 
curente 

2,23 2,34

Indicatorul lichiditatii imediate  
(indicatorul test acid) 

Active curente-Stocuri / 
Datorii curente 1,58 1,74

2.Indicatori de risc  

Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat /Capital 
angajat X100 0 0

3. Indicatori de activitate    
Viteza de rotatie a stocurilor Cifra de afaceri/Stoc mediu 5,86 5,40

Nr. zile de stocare  Stoc mediu/Cifra de 
afaceri*365 zile 

62,29 67,60

Viteza de rotatie a debitelor – clienti  Sold mediu  clienti/Cifra de 
afaceri*365 zile 

35,45 38,43

Viteza de rotatie creditelor – furnizori   Sold mediu furnizori /Cifra 
de afaceri*365 zile 

20,30 28,28

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

3,56 4,45

Viteza de rotatie a activelor  totale   Cifra de afaceri/Total active 1,48 1,43

4. Indicatori de profitabilitate    
Rentabilitatea capitalului angajat  Profit brut /Capital angajat 0,16 0,16

Rata rezultatului din exploatare Profitul brut din exploatare 
/Cifra de afaceri x100 

7,20 4,10

 
 
 
 
 
  
  

 
    
 Presedinte,   Director Financiar, 
 Grigore Filip   Doru Damaschin 

 
 
 
 



S.C. AEROSTAR S.A.BACAU 
NOTE SI POLITICI CONTABILE LA SITUATIILE FINANCIARE  

LA  31 DECEMBRIE 2008 
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel) 

 

35  
Notele de pagina 16 la 40 sunt parte integranta din acest raport 

 
 

10. ALTE  INFORMATII 
 

a) Informatii  generale despre societate  
 
In data de 17.04.1953 a fost infiintat „Atelierul Central de Aviatie” sau Intreprinderea Economica 
„Uzina de Reparatii Avioane” (U.R.A.) alocându-i-se numarul de unitate militara UM 03767, 
precursoarea societatii comerciale AEROSTAR S.A. de azi.  
Societatea a avut denumirile succesive de URA (Uzina de Reparatii Avioane), IRAv 
(Intreprinderea de Reparatii Avioane), IAv (Intreprinderea de Avioane).  
 
Din anul 1991, cand s-a schimbat numele in AEROSTAR , societatea  functioneaza  sub forma 
juridica de societate pe actiuni, conform prevederilor Legii 15/1990 privind reorganizarea 
unitatilor economice de  stat ca societati   comerciale . 
 
AEROSTAR S.A. este inregistrata la Registrul  Comertului Bacau  cu  numarul de ordine  
J04/1137/1991. 
 
AEROSTAR S.A. are capitalul social de 29.284.132,50 lei.  
Actiunile societatii sunt inscrise la cota Bursei de Valori Bucuresti  din anul 1998, categoria a II-
a, cu indicativul ARS. 
  
Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta ,in conditiile legii, de S.C. Depozitarul Central 
Bucuresti. 
 
Ca urmare a  hotarârilor Adunarii Generale a Actionarilor din 10 decembrie 2008 si a rescrierii in 
totalitate a Actului Constitutiv al societatii, domeniul principal de activitate al societatii il 
reprezinta Productia. 
Obiectul principal de activitate al societatii  este “Fabricarea de aeronave si nave spatiale” - cod 
3030. 
 

b) Tabloul modificarilor survenite in anul 2008 , in portofoliul de actiuni si parti 
sociale detinute de AEROSTAR  la capitalul social al altor societati: 

Nr. 
crt Denumire societate 

Procent 
detinere 

(%) 

Capital 
social 

detinut la 
31.12.2007 

(lei) 

Capital 
social 

detinut la 
31.12.2008 

(lei) 

Diferente  
+/- 

Iesire din 
portofoliu 

prin: 

1 S.C. AIRPRO CONSULT 
S.R.L. BACAU 100,00

 
10.000 10.000

 
- -

2 S.C. FOAR SRL BACAU 51,00 4.080 4.080 - -

3 
AEROSTAR  
MAINTENANCE 
INTERNATIONAL  LTD, 
MAREA BRITANIE 

50,00
 

26.641 26.641
 

- -

4 S.C.  AE-ELECTRONICS  
S.A. BACAU  45,65 1.542.450 - 1.542.450 vanzare

5 
S.C. AEROSTAR 
TRANSPORTURI  
FEROVIARE S.A. 
BACAU 

43,75 87.500 87.500 - -
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Nr. 
crt Denumire societate 

Procent 
detinere 

(%) 

Capital 
social 

detinut la 
31.12.2007 

(lei) 

Capital 
social 

detinut la 
31.12.2008 

(lei) 

Diferente  
+/- 

Iesire din 
portofoliu 

prin: 

6 S.C. ELPROF S.A. 
BUCURESTI 27,03 911.773 0 (911.773) vanzare

7 S.C. AEROMOTORS 
S.A. BACAU 25,00 23.000 0 (23.000) lichidare 

judiciara

 TOTAL X 2.605.444 128.221 (2.477.223) X 

 

c) Pentru societatile ramase in portofoliul AEROSTAR la 31.12.2008, prezentam 
urmatoarele informatii : sediul social, domeniul de activitate, capitalul social , rezervele  si 
profitul aferente ultimului exercitiu financiar pentru care au fost aprobate situatiile financiare ale 
societatilor  (anul 2007):  

Nr. 
crt. Denumire societate  Sediul social 

Domeniul de 
activitate al 
societatilor  

Informatii  financiare  pentru  anul 
2007 (ultimul exercitiu financiar 

pentru care au fost aprobate 
situatiile financiare ale societatilor) 

        

 capital 
social al 
societatii 

(lei) 

rezerve 
(lei) 

profit net  
(lei) 

1 
S.C. AIRPRO 
CONSULT 
S.R.L.Bacau 

Strada 
Condorilor 
nr.9, Bacau 

CAEN 
7414/Activitati 
de consultanta 

pentru afaceri si 
management 

  
10.000  

 
2.000 

 
25.623 

2 S.C. FOAR S.R.L. 
Bacau 

Strada 
Condorilor 
nr.9, Bacau 

CAEN 7134/ 
Inchirierea altor 

masini si 
echipamente 

  
8.000  

 
84.898 

 
64.606 

3 

AEROSTAR 
MAINTENANCE 
INTERNATIONAL 
LTD MAREA 
BRITANIE 

WINCHESTER
Marea Britanie 

Promovarea 
serviciilor de 

mentenanta la 
avioane civile 

  
53.281  

 
-  67.051  

(echivalent 
in lei) 

4 
S.C. AEROSTAR 
TRANSPORTURI 
FEROVIARE 
S.A.Bacau 

Strada 
Condorilor 
nr.9, Bacau 

 CAEN 
2922/Fabricare

a 
echipamentelor 

de ridicat si 
manipulat 

  
200.000  

 
25.316 

 
250.497 

TOTAL     x    
271.281  

 
112.214 

 
407.777 
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10. ALTE  INFORMATII (continuare) 
 
In anul 2008, conducerea  societatii  AEROSTAR S.A.  a analizat  incadrarea entitatilor din 

portofoliul AEROSTAR in exceptiile prevazute in reglementarile contabile conforme cu Directiva 
a VII-a a Comunitatilor Economice Europene  si  a  optat pentru: 

• exceptarea de la consolidare a societatii comerciale AEROMOTORS SA Bacau, la 
care AEROSTAR detinea, la 31.12.2007, 25,00 % din capitalul social, ca urmare a 
pierderii controlului, respectiv a autoritatii de a participa la luarea deciziilor privind 
politicile financiare si de exploatare a societatii in care a investit, survenita in urma 
declararii, de catre un lichidator judiciar, a  procedurii falimentului acestei societati. 
 Prin sentinta civila nr. 156 din 3 aprilie 2008, pronuntata de Tribunalul Bacau, s-a  
dispus inchiderea procedurii insolventei societatii AEROMOTORS si radierea acesteia 
din Registrul Comertului Bacau .  

• exceptarea de la consolidare a societatilor comerciale ELPROF SA Bucuresti, la care 
AEROSTAR detinea la 31.12.2007, 27,03% din capitalul social si S.C. AE-
ELECTRONICS SA Bacau, la care AEROSTAR detinea la 31.12.2007 ,45,65 % din 
capitalul social.  

   Conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10   
aprilie  2008, S.C. AEROSTAR S.A. Bacau a vandut , in luna iunie 2008, pachetul de 
actiuni detinut la societatea S.C. A-E Electronics S.A. Bacau si pachetul de actiuni 
detinut la societatea S.C. ELPROF S.A. Bucuresti  . 

           In urma acestor tranzactii, societatea AEROSTAR S.A. Bacau nu mai  detine   actiuni 
la aceste societati. 

• exceptarea de la consolidare a societatilor  comerciale AIRPRO CONSULT SRL 
Bacau, FOAR SRL Bacau, AEROSTAR TRANSPORTURI FEROVIARE SA Bacau si 
AEROSTAR  MAINTENANCE INTERNATIONAL Ltd. , motivata de prevederile art.19  
si 20 din OMFP 1752 /2005 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva   a 
VII-a . 
Considerate ca un tot unitar, prin prisma situatiilor financiare intocmite pentru exercitiul 
financiar 2007, aceste societati nu sunt semnificative  pentru scopul furnizarii unei 
imagini fidele a activelor, datoriilor, pozitiei  financiare si a profitului acestor societati . 
  

In concluzie, ca urmare a : 
o stabilirii, de catre conducerea societatii AEROSTAR, a  exceptiilor de la  consolidare a 

entitatilor din protofoliul de actiuni si parti sociale detinute  
o absentei oricarui cadru juridic care sa oblige entitatile care fac parte din perimetrul de 

consolidare sa intocmeasca situatii financiare individuale conform cadrului de raportare 
financiara solicitat, in vederea consolidarii (conform Standardelor Internationale de 
Contabilitate) 
 

Consiliului de Administratie al SC AEROSTAR SA BACAU, intrunit in sedinta din 16 octombrie 
2008, a hotarat neintocmirea situatiilor financiare consolidate. 
 
Actele juridice incheiate cu societatile la care AEROSTAR detine actiuni si parti sociale, a caror 
valoare cumulata reprezinta echivalentul in lei a 50.000 euro, de importanta majora   
(“ tranzactii cu sine”) , care au fost raportate in anul 2008, au fost : 
 
    Denumire societate                    Tip tranzactie     Valoare 
            afiliata          USD      echivalent in lei 
AEROSTAR MAINTENANCE          servicii de mentenanta             1.150.226     3.020.591 
INTERNATIONAL Ltd.                   pentru aviatie, prestate de  
Marea Britanie                                     AEROSTAR  Bacau 
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10. ALTE  INFORMATII (continuare) 
 

 
d) Rezultatul  realizat in  anul 2008 

 
Din profitul brut realizat anul 2008, de 11.085.258 lei, 60% a fost profitul realizat din activitatea 
de exploatare (6.666.747 lei) si 40 % a fost profitul realizat din activitatea financiara (4.418.511 
lei). 
AEROSTAR a incheiat anul 2008 cu un profit net (dupa impozitare), de 9.503.724  lei . 
 
Proportia activitatii curente in total activitati a fost de 100%. 
 
Reconcilierea  rezultatului contabil cu rezultatul fiscal : 

 
                         31.12.2007               31.12.2008 

1.profit contabil 10.918.559 11.085.258
2.venituri neimpozabile  17.602.709 1.622.839
3.cheltuieli  nedeductibile 12.712.988 2.620.133
4.profit impozabil  (1-2+3) 6.028.838 12.082.552
5.impozit pe profit cota  16%  964.614 1.933.208
6.reduceri de impozit calculate 
potrivit legislatiei 

192.923 351.674

7. Impozit pe profit datorat (5-6) 771.691 1.581.534
8.Impozit pe profit total  771.691 1.581.534
9.Rezultatul  net  al 
exercitiului  (1-8) 

10.146.868 9.503.724

10.Ponderea cheltuielii cu impozitul pe profit 
in rezultatul contabil (7/ 1)*100 7,07 14,27

 
 
e) Cifra de afaceri - prezentarea  pe  piete  de  desfacere 

In anul 2008, societatea a realizat un volum de vanzari de  152.697.736 lei.  

Din  cifra de afaceri realizata, societatea a vandut pe piata interna  86.455.390 lei,   iar la  export  
66.242.346   lei, reprezentand  43,38 %  din  total  vanzari.  
 
Structura afacerilor derulate in perioada analizata , pe principalele piete de desfacere , se 
prezinta astfel ( situatie comparativa ): 
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10. ALTE  INFORMATII (continuare) 
 

 56,62% 

 62,88% 

26,66%

13,59% 16,72% 

23,53% 

Romania Europa (exclusiv
Romania)

Alte piete externe

12 LUNI 2008 12 LUNI 2007

 
 
Pana la sfarsitul anului 2008, AEROSTAR a vandut pe piata de desfacere civila 35 % din 
produsele si serviciile sale si pe piata militara 65 %.  
 
Structura vanzarilor pe piata de desfacere civila si militara a evoluat astfel: 

65,21%

76,54%

34,79%

23,46%

12 luni 2008 12 luni 2007

piata civila

piata militara

piata civila piata militara
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10. ALTE  INFORMATII (continuare) 
 
 
f) Evenimente  ulterioare  bilantului 

 
     In intervalul 1 ianuarie 2009 –27 februarie 2009, valoarea de piata a actiunilor AEROSTAR ,   

existente la 31 decembrie 2008, a scazut de la 66,8 milioane  lei la 58,6 milioane  lei, pe 
fondul  trendului descendent al cotatiilor, in contextul crizei financiare internationale. 

 
g) Rate  achitate in cadrul  unui  contract  de leasing 
 
    Nu a fost cazul . 
 
h) Descrierea contractelor de leasing financiar  
    
    Nu a fost cazul . 

 
i)Onorarii platite auditorilor si onorarii platite pentru servicii de consultanta  
 

• in anul 2008 AEROSTAR a platit suma de 63.000 lei firmei Pricewaterhousecoopers  
pentru  consultanta   

• onorariul  negociat cu auditorul extern independent  pentru anul 2008 , care va fi platit  
dupa  primirea facturii fiscale, este de  4.500 euro.     

 
j)Efecte comerciale scontate neajunse la scadenta  
     
   Nu a fost cazul . 
 
k)Angajamente sub forma garantiilor  
   
   La data de 31.12.2008, valoarea  garantiilor  acordate de AEROSTAR  sub  forma  de scrisori 

de  garantie bancara , era  de 5.929.297 lei, reprezentand garantii de buna executie in 
favoarea clientilor, conform contractelor incheiate .  
Pentru aceste angajamente, compania AEROSTAR  a  inregistrat  provizioane  la valoarea  
integrala a garantiilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Presedinte,   Director Financiar, 
 Grigore Filip   Doru Damaschin 
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Raportul anual al Consiliului de Administratie intocmit 
conform  Anexei 32 din Regulamentul nr. 1 /2006  privind   
emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM  
 
Pentru exercitiul financiar 2008 
 
Data raportului  :  31.12. 2008 
 
Denumirea societatii:  S.C. AEROSTAR  S.A. BACAU 
 
Sediul social: Strada Condorilor nr. 9 
 
Numar telefon: 0234-575.070 
 
Cod  unic  de  inregistare  la  Oficiul  Registrului  
Comertului Bacau : 950 531 
 
Numar de  ordine  in Registrul Comertului  Bacau:      
J04/1137/1991 
 
Capital social subscris si varsat: 29.284.132,50 lei 
 
Piata reglementata  pe care se  tranzactioneaza  valorile 
mobiliare   emise:  BURSA   DE  VALORI   BUCURESTI 
(simbol ARS) 
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11..AAnnaalliizzaa  aaccttiivviittaattiiii    SS..CC..    AAEERROOSSTTAARR  SS..AA..  BBAACCAAUU  

  
Elemente  Generale 
 

Compania  AEROSTAR S.A. este specializata in fabricarea, intretinerea, 
reparatia, modernizarea si integrarea de sisteme pentru aviatia militara si sisteme 
defensive terestre. 

 
De  asemenea, compania este baza de mentenanta si conversie pentru 

aviatia civila  si fabrica componente, aerostructuri si ansambluri de aviatie, trenuri 
de aterizare si echipamente hidro-pneumatice, precum si echipamente electronice 
de uz civil si militar.    
 
O DEZVOLTARE CONTINUA DE PESTE 55 DE ANI 
 

AEROSTAR S.A. este succesoarea “Atelierului Central de Aviatie” infiintat ca 
“Uzina de Reparatii Avioane” prin hotarare de guvern in anul 1953, in comuna Vasile 
Roaita, astazi  Bacau. 
 

Dupa  denumirile successive: U.R.A., I.R.Av., I.Av., in anul 1991 a fost inregistrata 
sub denumirea prezenta “AEROSTAR S.A.”.  
 

Intreaga evolutie a companiei s-a desfasurat in conditii de continuitate a activitatii 
si de dezvoltare in plan tehnic, tehnologic si de piata. 
 
In anul 2008 s-au implinit 55 de ani de la infiintare.   
 

Misiunea istorica a societatii a fost mentinuta si consolidata.  
 

Potentialul creativ si tehnic al salariatilor, transmiterea culturii specifice, tehnice si 
industriale, de la o generatie la alta au dus la valorificarea traditiilor istorice ale 
aeronauticii românesti si au fost baza pentru dezvoltarea continua a firmei. 
 

Inceputurile aviatiei in România se leaga strîns de numele societatii, aici s-a realizat 
mentenanta pentru toate tipurile de avioane care au intrat in dotarea armatei române.  
 

La Bacau s-a construit prototipul primului avion de lupta postbelic românesc, IAR-
93.  
 

S-au construit primele trenuri de aterizare si echipamente hidro-pneumatice de 
aviatie din tara. Peste 2500 de aeronave sunt echipate cu trenuri de aterizare si instalatii 
hidro-pneumatice fabricate sau reparate de AEROSTAR. 
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S-au fabricat peste 1900 avioane IAK-52.  

 
In decursul timpului s-a reparat un numar de peste 3500 aeronave si 6000 motoare 

turboreactoare.  
 

In prezent, AEROSTAR S.A. deruleaza programe majore in domeniul aviatiei 
militare si al sistemelor terestre si  îsi dezvolta pozitia de furnizor pentru aviatia civila.  
  

In noile conditii generate de aderarea României la NATO si Uniunea Europeana, si 
ca urmare a procesului de integrare si adaptare la cerintele economiei de piata, misiunea 
initiala a fost adaptata si completata pentru a asigura nevoile de dezvoltare a afacerilor 
companiei. 
 
ELEMENTE GENERALE DE DESCRIERE A AFACERILOR  
 

Conform  deciziei actionarilor societatii si actualizarilor Actului Constitutiv,   
domeniul  principal  de  activitate  al  societatii il reprezinta Productia.  
 

Obiectul principal de activitate il reprezinta: 
- fabricarea de aeronave si nave spatiale,  

cod 3030, conform clasificarii activitatilor din economia nationala.   
 

Afacerile companiei AEROSTAR , pe parcursul anului 2008, s-au derulat pe linia 
directiilor principale stabilite prin Misiunea companiei. 
 

A fost mentinut statutul de furnizor de prim rang al Ministerului Apãrarii al 
României in domeniul sistemelor de aviatie si sistemelor de artilerie terestre, compania 
actionând drept o importanta Casa de integrare, fabricatie, modernizare si mentenanta. 
 

Ponderea afacerilor AEROSTAR ca furnizor pentru aviatia civila a devenit 
semnificativa si s-a actionat pentru apropierea de parametrii stabiliti prin obiective. 
 

In activitatea de baza, AEROSTAR a fructificat  oportunitati identificate pe piata si 
s-a pozitionat in mod adecvat pentru a se constitui intr-un centru de excelenta pentru 
fabricatia de piese, aerostructuri, subansamble si echipamente pentru aviatia generala si 
civila. 
 

De asemenea, chiar si in conditiile specifice ale pietei de mentenanta din anul 2008, 
AEROSTAR a actionat intens pentru a continua sa dezvolte  statutul de centru de 
mentenanta avioane civile, care realizeaza o buna performanta in ceea ce priveste 
livrarea,  calitatea si termenele, la preturi competitive. 
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CONTEXTUL FINANCIAR SI ECONOMIC DIN DOMENIUL INDUSTRIEI 
AERONAUTICE SI DE APARARE 

 
AEROSTAR opereaza din România si furnizeaza produse si servicii pe pietele 

interne si straine, atât in domeniul apararii, cât si in domeniul aviatiei  civile.  
 

Aceste  piete  cunosc in mod  traditional  o evolutie  ciclica. La nivel global au loc 
fenomene tipice care favorizeaza dezvoltari specifice fie in domeniul industriei civile, fie 
in domeniul industriei de aparare. In functie de competente si expertiza acumulata, 
corelat cu politicile statelor respective , companiile se protejeaza actionând pe ambele 
piete, militara si civila, pentru a contracara riscurile si a diminua impactul acestor evolutii 
ciclice. 
 

Aceste afaceri sunt determinate de o serie de factori predictibili dar si de elemente 
caracterizate de incertitudine.  Criza finaciara mondiala  a  introdus elemente de risc si de  
incertitudine in ambele zone de afaceri si a multiplicat necunoscutele din ecuatia 
afacerilor de succes. 
 

De mai multi ani de zile, rata de schimb Euro-USD a stimulat relocari ale productiei 
destinate constructorilor aeronautici cu prezenta globala fie in zona de productie 
dominate de USD, fie in zone de low-cost. 
 

Costul carburantilor a influentat de asemenea in mod major pozitionarile afacerilor 
de aviatie la nivelele componente ale lanturilor de  furnizori. 
 

Vânzarile de mare anvergura pe aviatia civila in zone aflate in puternic elan 
economic (zona golfului, Asia, s.a.) si programele de contrapartida asociate acestor 
vânzari au continuat sa aiba impact asupra pozitionarii geografice a lanturilor de furnizori 
si a investitiilor.  
 

Industria aeronautica, prin natura sa - cicluri lungi de fabricatie si volume mari, 
functioneaza pe baza proiectiilor asupra situatiei economice viitoare intr-o perspectiva ce 
se prognozeaza pe etape mari de timp.  
 

In aceeasi masura, valorile mari ale productiei si ale operatiilor din domeniul 
aviatiei fac aceasta industrie sa depinda de finantari in mod major. 
 

Inceputul anului 2008  parea sa indice ca portofoliul de comenzi la fabricantii din 
domeniul aeronautic este amortizorul potrivit si suficient impotriva scaderii economice 
globale, care se intrevedea mai ales in departare si parea sa nu existe in proximitatea 
noastra. 
 

Comenzile de avioane au la baza proiectia pe care o au liniile aeriene despre 
afacerile lor de peste un numar de ani, atunci cand aceste avioane trebuie platite. Criza 
financiara a determinat scaderea drastica a numarului de locuri ocupate pe calatorie, un  
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indicator major de sanatate a liniilor aeriene. Nevoia de lucrari de MRO a scazut quasi-
proportional. 

La nivelul fabricatiei, productia curenta este pentru livrari care trebuie platite la 
timpul prezent si lipsa lichiditatilor, creditarea deficitara sau intrerupurea finantarilor se 
rasfring asupra lantului de furnizare. 
 

Acesta este contextul de desfasurare la nivel global a afacerilor din domeniul 
aviatiei. 
 

In domeniul apararii, finantarea nu este mai putin importanta si efectele sunt din 
aceeasi categorie: re-analizarea prioritatilor, reducerea sau amânarea comenzilor si a 
achizitiilor,  reducerea  investitiilor.  
 

Rezultatul asupra afacerilor din domeniul aviatiei si apararii este ca incertitudinile 
create de lipsa unei perspective clare determina  programe ample de reducere a 
costurilor, scaderea drastica a investitiilor si desigur intensificarea eforturilor de 
pozitionare pe zone de activitate care sa mentina stabilitatea companiilor. 

 
Acesta este contextul macro-economic si de piata in care actioneaza compania 

AEROSTAR SA . 
 
AEROSTAR  PE  PIATA  
 

In contextul si conditiile de piata precizate, AEROSTAR este pozitionata in mod clar 
intr-o pozitie de varf pentru zonele sale de competenta, in ceea ce priveste raspunsul de 
piata si eficienta. 
 

Prin trecerea de la politica de diversificare specifica strategiei de supravietuire la  
dezvoltarea si focalizarea  pe domenii de excelenta, AEROSTAR  a marcat cu succes o 
perioada de integrare aprofundata in mediul economiei de piata puternic competitiva. 

 
Compania si-a pastrat pozitionarea in zona afacerilor din domeniul apararii, 

realizând o valoare inalta pentru costurile foarte competitive pe care le practica, pentru 
piata din România, ca si pentru clientii din alte tãri, cu nevoi la care gama noastra de 
competente si de expertiza poate raspunde cu mare eficienta.  

Pozitionarea pentru aceasta zona de afaceri a determinat sa mentinem si sa 
dezvoltam capabilitati pentru a furniza solutii integrate care sa raspunda nevoilor si 
cerintelor clientilor nostri. Actionam constant in vederea cresterii posibilitatilor de 
realizare si de participare la programe internationale in domeniul apararii. 
 

Au fost consolidate in continuare afacerile din programele noi de aviatie civila. 
 
S-au inregistrat rezultate importante  ca urmare a masurilor luate  pentru a realiza 

in mod eficient schimbarea majora a structurii de productie in companie si pentru a 
sustine ajungerea la maturitate a programelor  initiate in anii anteriori. 
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Dezvoltarea AEROSTAR ca subfurnizor de piese, aerostructuri, subansamble si 

echipamente pentru aviatia generala si civila se inscrie in continuare pe un traseu 
ascendent. Baza de mentenanta AEROSTAR este, de asemenea, in crestere. 
 
 In anul 2008, valoarea capitalului social al AEROSTAR S.A. a ramas neschimbata, 
respectiv  29.284.132,50 lei.  
 Actiunile AEROSTAR S.A. sunt cotate la Bursa de Valori Bucuresti  din anul 1998.  
 

Societatile la care AEROSTAR S.A. detine participatii la capitalul social nu au fost 
implicate in nici un proces de fuziune sau reorganizare in anul 2008. 
 
EFORTUL INVESTITIONAL  A CONTINUAT IN ANUL 2008 
 

Pentru sustinerea afacerilor care s-au derulat in anul 2008, societatea AEROSTAR a 
cheltuit 2.984.640 lei pentru investitii, reprezentand 2,00 % din cifra de afaceri realizata in 
2008.  
 
Principalele evenimente investitionale din  anul  2008 s-au materializat in: 

• achizitia si punerea in functiune a unor  masini cu comanda numerica              
• investitii pentru programele de fabricatie aerostructuri aviatie civila  
• investitii de completare a capacitatilor de productie existente  
• investitii in  infrastructura 
• achizitionarea de licente 

                 
Concluzionand, AEROSTAR a alocat 91 % din fondurile destinate realizarii 

investitiilor, pentru achizitia de masini cu comanda numerica si a altor echipamente 
necesare programelor de mentenanta si de conversie avioane civile, pentru fabricatia 
aerostructuri, procese speciale, amenajare vopsitorie pentru  piese de avioane si 9 % 
pentru investitii in infrastructura si mediu social . 
  

In anul 2008, societatea a depus la Ministerul Economiei si Finantelor proiectul de 
finantare si cererea pentru accesare fonduri europene nerambursabile, pentru obiectivul 
de investitii “Extinderea capacitatilor de fabricatie si asamblare de aerostructuri destinate 
aviatiei civile”. 

 
 

RESTRUCTURAREA ACTIVELOR 
 

Ca urmare a finalizarii procedurii de lichidare judiciara a societatii SC 
AEROMOTORS SA Bacau, societatea AEROSTAR S.A. Bacau nu mai detine actiuni la 
aceasta societate. 
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Conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10 

aprilie 2008, S.C. AEROSTAR S.A. Bacau a vandut , cu succes, in luna iunie 2008, 
pachetul de actiuni detinut la societatea S.C. A-E Electronics S.A. Bacau si pachetul de 
actiuni detinut la societatea S.C. ELPROF S.A. Bucuresti  . 

 
In urma acestor tranzactii, societatea AEROSTAR S.A. Bacau nu mai detine actiuni 

la aceste societati.  
 
Valoarea totala a tranzactiilor  este  echivalentul a  2.500.000 USD. 
 
Sumele obtinute in urma vanzarii titlurilor detinute la S.C. AE-ELECTRONCS SA 

Bacau si S.C. ELPROF SA Bucuresti vor fi utilizate de societatea AEROSTAR  pentru  
finantarea  investitiilor si a capitalului de lucru, conform  strategiei de dezvoltare a 
companiei . 
 
Evaluarea activitatii societatii in anul 2008 
 
Elemente de evaluare  generala  

              
CONTEXTUL   MACROECONOMIC 

in care s-a desfasurat activitatea societatii 
 

INDICATOR UM 12  luni 2008 12  luni 2007 

Inflatie  % 6,30 6,57
    
Rata medie de schimb  lei/euro 3,6811 3,3364
   
Rata medie de schimb lei /$ 2,5175 2,4387

Sursa: 
-Institutul National de Statistica 
 
Dezvoltarea  afacerilor 
 

Si in anul 2008, in contextul  pietelor locale si internationale pe care opereaza, 
AEROSTAR si-a realizat obiectul de activitate in conformitate cu statutul si cu actul 
constitutiv .  
 

     Societatea a atins tintele generale de dezvoltare stabilite, urmarind evolutiile de pe 
piatele-tinta,  actionând in mod consecvent pentru identificarea nevoilor clientilor, 
identificarea de noi oportunitati si luarea masurilor necesare pentru un raspuns de piata 
eficient. 
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  In anul 2008, programul de participare la târguri si expozitii, la conferinte de 
specialitate sau generale, a cuprins:  

  In luna ianuarie, “Sebring Airshow 2008” din Florida (Statele Unite ale Americii), in 
domeniul  aviatiei sportive si usoare; EWEX 2008, 31martie-3aprilie, conferinta si expozitie 
in domeniul energiilor neconventionale, Bruxelles; in perioada 21-24 aprilie, “Defence 
Services Asia 2008”- DSA Kuala Lumpur- Malaezia; ILA Berlin, 27 mai- 1iunie; Algeria, 23-
28 mai; Eurosatory, 16-20 iunie; Farnborough International Air Show, 14-20 iulie 2008, in 
Marea Britanie; Oshkosh Air Show, 28 iulie – 3 august, in Statele Unite ale Americii, Africa 
Aerospace & Defence, 17-21 septembrie, Cape Town-Africa de Sud si Black Sea Defense & 
Aerospace, 24-26 septembrie, Bucuresti-România,Japan  Aerospace, Yokohama, 01-05 
octombrie 2008, Expozitia Realizarilor Cercetarii Românesti- Salonul Cercetarii, in cadrul 
Târgului International Bucuresti, 7-11 octombrie, AVEX Airshow, 5-8 noiembrie- Egipt, 
Expotehnica, Bacau, 20-23 noiembrie. 
 

AEROSTAR a participat la aceste manifestari cu stand propriu sau in pavilion 
national sau cu misiuni de documentare si promovare. 
 

De asemenea, specialistii AEROSTAR au avut o prezenta marcanta la Conferinta de 
stiinte aerospatiale AEROSPATIAL 2008, Bucuresti, 1-2 octombrie. 
 

Rezultatele operatiunilor  companiei, a actiunilor de piata si a noilor programe de 
dezvoltare in domeniul aviatiei civile s-au materializat in dezvoltarea afacerilor  
AEROSTAR conform misiunii si obiectivelor stabilite si realizarea de rezultate bune in 
raport cu conditiile generale de piata din anul 2008. 
 

Veniturile totale realizate in anul 2008 au fost de 168.174.814 lei. 
Cheltuielile totale cu care s-au realizat produsele si serviciile in anul 2008 au fost 

de 157.089.556 lei. 
 

AEROSTAR a incheiat anul 2008 cu un profit net  (dupa impozitare) de 9.503.724 lei.  
 

Societatea a vândut la export  produse si servicii de 66.242.346 echivalent in lei, 
reprezentand  43,38 %  din  total  vânzari.  
 

In  anul 2008,  lichiditatea societatii s-a situat la un nivel considerat bun de uzantele 
internationale de apreciere: 
 
                  anul 2008 anul 2007 
Lichiditatea globala                                     2,34          2,23 
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Evaluarea   nivelului    tehnic   al   S.C. AEROSTAR S.A.  
 

AEROSTAR actioneaza de peste 55 de ani in domeniul aviatiei si al sistemelor de 
aparare. Pe parcursul istoriei sale , compania a acumulat o cultura tehnica si industriala 
care s-au constituit intr-o baza solida de dezvoltare continua, care evolueaza in strânsa 
legatura cu pozitionarea pe piata de profil.  

 
Pozitionarea traditionala a companiei ca furnizor de produse si servicii pentru 

domeniul apararii a contribuit la dezvoltarea unui continut de know-how, de tehnologii, un 
nivel de expertiza, specifice in primul rând platformelor de tip estic si cu o mare 
diversitate de aplicatii. 

 
Procesele aprofundate de SCHIMBARE conduse si puse in opera in companie, 

cunoasterea pietei de profil si abordarea pragmatica a investitiilor tehnologice si de 
formare- instruire a resursei umane au transformat cultura industriala traditionala intr-un 
motor de dezvoltare a noilor afaceri si pe noi piete. 

 
In aceste conditii, s-a obtinut un avantaj competitiv al AEROSTAR prin 

imbunatatirea continua a proceselor, cresterea valorii adaugate pentru Client si o 
competitivitate  in  crestere. 

 
     Si in anul 2008, AEROSTAR a avut ca obiectiv  mentinerea statutului de furnizor 

de prim rang al Ministerului Apararii din România in domeniul sistemelor de aviatie si 
sistemelor de artilerie terestre. Ne-am concentrat, in continuare, sa mentinem si sa 
dezvoltam capabilitati pentru a deveni furnizori de solutii integrate care sa raspunda 
nevoilor si cerintelor clientilor nostri. Am stabilit parteneriate multiple care sunt 
planificate sa materializeze  participarea companiei in programe internationale in 
domeniul apararii. 
 

    In ceea ce priveste programele din domeniul aviatiei civile, compania si-a aliniat 
autorizarile si certificarile la standardele tehnice si de sistem  aplicabile in aceste domenii 
noi de activitate. Investitiile au fost directionate pentru sustinerea cresterii afacerilor de 
aviatie civila. Avantajul competitiv al companiei il reprezinta calitatea cea mai ridicata 
realizata la preturi deosebit de competitive si respectarea termenelor, consecventa 
eforturilor de imbunatatire continua. 
 
Principalele produse si servicii furnizate de AEROSTAR 

 
Ponderea produselor de aviaţie în cifra de afaceri a companiei este în medie de  

75% pe an, iar aviaţia civilă are un trend crescător faţă de anii trecuţi. In anul 2008  s-a 
realizat o structura mai echilibrata a vânzarilor pe piata din domeniul apararii in raport cu 
vânzarile in domeniul civil. 
 
Cu ponderea cea mai mare in vânzarile AEROSTAR sunt:  



S.C. AEROSTAR S.A. BACAU 
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

PENTRU  ANUL 2008 

 10

 
Reparaţiile de nivel industrial şi modernizările de avioane. Acestea se adresează 

atât pieţei din domeniul apărării, cât şi pieţei civile.  
Societatea şi-a menţinut competitivitatea şi poziţia de lider pe această piaţă  furnizând 
servicii de calitate, prompt, eficient şi responsabil. Compania continua  angajamentul fata 
de clientii sai, stabilit prin Misiune, sa realizeze si sa ofere acest tip de servicii pe intreaga 
durata de viata de exploatare a platformelor aflate in expertiza sa, corelat cu cererea de 
pe piata. Avantajul competitiv consolidat al Aerostar se bazeaza pe suportul logistic 
integrat furnizat pentru platformele deservite, si puternice eforturi de sustinere a 
aparatelor dupa- vânzare. 
 

     AEROSTAR S.A a acţionat pentru dezvoltarea în continuare a statutului de casă de 
integrare, fabricaţie, modernizare şi mentenanţă a sistemelor defensive terestre. 
Dezvoltarea expertizei tehnice din această zonă de activitate s-a bazat pe cunoaşterea 
profundă a platformelor estice în paralel cu asimilarea de noi tehnologii şi competenţe de 
nivel avansat pe plan mondial. In domeniul sistemelor de apărare terestre, AEROSTAR 
S.A are capabilităţi complete şi este prezentă pe piaţa cu reparaţii şi modernizări a întregii 
game de echipamente defensive şi de lansatoare de calibru 122 mm. 
 

AEROSTAR S.A nu produce şi nu promovează niciun tip de muniţie destinată 
acestor sisteme si respectă cu stricteţe şi responsabilitate reglementările şi convenţiile 
internaţionale în vigoare cu referire la controlul producerii şi distribuţiei armamentelor.  
 

Grupele de produse din domeniul apararii sunt în descreştere ca pondere în cifra 
de afaceri şi compania actioneaza deja de mai multi ani pentru reorientarea afacerilor pe 
grupe de produse şi servicii aflate in sfera aviatiei civile.  

 
AEROSTAR furnizeaza lucrări periodice de nivel industrial (C şi D) pentru avioane 

civile. Gama de servicii de intretinere  s-a extins pentru aeronave de tip BOEING 737 de 
toate seriile , 200-500 si din noua generatie, şi la avioane BAe 146 seriile 200-300. Pentru 
executarea lucrărilor de întreţinere de bază a aeronavelor menţionate,  AEROSTAR S.A 
deţine autorizarea Part-145 emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (A.A.C.R), 
recunoscută de Autoritatea Aeronautică Europeană (E.A.S.A) şi o gamă largă de 
echipamente de lucru şi control specifice acestor lucrări. Numarul de specialisti si 
personal autorizat si licentiat pentru astfel de lucrari este in crestere. 
 

O alta grupa majora de produse oferite de AEROSTAR este in domeniul  fabricaţiei 
de aerostructuri şi piese pentru aviaţia civilă globalizată.  
 

In anul 2008  compania a facut pasi importanti pentru realizarea obiectivului de a 
ajunge un subcontractor major pentru industria de profil.  
 

Pentru fabricarea noilor produse, compania a dobândit autorizarea PART-21 de la 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română, recunoscută de Autoritatea Aeronautică 
Europeană. 

 
Obiectivul ca AEROSTAR sa devina un centru de excelenta pentru fabricatia de 

piese si ansambluri de aerostructuri este sustinut de investitiile in masini si echipamente,  
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in calificarea si acreditarea proceselor speciale, in formarea si instruirea personalului. In 
conditiile restructurarii lanturilor de furnizori pentru programele de aviatie generala 
globale, AEROSTAR si-a mentinut avantajul competitiv si pozitionarea câstigata in anii 
anteriori. 

 
Fabricarea de echipamente hidro-pneumatice şi trenuri de aterizare este un alt 

domeniu în care AEROSTAR S.A este furnizor unic si lider pe piaţa internă de produse de 
aviaţie. Compania  a intrat în lanţul de furnizori ai MESSIER-DOWTY, fiind furnizor de 
nivel A2 de produse finite.  
 

Totodată continua fabricatia de echipamente hidro-pneumatice şi trenuri de 
aterizare, reparatiile aferente duratei de serviciu a  acestor produse, pentru aparatele 
existente în dotarea Armatei Române şi alti clienti.  

 
In categoria produselor traditionale ale societatii  continua sa se afle fabricarea de 

avioane, prin productia avioanelor IAK-52 si FESTIVAL.  
 

Activităţile de Cercetare-Dezvoltare  sunt  directionate pe nevoi de piata identificate 
si construirea bazelor unor programe industriale viitoare.  Se realizeaza atât programe 
interne, cât şi programe naţionale.  

 
Pentru gestionarea eficienta a afacerilor, pentru fundamentarea deciziilor de 

conducere,  ca si pentru realizarea optima a functiilor companiei, AEROSTAR S.A are 
implementat un sistem informatic integrat  de administrare a resurselor companiei, de tip 
ERP (Enterprise Resource Planning).  

 
Pentru realizarea cu succes a sarcinilor contractuale, AEROSTAR S.A are în dotare 

echipamente, utilaje, aparatură, maşini-unelte şi accesorii necesare desfăsurării 
activităţilor de producţie şi servicii în condiţiile respectării calitaţii. Dintre acestea 
enumeram maşini de rutaj CNC;maşină de frezat CNC în 4 si 5 axe; maşini de găurit în 
coordonate; strunguri CNC; maşini de bavurat cu bandă; abkant CNC;cuptoare de 
tratament termic; maşini de honuit; instalaţie de galvanizare; unitate de vopsitorie 
produse speciale. 

 
Nivelul tehnic si de industrializare al activitatilor specifice este acordat cu 

cerintele standardelor aplicabile pentru domeniile de afaceri ale societatii. 
 
Pentru domeniul de calitate şi mediu, activităţile sunt reglementate în Manualul 

de Management al Calitaţii Produselor, precum si Manualul Managementului de Mediu. 
Nivelul calităţii este certificat prin certificate şi autorizaţii, dintre care amintim: 

• Certificat nr.327576 QM/30.05.2006, emis de DQS GmbH pentru Sistemul 
de Management al Calităţii aplicabil în organizaţia de producţie conform 
ISO 9001:2001. 

• Certificat nr.327576 ASH/30.05.2006, emis de DQS GmbH pentru Sistemul 
de Management al Calităţii aplicabil în organizaţia de producţie conform 
AS 9100, Rev.B. 
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• Certificat nr. DE/327576, emis de QM IQ NET, pentru Sistemul de 

Management al Calităţii aplicabil în organizaţia de producţie, conform ISO 
9001:2001. 

• Certificat nr.387888UM, emis de DQS GmbH, pentru Sistemul de 
Management de Mediu aplicabil în companie, conform EN ISO 
14001:2004. 

• Certificat nr.006/20.11.2002, emis de AEROQ, pentru Sistemul de 
Management al Calităţii aplicabil activităţilor de proiectare, fabricaţie, 
reparaţie, service, încercare şi modernizare tehnică de aviaţie şi 
echipamente speciale militare, piese de schimb, agregate hidro-
pneumatice şi alte produse, conform SR EN ISO 9001:2001. 

• Autorizare RO.21G.003/17.12.2007, emisă de Autoritatea Aeronautică 
Civilă Română pentru Fabricaţie componente pentru aeronave civile 
conform PART 21(G). 

• Autorizare RO.145.013 PART 145 / 23.01.2008, emisă de Autoritatea 
Aeronautică Civilă Română – Intreţinere aeronave şi componente de 
aeronave BOEING 737, BAE146, componente C4, C5, C8, C12, C14, C16, 
C20 pentru BOEING 737, SAAB340, SAAB 2000.  

• Atestat nr. 3518/15.05.2008 de tip: 
- B pentru „proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare 

pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi 
subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV” 

- C1A pentru „proiectare de linii electrice aeriene sau subterane, cu 
tensiuni nominale de 0,4 kV-20 kV şi posturi de transformare cu 
tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV” 

- C2A pentru „executarea de linii electrice, aeriene sau subterane, 
cu tensiuni nominale de 0,4 kV – 20 kV şi posturi de transformare 
cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV”. 

• Certificat de autorizare nr. AACR.NDT. B-01/2003, emis de Autoritatea 
Aeronautică Civilă Română pentru Centrul de Instruire NDT din cadrul 
societăţii. 

• Certificat de autorizaţie nr.B4-19/1994, emis de Autoritatea Aeronautică 
Civilă Română pentru testări specializate în domeniul aeronauticii civile 
române- Serviciul Laboratoare. 

• Acreditare NADCAP nr.119140/21.08.2007 emis de NADCAP pentru 
Tratamente Termice. 

• Acreditare NADCAP nr. 122594/07.03.2008 emis de NADCAP pentru NDT. 
• Acreditare NADCAP nr.128692/09.12.2008 emis de NADCAP pentru 

procese chimice (anodizare cromică şi alodinare). 
• Autorizaţie seria AL nr.019/2000 emis de AFER pentru încercări şi 

verificări specifice domeniului feroviar – laboratorul de fiabilitate. 
• Autorizaţie seria AL nr. 247/2005 emis de AFER pentru încercări specifice 

domeniului feroviar – laboratorul de încercări fizico-mecanice. 
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Evaluarea  activitatii  de vanzare 
 
          Detinând o gama larga de capabilitati si facilitati, AEROSTAR abordeaza o 
diversitate de piete care pot fi deservite prin produse si servicii aflate in competenta 
companiei si menite sa creasca vinzarile. 
 

Avantajul competitiv al AEROSTAR in raport cu concurenta straina  sunt  calitatea, 
pretul, respectarea cu strictete a termenelor de livrare. 
 

Repartizarea cifrei de afaceri realizata in anul 2008, pe principalele  produse si 
servicii, comparativ cu anul 2007,  se  prezinta  astfel: 

 

 31,63%  

 50,71%  

27,02%  

 18,87%  

18,25%

8,92%  

10,34%

6,94%  

12,76%

14,56%  

reparatii avioane
si motoare 

sisteme
defensive
terestre

fabricatie in
domeniul aviatiei

mentenanta
avioane civile

alte afaceri 

12 luni 2008 12 luni 2007

 
 
Principalele  piete  de  desfacere 
 

Din cifra de afaceri realizata pe anul 2008, de 152.697.736 lei, societatea a vandut 
produse si servicii pe piata interna de 86.455.390 lei, iar la export echivalentul a  
66.242.346 lei, reprezentand  43,38 % din  total  vanzari.  

 
Produsele si serviciile au fost vandute pe urmatoarele piete de desfacere: 
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 56,62% 

 62,88% 

26,66%

13,59% 16,72% 

23,53% 

Romania Europa (exclusiv
Romania)

Alte piete externe

12 LUNI 2008 12 LUNI 2007

 
 

Si in anul 2008, a continuat scaderea vanzarilor pe piata militara si cresterea 
vanzarilor pe piata civila: 

 

65,21%

76,54%

34,79%

23,46%

12 luni 2008 12 luni 2007

piata civila

piata militara

piata civila piata militara
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Evaluarea activitatii de cumparari 

 
Asigurarea materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb, echipamentelor 

necesare se face de la furnizorii din tarã si din strãinãtate. Tendinta de crestere a 
costurilor cu materialele si utilitatile in conditiile cresterii costurilor energetice si cu 
carburantii la nivel mondial a determinat masuri specifice de contracarare a acestor 
efecte. 

Aplicatia informatica de gestionare a resurselor contribuie la optimizarea stocurilor 
de materii prime si materiale si a costurilor aferente. 

Acordarea statutului de”furnizor acceptat al Aerostar” este urmarea parcurgerii unui 
proces de selectie si evaluare dupã criterii comerciale, cât si a unei proceduri de 
asigurare a calitãtii. 

  Pentru contractele multianuale cu parteneri externi, aprovizionarea cu materiale si 
echipamente se realizeazã în corelatie cu programul de vânzare, numai de la furnizorii 
agreati de cãtre partenerii externi. Compania are capacitatea logistica avansata de a 
gestiona in mod eficient si conform standardelor de calitate aplicabile, cumpararile de 
materii si materiale convenite in contractele cu clientii. 

Necesarul de aprovizionat este definit în “Planul Anual de Cumpãrãri” iar activitãtile 
de aprovizionare se realizeazã: 

- în baza contractelor cadru (achizitia executându-se pe comenzi de cumpãrare) cu 
pret fix stabilit pe perioada de valabilitate a contractului (uzual 1 an) sau cu 
clauze asiguratoare privind negocierea pretului în cazul cererii de crestere a 
acestuia; 

 
- în baza contractelor de cumpãrare cu furnizorii care formeazã pretul pe baza unei 

formule clar definite, pret care este în corelatie cu diverse cotatii internationale; 
 
- pentru restul furnizorilor pe bazã de comenzi, furnizorii fiind selectati prin licitatii, 

selectii de oferte, negocieri competitive/directe. 
 
În cazul furnizorilor unici, se efectueaza trimestrial analiza periodică a 

performanţelor comerciale ale acestora, in timp ce pentru ceilalti furnizori  aceasta 
analiza este prevazuta la perioade de doi ani. În cadrul procesului de evaluare a 
furnizorilor unici se analizeazã, în fiecare caz, oportunitatea constituirii în Aerostar a unui 
stoc tampon minimal din produsele livrate de furnizorul respectiv. În paralel, permanent 
se realizeazã o cercetare de piatã pentru identificare unor furnizori alternativi, astfel încât 
numãrul furnizorilor unici sã fie cât mai redus.  

Au fost initiate activitãti specifice în vederea obtinerii de cãtre AEROSTAR a 
statutului de Operator Economic Autorizat (AEO), statut ce atestã îndeplinirea anumitor 
criterii, determinate la nivelul Uniunii Europene, privind sistemele de control, 
solvabilitatea financiarã si aplicarea reglementãrilor vamale.  

Pe lângã avantajul concurential, obtinerea acestui statut va conferi Aerostar o serie 
de facilitãti privind accesul la simplificãrile vamale ale operatiunilor de import – export.   
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Evaluarea  aspectelor  legate de personalul societatii 

 
Dezvoltarea Resursei Umane este o preocupare majora fiind elaborate planuri de 

integrare a personalului in programe de instruire si perfectionare profesionala continua 
pentru cresterea performantei profesionale si adaptarea la cerintele noi, legate de 
domeniul aviatiei civile indeosebi. 
 

In perioada ianuarie –decembrie 2008, au plecat din societate un numar de 260 
salariati, din care 138 salariati au plecat din companie  ca urmare a programului de 
restructurare aplicat. 

Cheltuielile cu salarii , efectuate in anul 2008, au fost in suma de 39.779.168 lei si 
cheltuielile cu asigurari si protectie sociala de 12.047.148 lei. 

 
In anul 2008, societatea a efectuat alte cheltuieli cu personalul in suma de 

5.730.696 lei, din care: 
• tichete de masa in suma de 2.855.417 lei, 
• cursuri de perfectionare profesionala  in suma de 225.643 lei,  
• prime acordate conform contractului colectiv de munca in suma de 2.231.884 lei  
• salarii compensatorii pentru cei 138 salariati care au plecat prin programul de 

restructurare a companiei, in suma de  417.752 lei. 
 
Ponderea cheltuielilor cu personalul in  cifra de afaceri realizata pe anul 2008 a fost 

de  35,8 %, iar in anul 2007 a fost de 34,8 %.   
          

In perioada analizata  un numar de 1.479 salariati  din cadrul societatii au 
participat la  diferite programe de formare profesionala . 
 

    In cursul lunii iunie 2008, AEROSTAR a fost autorizata ca furnizor de formare 
profesionala pentru trei meserii specifice industriei aeronautice: lacatus constructii  
structuri aeronave, mecanic motoare avioane, electromecanic instalatii si aparatura de 
bord avioane.  

 
  Gradul de sindicalizarea al societatii este de 91,80 %. 
 

         Referitor la nivelul de pregatire si specializare a personalului, situatia se prezinta 
astfel: 

o 425 salariati au studii superioare , iar din acestia : 
                         -absolventi  doctorat     3 
      -doctoranzi             5 
      -absolventi MBA          22 

o   19  salariati  au studii  postliceale 
o 523  salariati  au studii  liceale 
o 590  salariati  sunt absolventi de scoli profesionale 
o 127  sunt calificati la locul de munca  
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Un numar de sase salariati din cadrul companiei  urmeaza studii in cadrul programului 

postuniversitar de Managementul si Administrarea Afacerilor, organizat de Universitatea 
Gh. Asachi din Iasi. 

 
      Raporturile dintre manageri si angajati sunt raporturi de conducere asa  cum rezulta 
din Actul Constitutiv al societatii. Exista un Contract Colectiv de Munca valabil in 
perioada  2008-2011. 
      Se monitorizeaza climatul socio-profesional, este in vigoare un sistem de  comunicare 
interna care permite sa nu existe  elemente  conflictuale  ce  caracterizeaza  aceste 
raporturi. 
 
 Evaluarea   aspectelor   legate   de  calitate  si  impactul  activitatii  
de baza a societatii asupra  mediului  inconjurator  
 

 Certificarea sistemului calitatii si autorizarea activitatilor atesta preocuparea 
permanenta a conducerii societatii pentru a raspunde asteptarilor si necesitatilor de 
calitate a clientilor . 
 
 Prin Programul de Calitate-Mediu aprobat pentru anul 2008, s-au stabilit obiective in 
domeniul prevenirii poluarii aerului si apei, prevenirii poluarii sonore, gestionarii si 
eliminarii selective a deseurilor, monitorizarii factorilor de mediu. 

 
       Abordarea aspectelor legate de mediu de catre AEROSTAR se constituie in primul 
rând intr-o problema de responsabilitate sociala, care este tratata in corelatie strinsa cu  
 
prioritatile  legate de dezvoltarea economica, sanatate si instruire. De aceea, ceea ce se 
realizeaza in companie legat de mediu are la baza o larga abordare economica si nu doar 
tratarea unor probleme sectoriale. 
 

Prin programul de mediu pentru anul 2008, ca parte componenta a autorizatiilor de 
mediu pe care AEROSTAR le detine in prezent, s-au luat masuri de prevenire si inlaturare 
a efectelor poluarii factorilor de mediu, in scopul conformarii cu legislatia de mediu, in 
vigoare. 

Compania AEROSTAR detine: 
• Autorizatia Generala de mediu pentru intreaga societate 
• Autorizatia Integrata de mediu pentru sectorul acoperiri metalice 
• Autorizatia privind sistemul de gospodarire a apelor  
• Autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru sursele de ardere de pe 

amplasament 
 

 AEROSTAR a adoptat, implementat si certificat un sistem managerial de mediu 
conform ISO 14001:2004,  care permite dezvoltarea unui grad sporit de constientizare 
asupra  aspectelor de mediu si permite prevenirea incalcarii normelor de mediu. 
  

        In anul 2008, nu s-au inregistrat incidente de mediu si nici poluari ale apelor uzate  
sau aerului peste valorile maxim  admise de legislatia in vigoare. 
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Evaluarea  activitatii de cercetare si dezvoltare 
 

Volumul cheltuielilor de cercetare si dezvoltare realizat  in anul 2008, a reprezentat 
3,5 % din cifra de  afaceri realizata de  societate. 
 

Programul de cercetare si dezvoltare , derulat pe parcursul  anului 2008,  a fost 
structurat pe doua  mari capitole: 
 

 Capitolul 1-Programul de dezvoltare , prin care s-au abordat treisprezece  teme, pentru 
care s-au cheltuit 4.103.974 lei, societatea finantând din surse proprii 33% din 
cheltuieli;  

 Capitolul 2-Programul de cercetare, prin care s-au abordat zece  teme pentru  care  s-
au cheltuit 1.266.945 lei, societatea finantând din surse proprii  35 % din cheltuieli.  

 
    Temele realizate de AEROSTAR in cadrul programelor de cercetare si dezvoltare 

sunt destinate sa asigure racordarea Companiei la cerintele identificate pe piata industriei 
aeronautice si de aparare din tara si din strainatate. Sunt vizate dezvoltarea de 
competente  si de zone de expertiza care sa conduca la produse si servicii care sa se 
adreseze pietei si sa fie vandabile.  
 
Evaluarea  activitatii privind managementul riscului 
 

Prin natura activitatilor desfasurate, compania este expusa unor riscuri variate care 
includ  riscul de piata, riscul de pret, de credit, de lichiditate, de cash-flow,etc. 

Conducerea societatii urmareste identificarea, cuantificarea si reducerea efectelor 
potentiale adverse - asociate acestor factori de risc – asupra performantei financiare ale  
societatii. 

 
Riscul de credit, care include toate riscurile generate de posibilitatea neindeplinirii 

obligatiilor contractuale cu partenerii de afaceri ( furnizori si clienti ), a fost  administrat in 
diferite stadii ale derularii contractelor. Astfel  societatea, anterior contractarii, a evaluat 
solvabilitatea si bonitatea partenerilor comerciali.  

 
In plus, riscul de credit este minimizat prin mentinerea unei legaturi permanente cu 

partenerii de afaceri si solicitarea, in special in activitatile de export, de garantii bancare  
de la clientii AEROSTAR. 

 
In 2008, la o cifra de afaceri realizata de 152.697.736 lei, valoarea creantelor 

comerciale la sfarsitul anului a fost de 32.663.508 lei, reprezentand 21,4 % din cifra de 
afaceri, structurate astfel: 

- creante in termen 32.437.868 lei  96,7 %  
- creante cu scadente depasite 591.1,8 %  
- creante incerte 81.162 lei                1,5 %  
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Valoarea datoriilor comerciale existente la sfarsitul anului a fost de 12.011.809 lei. 
Riscul de a plati penalizari in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale are un 
impact nesemnificativ asupra Societatii. 
 
Riscul de lichiditate si de cash-flow  
Politica Societatii cu privire la lichiditati este de a mentine suficiente resurse lichide 

pentru a-si indeplini obligatiile pe masura ce acestea devin scadente. 
Societatea urmareste zilnic si pe termen scurt evolutia nivelului lichiditatilor pentru 

a-si putea achita obligatiile la data exigibilitatii lor. 
Coeficientul de lichiditate curenta este monitorizat permanent si este mai mare 

decat 1. 
Societatea are ca preocupare permanenta asigurarea unui echilibru intre fondul de 

rulment si necesarul de fond de rulment din activitatea de exploatare.  
 
Totodata, nivelul platilor efectuate pentru activitatea de investitii este corelat cu 

fondurile de dezvoltare alocate . 
 
Riscul de pret , este influentat de costurile de productie ale societatii . In acest sens 

s-a urmarit asigurarea flexibilitatii si rentabilitatii activitatilor societatii prin analizarea 
pozitiei cifrei de afaceri fata de pragul de rentabilitate.  

Periodic, se analizeaza rezultatul pe produs stabilindu-se masuri de rentabilizare, 
orientate in special pe controlul costurilor de productie, pentru produsele care nu se 
incadreaza in rata de profit bugetata; in unele cazuri masurile sunt de scoatere din 
fabricatie a produselor nerentabile. In anul 2009, ne focalizam pe reducerea costurilor 
tehnologice. 

Un risc asociat riscului de pret este si riscul aferent cursului de schimb valutar, risc 
generat de expunerea valutara neta a societatii. In anul 2008, in conditiile unei ponderi 
relativ scazuta a platilor externe fata de incasarile aferente exporturilor si a deprecierii 
monedei nationale fata de principalele valute , societatea  nu a inregistrat pierderi 
financiare. 

 
Societatea a inceput procesul de implementare a standardului de control intern 

“Managementul riscurilor “,unde se sesizeaza dacã există consecinţe asupra atingerii 
obiectivelor societatii si aplicãrii măsurilor specifice de soluţionare a problemelor, 
ridicate de respectivele riscuri. 

  
22..  AAccttiivveellee  ccoorrppoorraallee  aallee  ssoocciieettaattiiii  

 
Capacitatile de productie ale S.C. AEROSTAR S.A. sunt amplasate la sediul social 

din Bacau, strada Condorilor nr.9.  
 
Societatea nu are probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor 

corporale. 
 
La sediul social sunt construite toate tipurile de facilitati necesare bunei 

desfasurari a activitatii de productie, conform obiectului de activitate. 
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Spatiile de productie cuprind hale industriale de productie, iar fiecare hala are 

anexe construite pe un nivel sau doua nivele pentru desfasurarea activitatilor de 
proiectare, de pregatire, programare, lansare si urmarire a productiei, activitati 
economice si de alta natura. 
 

Halele de productie, birourile si utilajele de productie sunt in stare operationala si 
sunt intretinute in conformitate cu programele de intretinere si reparatii anuale care 
prevad inclusiv masurile necesare pentru imbunatirea conditiilor de munca. 
 

33..  AEROSTAR   in  relatia cu institutiile pietei de   
capital si cu actionarii 

 
In  relatia  cu  piata de capital 

 
In luna februarie 2008, s-au  implinit zece  ani de  la admiterea societatii 

AEROSTAR  SA la cota Bursei de Valori Bucuresti. 
 

Transparenta  societatii  materializata prin intermediul informatiilor oferite public , a 
contribuit la urmarirea cu usurinta a  evolutiei companiei de catre toti participantii pe 
piata de capital, inlesnind accesul  echitabil  al acestora la informatii.  
 

In relatia cu institutiile pietei de capital si in anul 2008 AEROSTAR a indeplinit toate 
obligatiile de raportare ce au decurs din prevederile legale  prin publicarea raportarilor 
continue si periodice in sistemul electronic al CNVM si al Bursei de Valori , in pagina de 
internet a societatii  si prin comunicate de presa.  
 

Valoarea de piata a actiunilor AEROSTAR , tranzactionate pe piata reglementata 
administrata de Bursa de Valori Bucuresti, a scazut de la 190 milioane lei la inceputul 
anului 2008 la 67 milioane lei in ultima zi a lunii decembrie 2008, pe fondul trendului 
descendent al cotatiilor, in contextul situatiei de criza a pietelor financiare internationale. 

 
Nu au fost achizitionate si nu au fost detinute , pe parcursul anului 2008, actiuni 

proprii. 
 S.C. AEROSTAR nu a  emis obligatiuni sau alte titluri de creanta. 
 
In  relatia  cu  actionarii 
 

In conformitate cu hotararea Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor din 10 
aprilie 2008, privind repartizarea profitului realizat in anul 2007, pentru dividende s-a 
aprobat suma de 7.613.874 lei si un dividend brut pe actiune de 0,065 lei.  

Modalitatea de distributie a fost, dupa caz, prin casieria companiei, prin transferuri  
bancare  sau  prin mandat postal . 
 Pana  la  data  redactarii raportului, societatea a platit integral dividendele cuvenite 
actionarilor din profitul exercitiului financiar 2007.   
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44..CCoonndduucceerreeaa  SS..CC..  AAEERROOSSTTAARR  SS..AA..  BBAACCAAUU  
 

AEROSTAR SA este administrata de un  Consiliu de Administratie format din sapte  
membri . 
 

Nr. 
cr. 

Numele si prenumele Functia Pregatirea 
profesionala 

1. FILIP GRIGORE Presedinte al Consiliului de 
Administratie  

inginer 

2. DAMASCHIN DORU Vicepresedinte al 
Consiliului de Administratie 

economist 

3. CIOBANU MIHAI Vicepresedinte al 
Consiliului de Administratie

inginer 

4. TONCEA MIHAIL - 
NICOLAE 

Membru al Consiliului de 
Administratie 

inginer 

5. NIJNIC MARIN - ILIE Membru al Consiliului de 
Administratie 

inginer 

6. SANDU ION - 
EFTIMIE 

Membru al Consiliului de 
Administratie 

inginer, doctor 

7. VARNA DANIEL Membru al Consiliului de 
Administratie 

jurist 

 
Participarea administratorilor la capitalul social al societatii este sub 1 %. 
 

  Conducerea  executiva a societatii nu s-a modificat in anul 2008, având urmatoarea   
componenta:  
 

Nr. 
cr. 

Numele si prenumele Functia Termenul pentru care 
face parte din 
conducerea 
executiva 

1. FILIP GRIGORE Director General  nedeterminat 
2. DAMASCHIN DORU Director Financiar Contabil nedeterminat 
3. DAN PAUL MALIN 

POPA 
Director Management-

Dezvoltare 
nedeterminat 

 4. PETRAS SORIN Director Calitate nedeterminat 
5. PASCAL 

LAURENTIU 
Director Divizia Logistica nedeterminat 

6. BUHAI OVIDIU Director Divizia Sisteme nedeterminat 
7. LACATUSU TIBERIU Director Divizia Produse 

Speciale 
nedeterminat 

8. IOSIPESCU SERBAN Director Divizia Produse 
Aeronautice 

nedeterminat 

9. PLACINTA 
THEODOR 

Director Divizia 
Tehnologica 

nedeterminat 
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Participarea conducerii executive la capitalul social al societatii  este, de asemenea, sub 
1%. 

 
Nici unul dintre administratori sau directori  nu a fost implicat, in ultimii 5 ani, intr-

un litigiu sau alta asemenea procedura administrativa cu S.C. AEROSTAR S.A. 

  
55..  SSiittuuaattiiaa    ffiinnaanncciiaarr--ccoonnttaabbiillaa  

  
 Elemente de bilant  
   

  Elemente de bilant (lei) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

 TOTAL ACTIVE, din care: 106.646.060 94.140.518 107.993.624
A Active imobilizate 34.348.397 39.153.337 39.056.352
B Active circulante- total, din 

care: 72.297.663 54.987.181 68.937.272
     -stocuri  18.386.801 16.062.650 13.197.420
    -creante 34.606.109 36.955.757 7.582.347
     -casa  si  conturi  la  banci 19.304.753 1.968.774 48.157.505
 TOTAL PASIVE , din  care: 106.646.060 94.140.518 107.993.624

C Datorii  curente  30.940.829 24.671.948 28.355.332
D Datorii  pe  termen  lung 1.127.393 720.978 1.178.995
E. Provizioane 5.995.982 2.057.536 11.446.107
F Total capitaluri proprii, din care: 68.461.773 66.532.144 66.823.961
   - capital social 29.284.133 29.284.133 29.284.133
   - rezerve din reevaluare 16.481.250 16.481.250 16.522.383
   - rezerve  13.826.973 11.539.833 8.661.246
   - rezultatul exercitiului  9.503.724 10.146.868 13.450.668

 
Elemente de venituri si cheltuieli  
 

DENUMIREA INDICATORILOR 2008 2007 2006 
• Venituri totale 168.174.814 143.206.879 146.425.517
• Venituri din exploatare,din care: 159.790.360 140.495.662 143.786.393
            -Cifra de afaceri 152.697.736 139.190.732 140.976.614
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DENUMIREA INDICATORILOR 2008 2007 2006 
• Venituri  financiare 8.384.454 2.711.217 2.639.124
• Cheltuieli totale 157.089.556 132.288.320 129.028.797
• Cheltuieli de  exploatare,din care: 153.123.613 130.473.814 126.759.422
       ~ Cheltuieli materiale 62.569.645 54.392.754 44.174.273
       ~ Cheltuieli cu personalul (inclusiv 
tichete de masa) 

54.681.733 48.567.245 42.865.950

       ~ Cheltuieli cu amortizarea 6.612.618 7.234.355 4.533.951
       ~ Cheltuieli cu provizioanele 5.654.282 12.491.048 15.662.839
• Cheltuieli  financiare  3.965.943 1.814.506 2.269.375
• Rezultatul din exploatare  -   Profit  6.666.747 10.021.848 17.026.971
• Rezultatul financiar  - Profit 4.418.511 896.711 369.749
REZULTATUL    BRUT  -PROFIT 11.085.258 10.918.559 17.396.720
REZULTATUL    NET     -PROFIT 9.503.724 10.146.868 13.450.668
 
 
Elemente de Cash-flow 
         

Elemente de cash-flow 31.12.2008 31.12.2007 
A.Trezorerie neta din 
activitatea de exploatare 

24.717.737 (35.025.992)

B.Trezorerie neta din 
activitatea de investitii 

2.851.137 (4.625.701)

C.Trezorerie neta din 
activitatea de finantare 

(10.232.895) (6.537.038)

Cresterea neta a 
trezoreriei 

17.335.979 (46.188.731)

Trezorerie la inceputul 
exercitiului financiar 

1.968.774 48.157.505

Trezorerie la sfarsitul 
exercitiului  financiar 

19.304.753 1.968.774
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Elemente  de  perspectiva privind activitatea 

AEROSTAR  
 

Criza economico-financiara care deja s-a instalat in Romania genereaza o serie de 
incertitudini si de riscuri si la nivelul companiei AEROSTAR.  

Aceasta va genera, in anul 2009 si in anii urmatori o puternica presiune asupra 
stabilitatii afacerilor provenind de la diferite riscuri asociate. 

 
In acest context, impactul cel mai ridicat asupra veniturilor societatii il va avea 

contractia pietei produselor si serviciilor din domeniul aviatiei si apararii, pentru anul 
2009 societatea bugetand o cifra de afaceri echivalenta cu cea din anul anterior si punând 
accentul in principal pe controlul si reducerea costurilor de productie , in special 
costurile tehnologice.  

 
Pentru atenuarea expunerii companiei la evenimentele ce se asteapta a fi provocate 

de conjunctura macro nefavorabila, managementul companiei va aborda solutia proactiva 
(monitorizarea si optimizarea resurselor interne, controlul proceselor de management al 
riscurilor, mentinerea unui echilibru financiar stabil, mentinerii unei rate optime a 
profitabilitatii). 

 
Pentru anul 2009, AEROSTAR are ca obiectiv mentinerea statutului de furnizor de 

prim rang al Ministerului Apãrarii din Romãnia in domeniul sistemelor de aviatie si 
sistemelor de artilerie terestre.  

 
Vom actiona in continuare pentru dezvoltarea AEROSTAR S.A ca subfurnizor de 

piese, aerostructuri, subansamble si echipamente pentru aviatia generala si civila, astfel 
incat sa devenim un subfurnizor major pentru industria de aviatie globalizata.  

Realizarea centrului de excelenta pentru fabricatie aerostructuri  va mari amprenta 
AEROSTAR in lantul furnizarilor pentru aviatia generala globalizata. 
 

Dezvoltarea bazei AEROSTAR de mentenanta si conversie a avioanelor civile este o 
coordonata majora pentru realizarea obiectivelor stabilite pe termen mediu pentru aceste 
servicii. 
 

Avem convingerea ca elementele actuale de pe piata mondiala specifica sunt o 
premisa ce poate fi exploatata in sensul continuitatii de valorificare a potentialului de piata 
externa pentru produse/servicii din domeniul competentelor actuale (reparatii si 
modernizare de avioane civile si militare). Vom actiona in continuare sa oferim Valoare 
pentru clientii nostri, prin oferirea celor mai bune servicii la preturi competitive, atât timp 
cât clientii mentin in serviciu  tipurile de  platforme aflate in expertiza noastra. 
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Chiar si in contextul de piata actual, al crizei financiare si 
economice, AEROSTAR are capacitatea si instrumentele necesare 
pentru a asigura stabilitatea operatiunilor sale.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE    
DIRECTOR GENERAL, 

        GRIGORE FILIP 
 
 
         VICEPRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
         DIRECTOR FINANCIAR, 
         EC. DORU DAMASCHIN               


	1_RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
	2_Declaratia conducerii AEROSTAR
	3_DISTRIBUIREA   PROFITULUI  REALIZAT IN ANUL 2008
	4_Situatiile financiare an 2008
	5_RAPORTUL CA 2008

