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Punerea in funcţiune a noilor capacităţi pentru electrodepunere şi vopsitorie, având 

ca efect o productivitate mărită, imbunătăţirea amprentei de mediu, creşterea 

competitivităţii şi a amprentei de piaţă a Aerostar

La sfârsitul anului 2015, au fost fi nalizate investitiile pentru linia noua de acoperire cu acid 
tartaric si sulfuric, precum si linia automata pentru acoperirea pieselor cu vopsea pe baza de 
apa, investitii cu productivitate ridicata si deosebit de importante in ceea ce priveste respectarea 
cerintelor de mediu.

Un al doilea pas important a fost facut in iunie 2016, când cele doua investitii au fost califi cate cu 
clientul, obtinându-se “acordul de procesare”, in baza caruia s-a demarat procesul de omologare 
a pieselor din categoria FAI (fi rst article inspection). Startarea productiei s-a realizat cu succes.

In prezent productia de serie se face in paralel cu incarcarea capacitatilor cu noi repere.

 În adunarea generala ordinara din 21 aprilie 2016, actionarii societatii AEROSTAR 

au aprobat repartizarea sumei de 12.791.305,80 lei din profi tul anului 2015 pentru 

dividende, ceea ce corespunde unui dividend brut pe actiune de 0,084 lei. 

Plata dividendelor s-a facut incepând cu data de 21.09.2016. In sold de plata la data de 
31.12.2016 mai este suma de 591 mii lei pentru acei actionari care nu s-au prezentat inca la 
ghiseele agentului de plata CEC Bank S.A. (agentul de plata desemnat de către AEROSTAR).
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AEROSTAR S.A.

EVENIMENTELE ANULUI 2016

2016, anul recunoaşterii depline pentru AEROSTAR ca producător pentru industria de 

aviaţie civilă.

Premiile primite in luna mai şi, respectiv, in luna iulie, “Detail Parts Partner Award 2016” de la 
Airbus Group şi “Premier Supplier Award 2015/2016” de la GKN Aerospace marchează amprenta 
AEROSTAR ca furnizor de calitate şi la termen pentru aviaţia globală.
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La 31 decembrie 2016, Consiliul de Administraţie are urmatoarea 
componenta:

Numele şi prenumele Funcţia Profesia 

FILIP GRIGORE Preşedinte 
al Consiliului de Administraţie 

Inginer de 
aviaţie

DAMASCHIN DORU Vicepreşedinte 
al Consiliului de Administraţie 

Economist

TONCEA MIHAIL - NICOLAE Membru 
al Consiliului de Administraţie

Inginer de 
aviaţie

LIVIU-CLAUDIU DOROȘ Membru 
al Consiliului de Administraţie

Economist 

VÎRNĂ DANIEL Membru 
al Consiliului de Administraţie

Jurist

FILIP GRIGORE

DOROŞ LIVIU - CLAUDIU

DAMASCHIN DORU

TONCEA MIHAIL - NICOLAE

VÎRNĂ DANIEL

La incetarea mandatului domnului Nijnic Marin-Ilie i-au 
fost aduse aprecieri pentru activitatea desfasurata, iar 
in locul sau a fost ales domnul Liviu-Claudiu DOROȘ.
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Adunarea Generală a Actionarilor din data de 5 iulie 2016 a luat act de hotarârile adoptate 
de Consiliul de Administratie, in prima sa sedinta, privind alegerea domnului Grigore FILIP in 
functia de Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General si alegerea domnului 
Doru DAMASCHIN in functia de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie - Director Financiar. 

Participarea directă a administratorilor la capitalul social al societăţii este sub 1%.

Nu exista nici un acord, intelegere sau legatura de familie in legatura cu numirea administratorilor 
societatii. Nu au existat acte de demisie sau de demitere in rândul membrilor Consiliului de 
Administraţie si nici a auditorului.

Nu exista nici un litigiu intre societate si administratori referitoare la activitatea acestora.

Nici unul dintre administratori nu a fost implicat in ultimii 5 ani intr-un litigiu sau altă procedură 
administrativă cu AEROSTAR.

In cursul anului 2016 actul constitutiv al societatii nu a suferit modifi cari.

Adunarea Generala a Actionarilor din data de 5 iulie 2016 a hotarât mandatarea 

Consiliului de Administratie pe o durata de patru ani, de la data de 11.07.2016 pâna 

la 10.07.2020.
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AEROSTAR S.A.

PERFORMANŢĂ  PRIN  PROFESIONALISM

Aerostar este o companie orientată spre piaţă şi oameni.
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MESAJUL PREŞEDINTELUI CONSILIULUI DE 

ADMINISTRAŢIE - DIRECTOR GENERAL

Anul 2016 a fost un an cu rezultate bune, care 
urmează după o succesiune de ani de succes şi 
creştere sănătoasă şi robustă a companiei. 

Vânzarile Aerostar au depăşit in anul 2016 suma 
de 356 milioane lei, profi tul brut in valoare de 
peste 65 milioane lei a inregistrat o creştere de 
10% faţă de anul anterior.

Acţiunile Aerostar s-au apreciat pe bursă având 
la sfarsitul anului 2016 o capitalizare bursieră 
insemnată, cu valori apropiate de maxime 
istorice.

Clienţii şi piaţa unde activăm au recunoscut 
compania ca un furnizor major pentru aviaţia 
civilă globală.

De mai mulţi ani punem în aplicare o strategie 

de creştere, care are la bază menţinerea şi 

dezvoltarea obiectului principal de activitate. 

Performanţa noastră operaţională a fost 

consecventă, predictibilă şi conformă cu 

obiectivele noastre de dezvoltare durabilă.

Aerostar este o companie competitivă intr-un 
mediu care este deosebit de competitiv in sine. 
Performanţa operatională solidă, programele 
de optimizare şi de imbunătăţire desfaşurate 
asigură o bază puternică pentru creştere şi in 
viitor.

Actul de management intensiv realizat in 
societate are o contribuţie majoră la atingerea 
obiectivelor şi punerea in operă a investiţiilor. 
Obiectivele stabilite de creştere organică, ca 
şi noile capacităti in care am investit, susţin 
strategia de dezvoltare, asigură agilitate şi 
reacţie rapidă la cerinţele pieţei.

Ne propunem ca şi in anii care urmează ponderea 
domeniului aeronautic în cifra de afaceri să fi e 
de peste 85%.

Aerostar vrea să-şi crească amprenta pe piaţă, 
în special pe cea externă, astfel încât exportul să 
reprezinte peste 80% din cifra de afaceri.

Grigore FILIP

Preşedinte- Director General
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AEROSTAR, PREZENT ŞI VIITOR

MISIUNEA AEROSTAR

AEROSTAR S.A. Bacau este succesoarea Uzinei de Reparatii Avioane (UM 03767), infi intata 

in anul 1953.

A avut denumirile succesive URA-1953, IRAv (Intreprinderea de Reparatii Avioane) - 1970, 

IAv (Intreprinderea de Avioane) - 1978 iar din anul 1991 a fost inregistrata ca societate pe 

actiuni cu capital integral de stat, cu denumirea actuala S.C. AEROSTAR S.A. 

Din anul 2000 este societate cu capital integral privat, cu actiunile tranzactionate la Bursa 

de Valori Bucuresti, indicator bursier ARS.

Misiunea companiei stabilită la infi inţarea Intreprinderii Economice “Uzina de Reparaţii Avioane”, 
precursoarea S.C. AEROSTAR S.A., a fost mentinuta si actualizata in condiţiile generate de aderarea 
României la NATO şi UE iar in prezent, pentru a asigura nevoile de dezvoltare a afacerilor, misiunea are 
in vedere trei linii de afaceri, toate din domeniul aeronautică şi apărare: 

▪ Menţinerea statutului de furnizor in domeniul sistemelor de aviatie şi a sistemelor defensive 
terestre, cu precădere pentru Ministerul Apărării Naţionale al României 

▪ Consolidarea poziţiei AEROSTAR ca subfurnizor de piese, aerostructuri, subansamble şi 
echipamente pentru aviaţia comercială şi aviaţia generală, astfel incât să devenim un subfurnizor 
major pentru industria de aviaţie globalizată 

▪ Consolidarea activităţilor AEROSTAR. ca furnizor de prim rang de mentenanţă pentru avioane 
civile şi de conversie/ modernizare a avioanelor civile.
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PRINCIPIILE ŞI VALORILE AEROSTAR

 Realizăm afacerile noastre în conformitate cu legislaţia română, legislaţia Uniunii Europene, 
precum şi cu cele mai avansate practici internaţionale.

 Actionăm cu cinste şi corectitudine, respectând înalte standarde etice şi de conduită în afaceri.

 Prin efi cienţa noastră contribuim la bunăstarea ş dezvoltarea societăţii: acţionari, clienţi, angajaţi 
şi parteneri de afaceri, comunitatea din care facem parte.

 Satisfacţia clienţilor noştri este piatra unghiulară a setului nostru de valori.

 Livrăm calitate, la termen şi la preţuri competitive.

VIZIUNE

 AEROSTAR este o companie orientată spre piaţă şi oameni.

 Acţionăm consecvent pentru o dezvoltare durabilă şi sustenabilă a companiei, la nivele de 
performanţă tot mai înalte, în condiţii de profi tabilitate şi responsabilitate.

 Sinergia competenţelor şi expertizei noastre pentru piaţa civilă şi militară contribuie la consolidarea 
AEROSTAR drept o companie pentru viitor.

 Obiectivul nostru este să creăm VALOARE, să fi m COMPETITIVI şi să obţinem SUCCESUL pe termen 
lung.

 Ne concentrăm asupra creşterii performanţei şi îmbunătăţirii continue.

 Încurajăm dezvoltarea personală a angajaţilor noştri în spiritul integrităţii, inovaţiei şi iniţiativei.
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Capitalul social al AEROSTAR este de 48.728.784 lei, impartit intr-un numar total de 152.277.450 actiuni 
cu o valoare nominala de 0,32 lei.

simbol bursier “ARS” anul 2016 anul 2015

numar actiuni nr. 152.277.450 152.277.450

valoare nominala pe actiune lei 0,32 0,32

profi t net pe actiune (raportul EPS) lei 0,371 0,343

valoarea de piata pe actiune 
la sfarsitul exercitiului fi nanciar lei 3,27 2,72

capitalizare bursiera lei 497.947.262 414.194.664

Acţiunile Aerostar sunt nominative, ordinare, de valoare egala, emise in forma dematerializata si 
evidentiate prin inscriere in Registrul Actionarilor. Acesta este gestionat de catre S.C. Depozitarul 
Central S.A. Bucuresti.

Conform inregistrarilor de la Depozitarul Central S.A. emitentul AEROSTAR S.A. Bacau este inregistrat 
cu urmatoarele date:
– Cod Unic de Inregistrare 950531, 
– cod ISIN ROAEROACNOR5, simbol bursier ARS.

Principalii actionari sunt S.C.IAROM S.A. Bucuresti si SIF MOLDOVA S.A. 
La acestia se adauga un numar mare de actionari, persoane fi zice si juridice, afl ati sub pragul de 
semnifi catie in sensul reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de 
Valori Bucuresti.

AEROSTAR a indeplinit și in anul 2016 toate obligatiile de raportare ce au decurs din prevederile legale 
prin publicarea raportarilor continue și periodice in sistemul electronic al Autoritatii pentru Supraveghere 
Financiara și al Bursei de Valori, in pagina de internet a societatii și prin comunicate de presă. 

Actionarii pot obtine informatii despre AEROSTAR si principalele evenimente de pe pagina de 
internet www.aerostar.ro. De asemenea se pot descarca rapoarte anuale, semestriale si trimestriale 
corespunzator ultimilor cinci ani, rapoarte curente, precum si alte informatii utile pentru actionari.

Pretul de tranzactionare a unei actiuni AEROSTAR a oscilat in anul 2016 intre un nivel minim de 
2,24 lei si un nivel maxim de 3,27 lei.

Evolutia comparativa a pretului mediu lunar de tranzactionare a actiunilor Aerostar pe 

12 luni 2016 - simbol „ARS”





ACŢIUNEA “AEROSTAR” (ARS)
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121212122121212 l   unniii ii 2202020220220202020200020202 1616161616166 -  ss s ssssimimimiimimiimi bobobobobobol    „A„A„A„A„AA„A„ARSRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSS”””””””
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La data de 31.12.2016, participatiile AEROSTAR in alte societati sunt urmatoarele:

- mii lei -

Numele 

sucursalei/

fi lialei

Activitatea de 

baza

Nr 

actiuni

Drepturi 

de vot

Valoarea 

detinerii 

(mii lei)

Informatii fi nanciare 2015 * 

Capital 

social 

Rezerva Profi t 

net 

SC Airpro 

Consult SRL

Activitati de 
contractare pe 
baze temporare 
a personalului

100 100% 10 10 55 50

SC Foar SRL Inchiriere si 
leasing cu 
alte masini, 
echipamente si 
bunuri tangibile

408 51% 4 8 1.739 355

SC Aerostar 

Transporturi 

Feroviare S.A.

Fabricarea 
echipamentelor 
de ridicat si 
manipulat 

9150 45,75% 92 200 38 3

Total 106 218 1.832 408

* Anul 2015 este ultimul exercitiu fi nanciar pentru care au fost aprobate situatiile fi nanciare ale 
societatilor afi liate.

Participatiile AEROSTAR in aceste companii sunt inregistrate la cost.

In anul 2016, societatea nu a inregistrat modifi cari in sensul cresterii/reducerii procentului de 
participatii, pastrându-si aceeasi infl uenta ca si in anul 2015.

Toate companiile in care AEROSTAR detine participatii sunt inregistrate in Romania.
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 RAPORT

DEZVOLTAREA ÎN CIFRE CHEIE

AEROSTAR Bacău vrea să-şi crească amprenta pe piaţă, în special pe cea externă, astfel încât 

exportul să reprezinte peste 80% din cifra de afaceri.

 31.12.2016 31.12.2015 crestere (%)

Capital social mii lei 48.729 48.729

Cifra de afaceri mii lei 356.219 329.764

- vanzari la export mii lei 255.274 253.084

Numar efectiv de personal, din care: nr. 2.164 2.012

- salariati proprii nr. 1.878 1.792

- salariati atrasi prin agent de munca temporara nr. 286 220

Profi t brut total (înainte de impozitare) mii lei 65.865 59.554

Profi t net mii lei 56.472 52.268

Lichiditate generală - 4,74 4,12

Cheltuieli pentru investitii din surse proprii mii lei 19.498

+8,0%

+8,0%

+7,6%

+10,6%
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AEROSTAR S.A.

PERFORMANŢA FINANCIARĂ 

mii lei 31.12.2016 31.12.2015

•  Venituri totale 372.807 351.842

•  Cheltuieli totale 306.942 292.288

•  Profi t brut 65.865 59.554

POZIŢIA FINANCIARĂ

mii lei 31.12.2016 31.12.2015

•  Active imobilizate (valori nete) 154.397 150.744

•  Active circulante 256.174 202.055

•  Capitalul social 48.729 48.729

•  Capitaluri proprii 213.908 181.519

•  Datorii totale 72.939 67.564

INDICATORI MONETARI

2016 2015

Curs mediu de schimb EURO/12 luni lei/euro 4,4907 4,4448

Curs mediu de schimb USD/12 luni lei/USD 4,0585 4,0038

Curs mediu de schimb GBP/12 luni lei/GBP 5,5016 6,1224

AEROSTAR S.A. intocmeste si publica situaţiile fi nanciare în conformitate cu standardele internationale 
de raportare fi nanciara (IFRS). 
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Despre globalizare, altfel

De la infi inţare şi până in prezent, AEROSTAR a funcţionat in condiţii de continuitate in industria 
pentru aviaţie şi apărare. 

Domeniul principal de activitate este producţia. 

Conform clasifi cării activităţilor din economia naţională, obiectul principal de activitate este 
fabricarea de aeronave şi nave spaţiale - cod CAEN 3030. 

AEROSTAR acţionează pe o piaţă globală, de mare competitivitate.

Aviaţia este un sector major care susţine economia globală şi conectivitatea intre oameni şi 
locuri, este un sector care a aderat la obiectivele larg recunoscute de dezvoltare durabilă şi 
sustenabilă. 

Industria de aviaţie, parte a transportului aerian, contribuie la echilibru, la dezvoltarea socială - 
reducând sărăcia, contribuie la dezvoltarea şi creşterea economică.

Aviaţia proiectează afacerile pe termen lung şi impactul asupra societăţii şi mediului trebuie 
luat in consideraţie in mod responsabil faţă de generaţiile viitoare. 

Industria transportului aerian susţine un total de peste 62,7 milioane locuri de muncă la scară 
globală, din care 9,9 milioane angajaţi directi; dintre acestia, in fabricatia de aviatie lucreaza 
direct peste 1,1 milioane de oameni. Sunt 11,2 milioane locuri de munca indirecte generate prin 
cumpararea de produse si servicii de la companiile din lanturile sale de furnizare.

Impactul economic global al aviatiei este de 2,7 trilioane USD, ceea ce inseamna 3,5% din 
produsul intern brut la scara globala. 

Transportul aerian contribuie la dezvoltarea durabila: faciliteaza turismul si comertul, genereaza 
crestere economica, asigura locuri de munca, imbunatateste nivelul de trai si reduce saracia, 
creste veniturile din taxe si impozite.

(sursa : Air Transport Action Group, Aviation: Benefi ts beyond frontiers, editia 2016)

AMPRENTA AEROSTAR SE PROIECTEAZĂ PE O PIAŢĂ GLOBALĂ
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Industria de aviaţie şi apărare în anul 2016

Pretul petrolului are un impact semnifi cativ asupra industriei de aviatie si de aparare.

La scara globala s-au manifestat in continuare factori de instabilitate, turbulente geopolitice, 
fenomene si crize de tip nou, de natura asimetrica. 

Comunitatile din domeniul securitatii si apararii acorda o concentrare marita in ceea ce priveste 
ciber securitatea si vulnerabilitatea infrastructurilor strategice.

In industria de aparare sinergiile cu industria de aviatie, securitate si siguranta cibernetica 
asigura efi cacitate, ca si indeplinirea cerintelor pentru interoperabilitate si efi cienta a costurilor.

In domeniul aviatiei continua actiunile intensive ale celor doi mari jucatori globali Airbus si 
Boeing de securizare a capacitatilor de productie capabile sa realizeze un numar combinat de 
A320 si B737 de 120 avioane pe luna pâna la sfârsitul deceniului.

Se evidentiaza si in anul 2016 nevoia de capacitati suplimentare de fabricatie care sa sustina 
potentialul de crestere din aviatia civila. 

Stabilitatea si calitatea resurselor sunt critice pentru lanturile de furnizare, de mare complexitate 
si intindere geografi ca globala, asa cum sunt in aceste industrii.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2016          15



16         RAPORT ANUAL 2016

AEROSTAR S.A.AEROSTAR S.A.

Aerostar, o companie puternică în industria din România

Intr-un clasament al profi tabilitatii, AEROSTAR face parte din grupul de fi rme considerate motorul 
economiei românesti, respectiv 4% din totalul celor 1,4 milioane de entitati înregistrate în România.

Profi tul fi rmelor din acest grup reprezintă 92% din profi tul total obținut de companiile din România. 

Cifra de afaceri totală a acestor fi rme înseamnă 41% din cifra de afaceri înregistrată de toate companiile 
din țară. 

1 angajat din 3 (33%) lucrează la aceste companii. 

Criteriile luate in calcul sunt cifra de afaceri, profi tabilitatea, vechime de piata de peste 2 ani, fara 
datorii la bugetul de stat, istoric de plata pozitiv, scor de credit cu risc mic sau normal, lichiditate 
curenta mai mare de 1.0 si rentabilitatea capitalului mai mare de 20%.

(sursa: Creditinfo Romania, decembrie 2016)

AEROSTAR este apreciata drept carte de vizita pentru mediul de afaceri din Romania, primind de la 
Camera de Comert si Industrie a Romaniei, la Topul National al Firmelor, editia XXIII, noiembrie 2016, 
premiul national- locul I la categoria Industrie, Intreprinderi foarte mari.

Criteriile si indicatorii care au stat la baza au fost cifra de afaceri realizata, profi tul net din exploatare, 
efi cienta utilizarii resurselor umane si efi cienta utilizarii capitalului angajat.
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MODELUL DE AFACERI

Modelul de afaceri urmat de AEROSTAR este determinat de cerintele Clientilor si evolutiile de 
pe piata industriei de aviatie si de aparare si tine cont de sinergiile specifi ce acestor industrii 
care genereaza valoare pentru clienti in conditii de competitivitate.

Valoarea propusa de Aerostar pe piata este creata in afacerile de baza (core business), in 
principalele linii de afaceri:

▪ Fabricaţia de produse de aviatie

▪ Mentenanta avioane comerciale

▪ Sisteme aero si terestre pentru apărare, productie si integrari

In cursul anului 2016 nu a existat nici o fuziune sau reorganizare semnifi cativă, nici a AEROSTAR 
si nici a societatilor controlate de AEROSTAR. 

AEROSTAR, un pol de dezvoltare aeronautică

Aerostar este numarul 1 in România pentru obiectul său de activitate.

▪ Numarul 1 in fabricaţia de aviaţie

▪ Numarul 1 in intreţinerea de avioane civile

▪ Numarul 1 pentru solutiile furnizate in domeniul sistemelor defensive aero şi terestre

Aerostar este lider regional in aceste domenii din piaţă.

Amprenta Aerostar in programele globale de fabricaţie aeronautică este semnifi cativă. 
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AEROSTAR este administrată in sistem unitar, cu delegarea conducerii societăţii comerciale către 
Comitetul de directie.

Comitetul de directie conduce operatiunile Aerostar la nivel executiv.

Este format din domnul Filip Grigore, presedinte al consiliului de administratie si director general si 
domnul Damaschin Doru, vicepresedinte al consiliului de administratie si director fi nanciar.

Componenţa conducerii executive a societăţii în anul 2016 a fost:

Numele şi prenumele Funcţia

FILIP GRIGORE Director General 

DAMASCHIN DORU Director Financiar- Contabil 

FILIP ALEXANDRU Director Calitate

POPA DAN PAUL MALIN
Director 
Resurse Umane şi Inginerie Industrială

IOSIPESCU ŞERBAN 
Director 
Divizia Produse Aeronautice 

BUHAI OVIDIU
Director 
Divizia Întreţinere şi Modernizări de Aviaţie 

ARHIRE SILVIU EMANUEL
Director 
Divizia Produse Speciale

VLAD GABRIEL REMUS
Director 
Divizia Logistică

THEODOR PLĂCINTĂ 
Director 
Divizia Utilităţi şi Infrastructură

CONDUCEREA AFACERILOR
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Cu o organizare de tip divizionar, având la baza centre de 
gestiune din sfera productiei, centre de gestiune auxiliare 
si centre de gestiune din sfera activitatilor functionale, 
Aerostar isi realizeaza obiectul de activitate utilizand in 
mod integrat resursele comune ale organizatiei.

Participarea directă a conducerii executive la capitalul 
social al societaţii este sub 1%.

Nu au existat acte de demisie sau de demitere in rândul 
membrilor conducerii executive si nici a auditorului.

Nu exista nici un litigiu intre societate si administratori sau 
persoane din conducerea executiva a societatii referitoare 
la activitatea acestora.

Nici unul dintre administratori sau directori nu a fost 
implicat in ultimii 5 ani intr-un litigiu sau altă procedură 
administrativă cu AEROSTAR .

Consiliul de Administraţie

Financiar-Contabilitate

Divizia
ÎNTREŢINERE&

MODERNIZĂRI DE 
AVIAŢIE

Întreţinere şi 
Modernizări Avioane 

Militare

Întreţinere şi 
Modernizări Avioane 

Comerciale

Electronică, Producţie 
şi Integrări

Divizia

PRODUSE
SPECIALE

Dispozitive şi scule

Butelii GPL

Echipamente 
Defensive Terestre

Divizia

PRODUSE 
AERONAUTICE

Aerostructuri şi 
Subansamble

Trenuri de aterizare şi 
Sisteme Hidraulice

Componente avioane 
şi piese de schimb

Divizia

UTILITĂŢI &
INFRASTRUCTURĂ

Utilităţi

Mentenanţă

Administrativ

Procese Speciale

Divizia

LOGISTICĂ

Livrări (suport)

Cumpărări

Import / Export

Calitate

Preşedinte – Director General

Management – Progr. Dezvoltare

Resurse Umane

Marketing

operaţional
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In anul 2016 AEROSTAR a mentinut si dezvoltat o baza solida de afaceri, programele noi reprezentând 
majoritatea volumului de vânzari realizate.

In anul 2016 AEROSTAR a realizat vânzari in suma de 356.219 mii lei, din care 255.274 mii lei din vânzari 
la export, cu o mare diversitate de clienti, intr-un numar mare de programe diferite de productie.

Evolutia volumului vânzarilor realizate in anul 2016 fata de anul 2015 se inscrie in trendul de crestere 
din ultimii ani:

anul 2016 anul 2015

Cifra de afaceri (mii lei) 356.219 329.764

Vânzarile Aerostar se realizeaza pe o piata globala de mare intindere geografi ca atât in domeniul civil, 
cât și al apărării. 

Evolutia comparativa a vânzarilor pe produse si servicii confi rmă tendinţele pieţei:

AFACERILE ANULUI 2016

România            Europa                 Asia                   Africa               Canada                 SUA
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România Alte pieţe externeUniunea 
Europeană
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AEROSTAR isi desfasoara afacerile si tranzactiile comerciale in nume 
propriu, la fel si operatiunile de obtinere a licentelor si autorizatiilor 
pentru activitatile derulate.

In domeniul tranzactiilor de import si export, 

AEROSTAR este operator cu statut de Agent Economic 

Autorizat pentru simplifi cari vamale, securitate si 

siguranta, autorizat de Autoritatea Vamala Româna.

Societatea este inregistrata de catre Ministerul 
Afacerilor Externe – Departamentul Controlul 
Exporturilor pentru efectuarea de operatiuni 
de import si export cu produse militare. 

AEROSTAR respectă in totalitate 
reglementarile aplicabile la nivel national 
si international cu privire la comercializarea si 
livrarea si, desigur, cu privire la productia tuturor 
marfurilor si serviciilor din profi lul sau de furnizor.

Pe parcursul anului 2016, societatea a achizitionat bunuri 
si servicii pentru activitatea de productie in valoare de 
196.722 mii lei.

Achizitia de bunuri si servicii s-a facut s-a facut de pe piata din 
România, Uniunea Europeana, ca si de pe alte piete externe. 

Evolutia comparativa a cumpararilor in anul 2016 fata de anul 2015, 
in raport cu structura geografi ca a pietelor:

Remus Gabriel VLAD
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Sinergia operaţiunilor de afaceri 

Profi lul de piata actual al AEROSTAR este caracterizat de capabilitati avansate si programe noi, care au 
inlocuit cu succes cea mai mare parte dintre programele vechi, traditionale. 

Specifi c industriei in care opereaza, Aerostar utilizeaza in mod competitiv tehnologiile din domeniul 
aviaţiei civile pentru dezvoltarea de soluţii in tehnologii cerute astăzi pe piaţa din domeniul apărării.

Oferta de capabilitate a Aerostar, structurata in mod echilibrat in raport cu nevoile si cererea de pe piata, 
asigura cresterea fortei companiei in mediul concurential; in acelasi timp, adeziunea la programele de 
imbunatatire si reactivitatea la oportunitati pozitioneaza Aerostar cu un avantaj competitiv important 
si un grad de agilitate care sunt semnifi cative pentru succesul companiei.

AEROSTAR capitalizeaza cu succes investitiile realizate in capabilitati, echipamente si tehnologii 
avansate, in capacitati si infrastructura, ca si in organizare si planifi care si este un furnizor competitiv si 
semnifi cativ in programe cu un grad mare de integrare verticala. 

Performanta operationala, confi rmata prin indicatori de 
performanta de larga recunoastere, este sustinuta 
printr-un management intensiv, bazat pe conducerea 
prin bugete si proiecte si pe un management 
participativ, care pune in valoare in mod 
integrat operatiunile si resursele disponibile 
in ansamblul lor.

92% din producţia anului 2016 este in 
domeniul aeronautic.

PERFORMANŢĂ OPERAŢIONALĂ
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Şerban IOSIPESCU

În domeniul aviaţiei civile

AEROSTAR este numarul 1 in România pentru fabricaţia de 

produse de aviaţie

Capacitatea de furnizare a AEROSTAR este notabila. 

In domeniul productiei de piese, subansamble si componente de 
aviatie, toate programele de fabricatie sunt noi, din categoria 
programelor de anvergura globala, de volum, pe termen 
mediu si lung.

Compania produce un volum semnifi cativ de piese 
si subansamble mici din aluminiu de ordinul a 
cinci-sase milioane de unitati anual; in ceea 
ce priveste fabricatia de subansamble 
de structura sau sisteme hidraulice, 
contributia in unele programe 
depaseste ca pondere jumatate din rata 
totala anuala, in timp ce in alte programe 
AEROSTAR este sursa unica.

Creșterea volumului de producţie ca 

subfurnizor de piese, aerostructuri și 

echipamente pentru aviaţia civilă  in tehnologii 

moderne specifi ce prelucrării metalelor: aluminiu, 

titan, oţeluri, ș.a. are la bază parteneriatul cu clienţii. 

Importante deopotriva sunt actiunile ferme de imbunatatire a 
utilizarii resurselor in ansamblul lor si derularea de initiative majore in 
ceea ce priveste imbunatatirea si cresterea efi cientei proceselor, reducerea
impactului de mediu.

Obiectivul de crestere a competitivitatii este sustinut prin investitii implementate
integrat pentru modernizarea si extinderea capacitatilor de productie, actiuni de
imbunatatire a agilitatii la timpi de productie redusi si riscuri minimale la cresterea 
productiei. 

Un pilon al avantajului competitiv este Centrul pentru procese speciale si introducerea celor mai 
moderne practici si standarde legate de protectia mediului. In acelasi timp, dezvoltarile acestei 
capabilitati au impact sinergic asupra liniilor de afaceri derulate de companie, in ansamblul lor.

Aerostar dezvolta o amprenta proprie de piata 
in domeniul SDV-urilor pentru industria 
aeronautica, Aceasta se extinde de la productia 
unei game de dimensiuni mici catre 
dimensiuni medii, de la echipamente 
de sol la dispozitive de asamblare si 
control, in conditiile planifi carii 
unei cresteri a complexitatii si 
realizarea de dispozitive cu 
actionari hidraulice sau 
electrice complexe.
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Centrul de Excelenţă pentru mentenanţă avioane Airbus 320 și Boeing 737

Numarul 1 in România, AEROSTAR este principalul furnizor independent de servicii de 

intretinere avioane comerciale din aceasta zona geografi ca, cu un volum de afaceri in 

acest domeniu cam de cinci ori mai mare decât celelalte baze MRO din zonă.

Aerostar furnizeaza lucrări de intretinere, de bază si complexe, pentru avioane comerciale din familia 
AIRBUS 320, Boeing 737, ca si pentru componente. 

Centrul de Excelenta dedicat execută lucrari curente si verifi cari complexe, inclusiv modifi cari 
structurale la aceste tipuri de avioane pentru un numar extins de clienti afl ati mai ales in arealul 
geografi c de competitivitate pentru companie.

Ca si in domeniul fabricatiei pentru aviatie, afacerile Aerostar din domeniul intretinerii de avioane 
comerciale sunt ancorate pe sectorul de piata defi nit drept nucleu de crestere, si anume avioanele 
Airbus 320 si Boeing 737; acesta este domeniul cel mai competitiv si concurential in acelasi timp.

Pornind de la autorizatia Part-145 emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), recunoscută 
de Autoritatea Aeronautică Europeană (EASA) baza de mentenanta Aerostar si-a dezvoltat pozitia de 
piata prin obtinerea unei game extinse de autorizari de la autoritatile de aviatie civila din mai multe 
tari din Uniunea Europeana si din afara Uniunii Europene.

Numarul 1 in România, AEAEAEAEROROROROSTSTSTSTARARARAR e e e estststste e e e prprprprinininincicicicipapapapalulululuul l l ll fufufufufurnrnrnrnrnizizizizizororororor i ii i indndndndndepepepepepepenenenenenendedededededentntntntntnt d d d d d de e eeee seseseseseservrvrvrvrvviciciciciciciiiiiiiiiiii dddddde ee ee 

intretinere avioane coooomemememercrcrcrciaiaiaialelelele d d d dinininin a a a acecececeasasasastatatata z z z zononononna a a a a gegegegegeogogogogogrararararafi fi fi fi fi cacacacaca, , , , , cucucucucu u u u u un nnnnn vovovovovovolulululululum mmmmm dededededede a aaaaafafafafafafacecececececeriririririri iiiiiin nnnnn

acest domeniu cam m m m dededede c c c cinininincicicici o o o oriririri m m m maiaiaiai m m m marararare e e e dedededeecâcâcâcâcâtttt t cececececelelelelelelalalalalaltltltltlte e eee bababababazezezezeze M M M M MRORORORORO d d d d dinninininin zz z zzzononononononă.ăăăăă
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Sisteme pentru apărare, perspectiva tradiţiei și noile provocări 

Poziţionarea de piaţă deţinută de AEROSTAR in domeniul 

sistemelor pentru aparare din categoria sistemelor de 

aviatie si a sistemelor terestre se raporteaza la pozitia 

de furnizor de prim rang pentru Ministerul Apararii 

Nationale din România.

Aerostar realizează in conditii de continuitate 
misiunea si obiectivele stabilite la infi intarea 
societatii si obiectivele stabilite pentru 
aceste afaceri au fost actualizate in raport 
cu cerintele actuale. 

In timp ce se actioneaza pentru 
mentinerea capabilitatilor MRO pentru 
aeronave militare din portofoliul traditional, 
platformele, sistemele si echipamentele din 
categoria MiG-21, L-39 si IAK-52, Aerostar actioneaza 
sinergic in ceea ce priveste infrastructura de afaceri cu 
scopul de a crea capabilitati de intretinere si suport logistic 
pentru sistemele noi din dotarea armatei române.

De asemenea, Aerostar a construit o pozitie semnifi cativa in domeniul 
sistemelor radar de identifi care IFF si al sistemelor specializate de 
comunicatii, control si de retransmisie de date si informatii, cu 
aplicatii diverse. 

R

Ovidiu BUHAI
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În anul 2016, Aerostar și-a menţinut certifi cările și autorizările obţinute fi e din 
partea organismelor de certifi care, fi e din partea clienţilor sau altor autorităţi 
de reglementare.

Pe linie de calitate, în Aerostar au fost derulate audituri de supraveghere 
atât din partea Autorităţii Aeronautice Civile Române pentru menţinerea 
autorizărilor Part 21/G și Part 145, cât și din partea AEROQ pentru menţinerea 
certifi cării ISO 9001.

Auditul de supraveghere al Sistemului de Management al Calităţii, efectuat de 
fi rma DQS, având la bază standardul AS 9100 specifi c producţiei de piese pentru 
aviaţia civilă, precum și obţinerea recertifi cării Sistemului de Management al 
Calităţii conform AQAP 2110 au reconfi rmat respectarea conditiilor pe care 
clientii le asteapta de la Aerostar.

Asigurăm un mediu mai curat

Coordonatele activitatii in domeniul managementului de mediu sunt date de 
cele doua controale de la Garda de Mediu, un control de la Apele Române, cât 
și de auditul de validare a numărului de certifi cate pentru gazele cu efect de 
sera (GES) aferente anului 2015.

Certifi catele GES au fost predate asigurându-se conformarea cu legislaţia în 
vigoare.

În 2016 a avut loc auditul de recertifi care a Sistemului de Management de 
Mediu efectuat de echipa de audit de la DQS, în urma căruia AEROSTAR și-a 
menţinut această certifi care.

Totodată a fost demarată procedura de revizuire a Autorizaţiei Integrate 
de Mediu și a Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor datorită noii investiţii 
referitoare la linia de anodizare sulfurică tartarică și vopsirea pe bază de apă.

De asemenea, în această perioadă s-au efectuat și monitorizările pe apă, aer și 
zgomot pe întregul amplasament din AEROSTAR, conform cerinţelor impuse 
prin Autorizaţia Integrată de Mediu.
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CALITATEA, AVANTAJ COMPETITIV

In ceea ce privește calitatea, indicatorii cheie de 

performanţă implementaţi in procesele din 

AEROSTAR refl ectă modul in care livrăm pentru 

Clienţi produse de Calitate, la termen și in 

mod competitiv.

Dezvoltarea durabila a activitatilor 
Aerostar implica si actiunile de reducere 
a impactului asupra mediului. Din 
acest punct de vedere Aerostar urmareste 
respectarea legislatiei aplicabile pe linie de 
mediu si imbunatatirea performantei pe linie de 
mediu.

Aerostar s-a conformat legislatiei pe linie de mediu cât si 
cerintelor din Autorizatia Integrata de Mediu, din Autorizatia de 
gospodarire a Apelor, cat si din autorizatia cu privire la gazele cu 
efect de sera (GES). 

Ca urmare, in 2016 nu au existat sanctiuni pe linie de mediu.

De asemenea, Aerostar si-a mentinut certifi carea sistemului de 
management de mediu in acord cu SR EN ISO 14001.

Aerostar a reusit sa reduca emisiile de compusi organici volatili (COV) iar acest 
proces va continua prin tranzitia la utilizarea vopselurilor pe baza de apa.

In vederea respectarii cerintelor regulamentului european REACH, anul 2016 
a insemnat si punerea in functiune a unui proces de tratament anticoroziv al 
aluminiului utilizând substante fara cromhexavalent. 

Acest proces de adoptare de tehnologii ecologice va continua si in anul 2017. 

Alexandru FILIP
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Politicile AEROSTAR in domeniul investitiilor vizeaza asigurarea dezvoltarii durabile si sustinerea 
excelentei operationale in mod responsabil.

Conducerea AEROSTAR considera ca transformarea digitala face parte dintre acele decizii de afaceri 
care sunt menite sa securizeze efi cacitatea, efi ciența și transparența proceselor, pentru a putea face 
diagnoze, ca apoi sa poată optimiza fl uxurile de activități, procesele si rolurile. 

Pentru companie, digitalizarea înseamnă si efi cientizarea fl uxurilor informaționale, odată cu 
reproiectarea si securizarea acestora.

În contextul schimbarilor rapide din mediul  economic, digitalizarea are un rol decisiv in cresterea 
profi tabilitatii companiilor, a mentinerii competitivitatii si a avantajului  competitiv, ca si a 
sustenabilitatii afacerilor pe termen mediu si lung. 

In anul 2016 nivelul de investitii realizat de AEROSTAR din surse proprii a fost de 19,5 milioane lei.

Integrarea obiectivelor de crestere a productivitatii, reducerea amprentei 
de mediu, si desigur cresterea capacitatii de productie se poate 

exemplifi ca prin punerea in functiune a unor importante investitii 
- linia de anodizare tartarica, considerata drept referinta in 

industrie.

Este o tehnologie ecologica care pozitioneaza Aerostar 
pe cursul de crestere al afacerilor in conformitate cu 

cerintele cele mai moderne in ceea ce priveste 
eliminarea cromului hexavalent din productia 

de aviatie, conform regulamentului de 
inregistrare, evaluare, autorizare si 

restrictionare a substantelor chimice 
REACH.

Punerea in functiune a liniei 
automate de vopsire piese 

si subansamble cu 
vopsele pe baza de apa 

inseamna nu numai 
tehnologii de mare 

productivitate, 
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Investiţia in digitalizare inseamnă reinventarea 

proceselor economice.

TRANSFORMAREA DIGITALĂ, INOVARE ŞI 

INVESTIŢII PENTRU O CREŞTERE DURABILĂ

Doru DAMASCHIN

dar si reducerea impactului de mediu - compusii 
organici volatili sunt de aproximativ cinci ori mai 
redusi fata de tehnologia cu vopseluri pe baza 
de ulei.

Etapele investitiei au fost parcurse 
toate cu succes, inclusiv califi carea 
si omologarea proceselor, punerea in 
functiune si inceperea productiei de serie.

Au fost puse in functiune si noile capacitati 
de montaj pentru subansamble de structura de 
complexitate medie; de asemenea, noua instalatie de 
debavurat prin vibratii.

Au continuat achizitia si punerea in functiune 
a unor masini unelte cu comanda numerica 
inclusiv in domeniul echipamentelor de 
masura si control adecvate productiei.

Abordarea investitiilor s-a facut 
din perspectiva realizarii 
obiectivelor stabilite pentru 
excelenta operationala, 
ca si pentru asigurarea 
sustenabilitatii pe 
termen mediu si 
lung.
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AEROSTAR, angajator major în industria aeronautică

Recunoscând importanţa ocupării forţei de muncă în condiţii de stabilitate 

pentru angajat, angajator şi în aceeaşi măsură pentru comunitatea 

locală, AEROSTAR are în prezent 85% din contractele individuale de 

muncă încheiate pe durată nedeterminată, evitând utilizarea în 

exces a muncii efectuate temporar.

Practicile de muncă se regăsesc în politicile Aerostar 
referitoare la munca desfăşurată în cadrul organizaţiei, 

inclusiv munca subcontractată, politici care includ: 

▪  Recrutarea, angajarea, integrarea şi promovarea 
lucrătorilor;

▪ Încheierea, suspendarea şi încetarea 
contractului individual de muncă;

▪ Procedurile referitoare la disciplina 
muncii şi disciplina tehnologică, soluţionarea 

reclamaţiilor;

▪ Instruirea şi formarea profesională, dezvoltarea 
competenţelor angajaţilor;

▪  Sănătatea, securitatea şi igiena la locul de muncă;

▪  Timpul de muncă şi de odihnă;

▪  Salarizarea şi alte drepturi băneşti;

▪ Recunoaşterea organizaţiilor sindicale la care sunt afi liaţi lucrătorii şi 
participarea sindicatului reprezentativ la negocierile colective (Contractul 

Colectiv de Muncă la nivel de societate);

▪ Dialogul social, proces voluntar prin care partenerii sociali se 
informează reciproc, se consultă şi negociază acorduri în domeniile de 
interes comun. 

La data de 31.12.2016 Aerostar avea un număr efectiv de 1.878 salariaţi, din care 183 angajaţi
afl aţi în poziţii de management, numărul de salariaţi crescând până la 31.12.2016 cu 86 salariaţi 

faţă de 31.12.2015.

Referitor la nivelul de pregătire şi specializare, situaţia se prezintă astfel:

salariaţi cu studii superioare: 535, din care:
▪ absolvenţi de doctorat: 11
▪ doctoranzi: 6
▪ absolvenţi master: 137

salariaţi cu studii postliceale: 8

salariaţi cu studii liceale: 640

salariaţi absolvenţi de şcoli profesionale: 619

salariaţi califi caţi la locul de muncă: 58

salariaţi cu studii gimnaziale: 18

Aceste date nu includ personalul atras prin agentul de munca temporara si utilizat in procesul de 
productie al AEROSTAR.

Gradul mediu de sindicalizare a societăţii la 12 luni 2016 a fost de 78,67%.

Dan Paul Mălin POPA
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Dezvoltarea şi formarea profesională

Practicile din Aerostar asigura fără discriminare, atât femeilor cât şi bărbaţilor, să fi e bine informaţi si 
să aibă acces la oportunităţile economice şi sociale.

De peste 15 ani, AEROSTAR aplică un plan anual de formare profesională prin care peste jumătate din 
efectivul de salariaţi sunt instruiţi în anumite domenii, societatea asigurând pentru fi ecare angajat un 
program de instruire periodica, internă sau externă.

AEROSTAR are încheiate acorduri de parteneriat cu cinci colegii tehnice din Bacău privind realizarea de 
activităţi în comun în scopul formării de muncitori si tehnicieni specialişti în domenii de interes pentru 
companie, de exemplu lăcătuşi construcţii structuri aeronave, mecanici de aeronave, electromecanici 
echipamente şi aparatură de bord aeronave, operatori la maşini-unelte cu comandă numerică, 
prelucrători prin aşchiere, lăcătuşi mecanici, electromecanici, electricieni, galvanizatori/operatori 
chimişti, ş.a; de asemenea, s-au incheiat parteneriate cu sase universităţi din ţară, asigurând instruirea 
practică a studenţilor din grupele constituite în vederea acoperirii necesarului de personal califi cat. 

AEROSTAR este permanent preocupată să asigure angajaţilor:

▪ condiţii de muncă în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare;

▪ respectarea prevederilor stabilite prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de societate;

▪ salarii decente conform sistemului de salarizare şi principiilor stabilite prin contractul colectiv 
de muncă încheiat cu partenerii sociali, precum: salariu egal la muncă de complexitate egală, 
încadrarea salariatului cel mai potrivit la locul potrivit, creşterea motivaţiei salariaţilor, remunerarea 
competenţei şi performanţei etc.;

▪ echilibru între timpul de muncă şi cel de odihnă (repaus săptămânal, concedii) care să ofere 
posibilitatea de a combina munca cu responsabilităţile familiale, viaţa profesională cu cea 
personală;

▪ protecţia maternităţii prin repartizarea în muncă a femeilor gravide, lăuze sau care alăptează 
conform cu contractul colectiv de muncă şi reglementărilor legale în materie;

▪ respectarea tradiţiilor locale sau religioase (sărbătorile de iarnă şi sărbătorile de Paşti), acordarea 
concediului de iarnă şi acordarea de zile libere pentru prima şi a doua zi de Paşti.

La 31.12.2016, era inregistrata urmatoarea situatie in ceea ce priveste datele de perspectiva privind 
angajatii:

▪ vechimea medie a salariaţilor în cadrul societatii era de 14 ani;

▪ vârsta medie a salariaţilor era de 46 ani;

▪ numărul de personal angajat temporar (prin agent de muncă temporară) era de 286.

Numărul de pensionari reangajaţi era de 202, respectiv 156 in Aerostar si 46 prin Airpro, ceea ce inseamna 
un numar de 202 pensionari reangajati care progresiv va trebui să fi e înlocuiţi cu salariaţi noi.
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Sănătatea şi securitatea în muncă

AEROSTAR detine certifi carea pentru Sistemul de Management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 
în conformitate cu standardul SR OHSAS 18001: 2008 de către organismul de certifi care autorizat 
AEROQ Bucureşti.

În anul 2016 a avut loc negocierea anuală a contractului colectiv de muncă privind salarizarea 
personalului în perioada aprilie 2016 – martie 2017;

S-a actionat pentru dezvoltarea profesională a angajaţilor, prin includerea lor în programe de formare 
profesională şi prin aplicarea unui proces de evaluare anuală a performanţelor individuale.

Aerostar asigura nediscriminarea atât la angajare, cât şi la locul de muncă, condiţii optime privind 
securitatea şi sănătatea muncii pentru toţi angajaţii. In acelasi timp se fac instruirile periodice prevazute 
privind modul de acţionare în cazul unor eventuale situaţii de urgenţă.

In societate s-au consolidat parteneriate interne, efi ciente, care contribuie la îmbunătăţirea fl exibilităţii 
în cadrul companiei.

In anul 2016 au fost efectuate cheltuieli pentru:

▪ programe de formare profesională pentru angajaţi în sumă de 1.032.646,14 lei;

▪ diverse cheltuieli de securitate şi sănătate în muncă în sumă de 2.465.813 lei, din care 450.445 
lei cheltuieli specifi ce programelor de mentenanţă a echipamentelor de lucru şi reparaţiilor de 
clădiri.

In programele de investitii au fost facute alocari semnifi cative pentru imbunatatirea conditiilor de 
lucru, cresterea confortului termic la lucru, amenajarea de spatii de parcare pentru salariatii societatii. 

De asemenea, a fost implementat un sistem integrat de detectie, semnalizare si avertizare la incendiu. 
Acesta interconecteaza centrale de avertizare din principalele spatii si sectii de productie si informeaza 
serviciul de paza si serviciul privat de interventii in caz de incendiu.
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Competitivitatea Aerostar se bazeaza pe consecventa programelor de 
imbunatatire si pe caracterul integrat al sistemelor si practicilor din 
societate in ansamblul lor.

In programul de imbunatatire continua au fost introduse 
masuri pentru imbunatatirea utilizarii resurselor si 
efi cientizarea costurilor operationale, pentru cresterea 
efi cacitatii utilizarii energiei, apei si a materialelor.

In Aerostar, sunt in desfasurare 

programe de efi cienta energetica care 

au condus si conduc in continuare la 

reducerea cererii de energie pentru 

procesele de productie, ca si pentru 

cresterea confortului la lucru.

In acest sens, in anul 2016 s-a fi nalizat programul 
de inlocuire a echipamentelor vechi de producere a 
aburului necesar desfasurarii proceselor tehnologice, 
cu echipamente moderne cu randamente superioare care 
asigura efi cacitatea utilizarii combustibilului.

Securizarea furnizarii de energie electrica a crescut prin fi nalizarea 
sistemului de interconectare a retelelor electrice interioare de medie 
tensiune. 

Prin lucrarile de reabilitare termica a cladirilor din Aerostar, 
anveloparea acestora, s-au redus resursele utilizate pentru 
desfasurarea in conditii cat mai bune a activitatii. De exemplu, 
necesarul de energie termica pentru asigurarea confortului a scazut 
in anul 2016 fata de 2015 cu cca. 7%.

A continuat programul pentru utilizarea efi cienta a apei, necesarul fi ind asigurat din surse 
proprii pentru apa industriala, prin exploatarea puturilor forate, si de la reteaua orasului pentru apa 
potabila. Pentru aceasta din urma, necesarul a scazut in anul 2016 fata de anul 2015 cu cca. 6,5%, un 
rol important avandu-l continuarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a retelelor.

Obiectivele programelor energetice cuprind actiuni care, prin implementarea lor in continuare, vor 
conduce la utilizarea durabila a tuturor resurselor necesare productiei. 

In Aerostar, sunt in ddddesesesesfafafafasusususurararararererere 

programe de efi cientta a a a enenenenerererergegegegetitititicacacaca c c c carararare e e e 

au condus si condudududuc c c c inininin c c c conononontitititinunununuarararare e e e lalalala 

reducerea cereeeeririririi i i i dededede e e e enenenenergrgrgrgieieieie p p p penenenentrtrtrtru u u u

procesele dededede p p p prorororodududuductctctctieieieie, , , , cacacaca s s s si i i i pepepepentntntntntrururururu 

crestereeeea a a a cocococonfnfnfnforororortutututulululului iii lalalala ll llucucucucrurururu....

UTILIZAREA DURABILĂ A RESURSELOR

Theodor PLĂCINTĂ
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Facilitatile si capacitatile de productie ale Aerostar se gasesc la sediul din Bacau, România, unde este 
si sediul social.

Societatea detine in proprietate o suprafată de teren de 45,33 hectare, cu acces la drumul european 
E85.

Aerostar are acces direct la pista aeroportului “George Enescu” din Bacau.

La sediul social sunt construite toate tipurile de facilitati necesare bunei desfasurari a activitatii de 
productie, conform obiectului de activitate.

Spatiile de productie cuprind hangare, hale industriale, bancuri tehnologice de proba, spatii pentru 
activitatile administrative si sociale. De asemenea, societatea detine spatii pentru birouri destinate 
activitatilor tehnice si economice. 

Toate aceste spatii sunt mentinute in bune conditiuni. 

Suprafata construita a cladirilor este de aproximativ 13,47 hectare.

Toate cladirile și constructiile speciale sunt in proprietatea companiei.

Gradul de amortizare, pe categoriile - constructii si echipamente -, categorii care detin o pondere 
semnifi cativa in activele imobilizate (84%), se prezinta astfel:

Categorie active fi xe Valoarea bruta 

(lei)

Valoare amortizata

(lei)

Grad de amortizare 

(%)

Constructii si investitii imobiliare 59.317.892 8.544.209 14%

Echipamente tehnologice si 
mijloace de transport 107.125.029 35.615.650 33%

In cursul anului 2016 nu au existat 
probleme legate de dreptul de 

proprietate asupra activelor 
corporale ale societatii.

ACTIVE CORPORALE
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AEROSTAR pune in opera o strategie de crestere care are ca obiectiv asigurarea dezvoltarii durabile a 
societatii.

Reconfi rmata an de an, strategia de crestere pusa in practica a transformat Aerostar intr-un pol de 
dezvoltare durabila in domeniul aeronautic, care aduce satisfactie pentru toate partile implicate: 
Clienti, Salariati, Actionari.

Performanţa operaţională solidă, programele de optimizare şi de îmbunătăţire 

desfăşurate asigură o bază puternică pentru creştere şi în viitor.

Pentru anul 2017, bugetul aprobat de actionari prevede realizarea unei cifre de afaceri de 320 milioane 
lei si a unui profi t brut care depaseste 32 milioane lei.

Vom continua actiunile de crestere a competitivitatii, pe baza productivitatii si a unei rentabilitati 
crescânde a fl uxurilor de productie, cu tehnologii moderne si o maturitate imbunatatita in ceea ce 
priveste valorifi carea oportunitatilor de pe piata.

Strategia adoptata de societate conserva si dezvolta obiectul principal de activitate, astfel ca ponderea 
domeniului aeronautic in cifra de afaceri sa fi e de peste 85%.

De asemenea, obiectivele strategice prevad cresterea amprentei de piata, cu precadere pe piata 
externa, astfel ca exportul sa reprezinte peste 80% din cifra de afaceri.

Dezvoltarea agilitatii companiei in contextul pietei globale este o provocare permanenta, si care se 
poate baza pe infl uxul de talente si experienta castigata in amplele procese de restructurare si de 
rearticulare a modelului de afaceri.

Avantajul competitiv al AEROSTAR va fi  mentinut si imbunatatit: calitate, capabilitati, echipamente si 
tehnologii de nivel inalt, reactivitatea la oportunitati, adeziunea la programele de imbunatatire.

Cresterea competitivitatii va continua prin investitii implementate integrat pentru modernizarea 
si extinderea capacitatilor de productie si stabilirea unui parteneriat de incredere cu clientii pentru 
imbunatatirea agilitatii la timpi redusi de productie si riscuri minimale la cresterea productiei.

In randul provocarilor nu trebuie sa ignoram schimbarile profunde generate de noua etapa a revolutiei 
industriale. Transformarea digitala a companiei este un proiect in curs. 

PREGĂTIŢI PENTRU PROVOCĂRILE  VIITORULUI 
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Fiind o companie listata la Bursa de Valori Bucuresti, AEROSTAR S.A. urmareste conformarea cu 
principiile si recomandarile prevazute in Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti 
adoptat in 11 septembrie 2015.

In acelasi timp, Sistemul de Guvernanta Corporativa al AEROSTAR S.A. este in conformitate cu 
prevederile actului constitutiv al companiei si respecta dispozitiile legilor nr. 31/1990 si 297/2004 cu 
modifi carile si completarile la zi, Regulamentului nr. 6/2009 al Autoritatii de Supraveghere Financiara. 

Codul de conduită şi etică al AEROSTAR 

AEROSTAR sustine principiile si valorile companiei in mod onest, corect si cu integritate si urmareste 
cu consecventa respectarea celor mai inalte standarde de etica in afaceri, adoptând in mod voluntar 
de mai multi ani Codul AEROSTAR de conduita si etica in afaceri. Acest cod este postat pe pagina de 
internet a societatii www.aerostar.ro si face parte din prevederile contractului de munca.

In masura in care acest Cod necesită un standard mai ridicat decât cel cerut de practica comercială sau 
de legile, regulile sau regulamentele aplicabile, noi aderăm la aceste standarde mai inalte. Acest cod 
este obligatoriu pentru angajati si este adoptat in toate aspectele care ii privesc pe angajati, cât si fata 
de investitori, clienti, furnizori, reprezentanti ai comunitatii locale, alti parteneri de afaceri.

Consiliul de Administratie acorda o atentie deosebita respectarii principiilor de guvernanta corporativa 
in scopul asigurarii:

▪ obtinerii de performanta in conditii de dezvoltare durabila a companiei;

▪ acuratetii si transparentei procesului decizional al companiei;

▪ respectarii drepturilor si tratamentului echitabil al actionarilor prin protejarea si punerea in 
practica a prerogativelor acestora;

▪ transparentei si accesului la informatii prin publicarea periodica a informatiilor fi nanciare si 
operationale relevante.

Detalii despre conformitatea cu principiile şi recomandările prevăzute în Codul de Guvernanţă 
Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti sunt prezentate în Declaraţia „Aplici sau Explici”, care este 
parte integrantă a prezentului raport.

Structurile de guvernanţă corporativă sunt:

▪ Actionarii - Adunarea Generala a actionarilor;
▪ Consiliul de Administratie;
▪ Conducerea executiva.

Actionarii isi exercita drepturile in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor („AGA” sau „Adunarea 
Generala”), care reprezinta cel mai inalt organ decizional al AEROSTAR.

Actiunile Companiei sunt indivizibile si confera detinatorilor drepturi egale, orice actiune dând dreptul 
la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Adunarile Generale sunt convocate de Consiliul de Administratie cu cel putin 30 de zile inainte de data 
stabilita.

Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel 
putin odata pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului fi nanciar, iar Adunarea Generala 
Extraordinara se intruneste ori de câte ori este necesar.

GUVERNANŢA CORPORATIVĂ
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Pentru a asigura tratamentul egal si exercitarea deplina si intr-o maniera echitabila a drepturilor 
detinatorilor de actiuni, Compania pune la dispozitia acestora toate informatiile relevante cu privire 
la AGA si la deciziile adoptate, atat prin mijloacele de comunicare reglementate (ziar de circulatie 
nationala, rapoarte catre ASF si BVB), cat si in sectiunea speciala „Relatia cu Investitorii”, deschisa pe 
pagina proprie de Internet, usor identifi cabila si accesibila.

AEROSTAR S.A. depune toate diligentele, cu respectarea cerintelor legislatiei in materie, pentru 
facilitarea participarii actionarilor la lucrarile Adunarilor Generale, precum si a exercitarii depline 
a drepturilor acestora. Actionarii pot participa si vota personal in Adunarea Generala, dar au si 
posibilitatea exercitarii votului prin reprezentare sau prin corespondenta.

Adunarile Generale ale Actionarilor sunt prezidate de Presedintele Consiliului de Administratie, 
permitand in acest fel un dialog deschis si efi cient intre administratori si actionari.

Fiecare actiune a companiei detinuta de actionar la „data de inregistrare” confera acestuia dreptul 
de a benefi cia de dividende pentru exercitiul fi nanciar anterior, in cuantumul si conditiile stabilite de 
Adunarea Generala a Actionarilor.

Competentele de aprobare ale Adunarilor Generale ale Actionarilor, conditiile de organizare si de 
validitate a reuniunilor acestora sunt stabilite in Actul Constitutiv al companiei, in conformitate cu 
cadrul legal si de reglementare aplicabil.

Adunările Generale ale Acţionarilor s-au desfăsurat cu respectarea integrală a prevederilor 
Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, Legii 297/2004 privind piaţa de capital și reglementărilor 
emise de ASF aplicabile, precum și orice altă normă legală incidentă.

Adunarile generale ale actionarilor au avut loc in data de 8 februarie, 21 aprilie, 5 iulie si 15 decembrie. 
Acestea au fost convocate si s-au desfasurat in conformitate cu prevederile legale si statutare. 

In ultimii trei ani, societatea a distribuit dividende actionarilor si a consolidat o politică de dividend 
care asigură satisfactia actionarilor, dar și resurse pentru dezvoltarea companiei. 

In cursul anului 2016 s-au achitat dividende prin intermediul Depozitarului Central si al agentului de 
plata desemnat - CEC Bank S.A., dupa cum urmeaza:

▪ Dividende aferente exercitiului fi nanciar 2015 pentru care perioada de plata este 21.09.2016- 
20.09.2019;

▪ Dividende aferente exercitiului fi nanciar 2014 pentru care perioada de plata este 23.10.2015-
22.10.2018;

▪ Dividende aferente exercitiului fi nanciar 2013 pentru care perioada de plata este 15.02.2016-
23.10.2017

▪ Dividende aferente exercitiului fi nanciar 2012 pentru care perioada de plata este 15.02.2016-
31.12.2016.

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, cererea de plata a dividendelor aprobate de Adunarea 
Generala a Actionarilor inceteaza sa produca efecte dupa expirarea unei perioade de trei ani de la 
“data platii” dividendelor pentru fi ecare exercitiu fi nanciar in parte.

Pe parcursul anului 2016 societatea nu a achizitionat actiuni proprii și nu a emis obligatiuni 

sau alte titluri de creantă.
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AEROSTAR este expusa la o multitudine de riscuri 
si incertitudini care pot afecta performantele 
sale fi nanciare. Liniile de afaceri derulate de 
AEROSTAR, rezultatele operationale sau situatia 
fi nanciara, ar putea fi  afectate de concretizarea 
riscurilor prezentate in continuare.

AEROSTAR urmareste securizarea sustenabilitatii 
pe termen mediu si lung si reducerea incertitudinii 
asociate obiectivelor sale strategice si fi nanciare. 

Derularea proceselor de management al riscului 
asigură identifi carea, analiza, evaluarea si 
gestionarea riscurilor pentru a minimiza efectele 
acestora pana la un nivel agreat.

Totusi pot exista riscuri si incertitudini aditionale 
celor prezentate in continuare, care in prezent 
nu sunt cunoscute sau sunt considerate 
nesemnifi cative, dar care in viitor pot afecta liniile 
de afaceri derulate de AEROSTAR.

Riscul operaţional

Este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii 
profi turilor estimate determinat de:
▪ utilizarea unor procese, sisteme si resurse 

umane inadecvate sau care nu si-au indeplinit 
functia in mod corespunzator, 

▪ evenimente si actiuni externe: deteriorarea 
conditiilor economice globale, catastrofe 
naturale sau a altor evenimente care pot 
afecta activele AEROSTAR

Riscului operational ii este asimilat si Riscul legal, 
defi nit ca fi ind acel risc de pierdere urmare atat 
a amenzilor, penalitatilor si sanctiunilor de care 
AEROSTAR este pasibila in caz de neaplicare 
sau aplicare defectuoasa a dispozitiilor, 
reglementarilor legale sau contractuale, cat si a 
faptului ca drepturile si obligatiile contractuale 
ale AEROSTAR si/sau ale partenerului de afaceri 
nu sunt stabilite in mod corespunzator.

Monitorizarea si eliminarea efectelor riscului 
legal se realizeaza prin intermediul unui sistem 
permanent de informare in legatura cu modifi carile 
legislative, precum si prin organizarea unui sistem 
de analiza, avizare si aprobare a termenilor si 
conditiilor incluse in contractele comerciale. 

AEROSTAR aloca si va continua sa aloce cheltuieli 
de investitii si alte cheltuieli operationale 
in vederea prevenirii si gestionarii riscului 
operational.

In plus, AEROSTAR urmareste sa dispuna, prin 
constituirea de provizoane pentru riscuri si 
cheltuieli aferente, de fonduri proprii pentru 
acoperirea riscurilor la care e expusa.

Deasemenea, in vederea diminuarii riscului 
operational, AEROSTAR reinnoieste anual, cu 
fi rme de asigurare-reasigurare de prim rang, 

un contract de asigurare de raspundere civila
aferent liniilor principale de afaceri (fabricatie 
produse de aviatie si mentenanta avioane 
comerciale). 

Riscul de credit este riscul ca AEROSTAR sa 
suporte o pierdere fi nanciara ca urmare a 
neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un 
partener, fi ind determinat in principal de numerar, 
echivalente de numerar (depozite bancare) si 
creante comerciale. 

Numerarul si echivalentele de numerar sunt 
plasate numai in institutii bancare de prim rang 
si care sunt considerate ca avand o solvabilitate 
ridicata. 

Riscul de credit, incluzand si riscul de tara in care 
clientul isi desfasoara activitatea, este gestionat 
pe fi ecare partener de afaceri. Atunci cand se 
considera necesar se solicita instrumente specifi ce 
de diminuare a riscului de credit (incasari in avans, 
scrisori de garantie bancara de plata, acreditive de 
export confi rmate).

AEROSTAR nu are nicio expunere semnifi cativa 
fata de un singur partener si nu inregistreaza o 
concentrare semnifi cativa a cifrei de afaceri pe o 
singura zona geografi ca.

O prezentare a informatiilor cantitative privind 
expunerea AEROSTAR SA la riscul de credit este 
prezentata in detaliu in Nota 9 (Instrumente 
Financiare) din Situatiile fi nanciare.

Riscul de lichiditate este riscul ca AEROSTAR sa 
intampine difi cultati in indeplinirea obligatiilor 
asociate datoriilor pe masura ce acestea ajung 
scadente.

In scopul gestionarii riscului de lichiditate, 
fl uxurile de trezorerie sunt monitorizate si 
analizate saptamanal, lunar, trimestrial si anual in 
vederea stabilirii nivelului estimat al modifi carilor 
nete în lichiditate. Analiza furnizeaza baza pentru 
deciziile de fi nantare si angajamentele de capital.

In vederea diminuarii riscului de lichiditate, 
AEROSTAR mentine anual o rezerva de lichiditate 
sub forma unei Linii de Credit (utilizabila sub 
forma de descoperire de cont) acordata de banci. 

In perioada de raportare, AEROSTAR nu a utilizat 
Linia de Credit contractata de 2.500.000 USD, 
toate activitatile Societatii fi ind fi nantate din surse 
proprii. 

Riscul de piaţă este riscul ca valoarea justa sau 
fl uxurile de trezorerie viitoare ale unui instrument 
fi nanciar sa fl uctueze din cauza modifi carilor 
preturilor pietei. 

Riscul de piata cuprinde riscul de pret, riscul 
valutar si riscul ratei dobanzii

MANAGEMENTUL RISCULUI
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AEROSTAR S.A. este expusa in principal la riscul de 
pret determinat de fl uctuatiile pretului materiilor 
prime si materialelor utilizate in procesele de 
productie.

Gestionarea acestui risc se realizeaza prin:
▪ diversifi carea portofoliului de furnizori, ceea 

ce ofera parghii de negociere sporite in cazul 
in care pretul materiilor prime creste la unii 
furnizori.

▪ incheierea de contracte pe termen lung, cu 
clauza de pret fi x. 

AEROSTAR S.A. este expusa la riscul valutar 
deoarece 72% din cifra de afaceri este raportata 
la USD si EUR, in timp ce o parte semnifi cativa 
a cheltuielilor de exploatare este raportata la 
moneda functionala (LEI).

Astfel Societatea se expune la riscul ca variatiile 
cursurilor de schimb valutar vor afecta atat 
veniturile sale nete cat si pozitia fi nanciara asa 
cum sunt exprimate in LEI.

O analiza a sensibilitatii AEROSTAR S.A. la variatiile 
cursurilor de schimb valutar este prezentata 
detaliat in Nota 9 (Instrumente Financiare) din 
Situatiile fi nanciare.

In perioada de raportare AEROSTAR S.A. nu a 
inregistrat pierderi fi nanciare.

In ceea ce priveste riscul ratei dobanzii, datorita 
faptului ca AEROSTAR S.A. nu a utilizat in perioada 
de raportare Linia de Credit contractata, veniturile 
si fl uxurile de numerar sunt independente de 
variatia ratelor de dobanda de pe piata bancara.

 SISTEMUL DE CONTROL INTERN 

Sistemul de control intern al SC AEROSTAR SA 
cuprinde urmatoarele componente:
▪ Controlul de gestiune 
▪ Controlul bugetar
▪ Controlling
▪ Auditul intern

 CONTROLUL DE GESTIUNE 

In AEROSTAR există un departament care 
indeplineste atributiile controlului de gestiune.

Acesta asigura inventarierea tuturor elementelor 
de natura activelor, datoriilor si capitalurilor 
proprii afl ate in evidenta companiei.

Activitatea de inventariere s-a desfasurat pe intreg 
parcursul anului 2016 respectandu-se prevederile 
legale si reglementarile proprii.

Rezultatele inventarierilor au fost supuse aprobarii 
Consiliului de Administratie si inregistrate in 
contabilitatea companiei.

Nu s-au constatat abateri semnifi cative fata de 
evidentele scriptice.

 CONTROLUL BUGETAR

Controlul bugetar este indeplinit de responsabilii 
de buget.

Din punct de vedere al bugetelor, compania este 
organizata in:
▪ centre de profi t
▪ centre de cost

In companie sunt defi nite 19 bugete care au la 
baza programe de activitati corespunzatoare 
functiunilor companiei.

Controlul bugetar asigura:
▪ incadrarea in valorile previzionate a fi ecarui 

indicator bugetat
▪ fundamentarea eventualelor actiuni corective

Trimestrial, atat centrele de profi t cat si centrele 
de cost raporteaza conducerii executive modul de 
indeplinire a prevederilor bugetare si caracterul 
necesar, oportun, efi cient, efi cace si legal al 
cheltuielilor pe care le angajeaza societatea.

 CONTROLLING

In AEROSTAR s-a implementat si se dezvoltă 
continuu conceptul de controlling ca o etapa 
superioara controlului bugetar.

Controllingul asigura si incadrarea in misiunea si 
obiectivele strategice ale companiei.

Controllingul asigura, de asemenea, incadrarea 
in valorile planifi cate a fl uxurilor de trezorerie, 
analizand periodic necesitatea, oportunitatea 
si legalitatea incasarilor si platilor efectuate de 
companie.

 AUDITUL INTERN

AEROSTAR are organizată activitatea de audit 
intern potrivit legii, intr-un compartiment 
distinct in structura organizatorică, conform 
organigramei.

Auditul intern este subordonat direct Consiliului 
de Administraţie și este o activitate independentă 
și obiectivă de asigurare și consultanţă, desemnată 
pentru a evalua și imbunătăţi operaţiunile 
companiei.

Prin intermediul auditului intern managementul 
companiei urmărește să se asigure că functia de 
control intern instituită functionează efi cient, 
efi cace și sufi cient pentru a ameliora sau elimina 
riscurile identifi cate.

Activitatea de audit intern se structureaza in:
▪ auditul de efi cacitate
▪ auditul de management 
▪ auditul operational
▪ auditul de conformitate
▪ auditul fi nanciar

Activitatea auditului intern se desfasoara in 
baza Programului anual de activitate aprobat de 
Consiliul de Administratie.

Auditul intern prezinta periodic rapoarte de audit 
intern in sedintele Consiliului de Administratie.

Președinte al Consiliului de Administraţie 
și Director General

Grigore FILIP
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Un angajament pentru bunele practici de guvernanţă corporativă

Conformarea cu Codul de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti, 2017

Prevederile 
codului

Respectă Nu respectă 
sau respectă 

parţial

Motivul pentru neconformitate

A.1 x
A.2 x
A.3 x
A.4 x Trei din cinci membri ai consiliului de administraţie sunt neexecutivi. Consiliul 

de administraţie nu are în componenţa sa un membru independent, fi ind votat în 
această structură de către Adunarea Generală a Acţionarilor.

A.5 x
A.6 x
A.7 x
A.8 x
A.9 x În cursul anului 2016 au avut loc un număr de 12 şedinţe din care:

- La 6 din sedinte au fost prezenti toti membrii CA;
- La doua sedinte au fost prezenti 3 membri, ceilalti doi au participat prin 

teleconferinta;
- La o sedinta au fost prezenti 2 membri, ceilalti trei au participat prin 

teleconferinta;
- La doua sedinte au fost prezenti 4 membri, al cincilea participând prin 

teleconferinta;
- La o sedinta au fost prezenti 4 membri, al cincilea fi ind absent.

B.1 x În prezent activitatea de audit este asigurată de către un auditor intern cu atestat de 
auditor fi nanciar care raportează direct Consiliului de Administraţie.

B.2 x Nu exista niciun administrator independent. 
B.3 x Această activitate este asigurată în prezent de către Preşedintele Consiliului de 

Administraţie
B.4 x Această activitate este asigurată în prezent de către Preşedintele Consiliului de 

Administraţie
B.5 x Această evaluare este în prezent efectuată de către auditorul extern şi de către biroul 

de audit intern.
B.6 x Această funcţie este asigurată de către Preşedintele şi Vicepreşedintele Consiliului 

de Administraţie.
B.7 x Această funcţie este asigurată de către Consiliul de Administraţie. Rapoartele 

auditorului intern sunt prezentate în şedinţele Consiliului de Administraţie făcând 
obiectul analizei şi aprobării de către acesta.

B.8 x Această funcţie este asigurată de către Consiliul de Administraţie.
B.9 x

B.10 x
B.11 x
B.12 x Raportarea biroului de audit intern se face direct către Consiliul de Administraţie.
C.1 x Toate hotărârile AGA privind remunerarea membrilor CA au fost publicate.

În prezent există o secţiune distinctă în Regulamentul CA.
D.1 x

D.1.1 x
D.1.2 x Informaţiile din această secţiune sunt disponibile, la cerere, dar nu sunt publicate 

pe site-ul societăţii.
D.1.3 x
D.1.4 x
D.1.5 x
D.1.6 x
D.1.7 x
D.2 x
D.3 x
D.4 x
D.5 x
D.6 x
D.7 x
D.8 x
D.9 x

D.10 x
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE DE LA 31.12.2016

Opinie:

1. Am auditat situatiile fi nanciare individuale, elaborate de S.C. AEROSTAR S.A. („Societatea”), la 31.12.2016, 
in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, adoptate de Uniunea Europeana, care 
cuprind: Situatia individuala a pozitiei fi nanciare, Situatia individuala a profi tului sau pierderii, Alte elemente 
ale rezultatului global, Situatia individuala a modifi carilor capitalului propriu, Situatia individuala a fl uxurilor de 
trezorerie, Note la situatiile fi nanciare individuale. Sunt anexate de asemenea urmatoarele documente: Raportul 
administratorilor, Declaratia conducerii entitatii in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii 
nr.82/1991 si a Regulamentului nr.1/2006 emis de CNVM, actual Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”), 
Propunerea de distribuire a profi tului net realizat in anul fi nanciar 2016, cuprinzand informatiile determinate 
potrivit prevederilor IFRS. 

Situatiile fi nanciare mentionate se refera la: 
• Total capitaluri proprii ..................................................................................... 213.908.224 lei;
• Cifra de afaceri neta ......................................................................................... 356.219.105 lei;
• Total profi t net ...................................................................................................    56.471.595 lei.

2. In opinia noastra, situatiile fi nanciare anuale individuale anexate ale Companiei sunt intocmite, sub toate 
aspectele semnifi cative si prezinta pozitia fi nanciara a Societatii la 31 decembrie 2016, precum si performanta 
sa fi nanciara, fl uxurile de trezorerie, pentru anul incheiat la aceasta data, in conformitate cu cerintele normelor 
de contabilitate din Romania si anume Legea Contabilitatii nr. 82/1991 (republicata), Ordinul MFP nr. 2844/2016 
pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, 
aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, 
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 166/2017 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de 
intocmirea si depunerea situatiilor fi nanciare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici 
la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modifi carea si completarea unor 
reglementari contabile si Regulamentul nr.1/2006 emis de CNVM, actual Autoritatea de Supraveghere Financiara 
(„ASF”).

Baza Opiniei

3. Am efectuat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, adoptate de Camera 
Auditorilor Financiari din Romania (“ISA”). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastra este descrisa in 
continuare in sectiunea Responsabilitatile Auditorului pentru Auditul Situatiilor Financiare din raportul nostru. 
Noi suntem independenti fata de Societate, in conformitate cu Codul de Etica al Contabililor Profesionisti (“Codul 
IESBA”) emis de Bordul Standardelor de Etica pentru Contabili impreuna cu cerintele de etica relevante pentru 
auditul situatiilor fi nanciare in Romania, si am indeplinit celelalte responsabilitati in ceea ce priveste etica, in 
conformitate cu aceste cerinte si Codul IESBA. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt 
sufi ciente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Continuitatea activităţii 

4. Auditorul nu a identifi cat evenimente, conditii sau aspecte care sa indice existenta unei incertitudini 
materiale care ar putea pune la indoiala in mod semnifi cativ capacitatea Societatii de a-si continua activitatea 
conform principiului contabil „Continuitatii activitatii”.  

Responsabilităţile Conducerii și ale celor responsabili de Situaţiile fi nanciare anuale individuale

5. Conducerea este responsabila de intocmirea si prezentarea fi dela a situatiilor fi nanciare anuale individuale 
in conformitate cu cerintele normelor de contabilitate din Romania si anume Legea Contabilitatii nr. 82/1991 
(republicata), Ordinul MFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele 
Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise 
la tranzactionare pe o piata reglementata, si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 166/2017 din 25 ianuarie 
2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor fi nanciare anuale si a raportarilor 
contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si 
pentru modifi carea si completarea unor reglementari contabile. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, 
implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea adecvata a situatiilor 
fi nanciare anuale idividuale care sa nu contina denaturari semnifi cative, datorate fraudei sau erorii, selectarea si 
aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.
6. In intocmirea situatiilor fi nanciare anuale individuale, conducerea este responsabila pentru evaluarea 
capacitatii Societatii de a continua activitatea in baza principiului continuitatii activitatii, prezentand, dupa caz, 
aspecte legate de continuitatea activitatii si adecvarea utilizarii principiului contabil al continuitatii activitatii.
7. Persoanele insarcinate cu guvernanta au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare 
fi nanciara al Societatii. 

Responsabilităţile Auditorului pentru auditul situaţiilor fi nanciare anuale individuale

8. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile fi nanciare 
anuale individuale, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnifi cative, cauzate fi e de frauda, fi e de eroare, 
precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un 
nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA-urile va 
detecta intotdeauna o denaturare semnifi cativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi  cauzate fi e de frauda, 
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fi e de eroare si sunt considerate semnifi cative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual 
sau cumulat, vor infl uenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii fi nanciare anuale 
individuale.
Ca parte a unui audit in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor din Romania si a 
Standardelor Internationale de Audit, auditorul exercita rationamentul profesional si mentine scepticismul 
profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
▪ Identifi ca si evalueaza riscurile de denaturare semnifi cativa a situatiilor fi nanciare anuale individuale, cauzata 

fi e de frauda, fi e de eroare, proiecteaza si executa proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si 
obtine probe de audit sufi ciente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia sa. Riscul de nedetectare 
a unei denaturari semnifi cative cauzata de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari 
semnifi cative cauzata de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni 
intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern;

▪ Intelege controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate 
circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra efi cacitatii controlului intern al Companiei;

▪ Evalueaza gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si 
al prezentarilor aferente realizate de catre conducere;

▪ Formuleaza o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe 
baza continuitatii activitatii si determina, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine 
semnifi cativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnifi cative privind 
capacitatea Companiei de a-si continua activitatea. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit 
obtinute pana la data raportului auditorului;

▪ Comunica persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planifi cata si programarea in 
timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice defi ciente ale controlului intern 
pe care le identifi ca pe parcursul auditului.

Alte aspecte

9. 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 fi nanciar, 
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.
10. Situatiile fi nanciare anuale individuale anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia fi nanciara, rezultatul 
operatiunilor si un set complet de note explicative fi nanciare anuale in conformitate cu reglementari si principii 
contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile fi nanciare anuale individuale 
anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din 
Romania si anume Legea Contabilitatii nr. 82/1991 (republicata), Ordinul MFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea 
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare fi nanciara, aplicabile societatilor 
comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, si Ordinul Ministerului 
Finantelor Publice nr. 166/2017 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si 
depunerea situatiilor fi nanciare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile 
teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Raport asupra conformităţii raportului administratorilor cu situaţiile fi nanciare anuale individuale 
încheiate la data de 31.12.2016

11. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorilor in 
conformitate cu cerintele Ordinul MFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu 
Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare 
sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, Capitolul 3 si a cerintelor Autoritatii de Supraveghere 
Financiara („ASF”), raport care sa nu contina denaturari semnifi cative, si pentru acel control intern pe care 
conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina 
denaturari semnifi cative, cauzate de frauda sau eroare. Raportul administratorilor prezentat in anexa nu face 
parte din situatiile fi nanciare anuale individuale. Opinia noastra asupra situatiilor fi nanciare anuale individuale 
nu acopera raportul administratorilor.
12. In legatura cu auditul nostru privind situatiile fi nanciare anuale individuale, noi am citit raportul 
administratorilor anexat, si am constatat urmatoarele:
a) in raportul administratorilor nu am identifi cat informatii care sa nu fi e consecvente, in toate aspectele 

semnifi cative, cu informatiile prezentate in situatiile fi nanciare anuale individuale anexate;
b) raportul administratorilor identifi cat mai sus include, in toate aspectele semnifi cative, informatiile cerute de 

reglementarile contabile legale privind situatiile fi nanciare anuale individuale – Ordinul MFP 2844/2016;
c) in baza cunostintelor si intelegerilor noastre dobandite in cursul auditului situatiilor fi nanciare anuale 

individuale, pentru exercitiul fi nanciar incheiat la 31.12.2016, cu privire la S.C. AEROSTAR S.A., si la mediul 
acestuia, nu am identifi cat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fi e eronate.

S.C. H.M. AUDIT CONTAB S.R.L.
Autorizatie CAFR 1019/2010
Prin 
Monica Husanu
Auditor fi nanciar inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 2401/2008
Bacau, 16.03.2017
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SITUAŢIA  INDIVIDUALĂ A POZIŢIEI FINANCIARE

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în  mii lei, dacă nu se specifi că altfel)

 Nota      31 decembrie 31 decembrie
  2016 2015
ACTIVE    
Active imobilizate
Imobilizari corporale 4, 3 146.007 142.278
Imobilizari necorporale 5, 3 1.689 2.006
Investitii imobiliare 4, 3 6.499 6.248
Imobilizari fi nanciare 6, 3 202 212
Total active imobilizate  154.397 150.744
Active circulante
Stocuri 8, 3 50.272 43.562
Creante comerciale si alte creante 9, 10 42.749 57.194
Numerar si echivalente de numerar 12, 3 163.153 101.299
Total active circulante  256.174 202.055
Creante privind impozitul pe profi t amanat  7, 3 0 6.546
Cheltuieli in avans  521 434

Total active   411.092 359.779
    
 
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve   
Capital social 13 48.729 48.729
Rezultat curent  56.472 52.268
Rezultatul reportat 13, 3 56.331 57.382
Alte rezerve 14, 3 67.833 34.773
Datorii / Creante privind impozitul pe profi t amanat 
recunoscute pe seama capitalurilor proprii 7 (6.362) 9.884
Repartizarea profi tului pentru rezerva legala  (9.095) (21.517)
Total capitaluri proprii  213.908 181.519
Datorii pe termen lung 
Subventii pentru investitii  20, 3 15.001 16.875
Venituri inregistrate in avans 11 33 0
Datorii privind impozitul pe profi t amanat 7 3.804 0
Total datorii pe termen lung  18.838 16.875
Provizioane pe termen lung 17, 3 71.448       70.086
Datorii curente   
Datorii comerciale 11 37.472 34.497
Datoria cu impozitul pe profi t curent 11 2.215 1.970
Alte datorii curente 11 14.414 14.222
Total datorii curente  54.101 50.689
Provizioane pe termen scurt 17, 3 52.797 40.610
Total provizioane  124.245 110.696
Total datorii  72.939 67.564
Total capitaluri proprii, datorii si provizioane  411.092 359.779
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 Nota 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015
Venituri din vanzari 14  356.219 329.764
Alte venituri 14  3.654 1.697
Venituri aferente stocurilor de produse fi nite si  14  3.817 7.710
de productie in curs de executie
Venituri din productia de imobilizari 14  1.603   854 
Total venituri din exploatare   365.293   340.025 
Cheltuieli    
Cheltuieli materiale 15  (126.222)  (120.553)
Cheltuieli cu benefi ciile angajatilor 15  (99.488)  (89.049)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor  15  (16.042)  (12.477)
Infl uenta ajustarilor privind activele curente  (592) (7.428)
Infl uenta ajustarilor privind provizioanele  15  (13.549)  (16.238)
Cheltuieli privind prestatiile externe 15  (40.957)  (32.672)
Alte cheltuieli 15  (3.835)  (3.042)
Total cheltuieli de exploatare   (300.685)  (281.459)
Profi t din activitatea de exploatare   64.608   58.566 
Venituri fi nanciare 16  7.514   11.817 
Cheltuieli fi nanciare 16  (6.257)  (10.829)
Profi t fi nanciar   1.257   988 
Profi t inainte de impozitare   65.865   59.554 
Impozitul pe profi t curent si amanat 7  (9.393)  (7.286)
Profi t net al exercitiului fi nanciar   56.472   52.268 

SITUAŢIA  INDIVIDUALĂ A PROFITULUI SAU A PIERDERII

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în  mii lei, dacă nu se specifi că altfel)

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în  mii lei, dacă nu se specifi că altfel)

  31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Profi t net al exercitiului fi nanciar  56.472   52.268 

Impozit pe profi t amanat recunoscut pe seama capitalurilor   (10.131)  - 
proprii conform O.M.F.P. 2844/2016  

Rezultat reportat provenit din aplicarea IFRS  (1.161)  - 

Alte castiguri  -  4

Alte elemente ale rezultatului global  (11.292)   4 

Total rezultat global aferent exercitiului fi nanciar  45.180   52.272 
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Capital 
social

Rezerve Impozit 
pe profi t 
amanat 

recunoscut 
pe seama 

capitalurilor 
proprii

Rezultat 
reportat

Rezultatul 
perioadei

Total 
capitaluri 

proprii

Rezultatul global

A. Sold la  1 ianuarie 2016 48.729 34.773 9.884 57.382 30.751 181.519

Profi tul perioadei 56.472 56.472

Alte elemente ale rezultatului global

Impozit pe profi t amanat recunoscut pe 
seama capitalurilor proprii - - (16.246) 110 - (16.137)

Rezultat reportat provenit din aplicarea 
IFRS (1.161) (1.161)

Repartizarea profi tului anului 2015 
pe destinatiile hotarate de actionari in 
AGA din aprilie 2016 (NOTA 13)

- - - 30.751 (30.751) -

Repartizarea profi tului pentru rezerve 
legale in sume brute - 15.100 - - (9.095) 6.006

Total rezultat global aferent perioadei -    15.100                                      (16.246) 29.700 16.626 45.180

Tranzactii cu actionarii, recunoscute 
direct in capitalurile proprii - - - - - -

Rezerve statutare repartizate din 
profi tul anului 2016 17.960 (17.960) -

Dividende de plata aferente anului 2015   -   (12.791)    (12.791)    

Tranzactii cu actionarii, recunoscute 
direct in capitalurile proprii -    17.960                                      (30.751) (12.791)

B. Sold la 31 decembrie 2016 48.729 67.833 (6.362) 56.331 47.377 213.908

C. Modifi cari ale capitalului propriu 
(NOTA 13) 0 33.060 (16.246) (1.051) 16.627 32.389

SITUAŢIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în  mii lei)
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SITUAŢIA INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE (metoda directă)

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în  mii lei, dacă nu se specifi că altfel)

Nota 31.12.2016 31.12.2015

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE

incasari de la clienti 9 387.310 322.843 

recuperari de taxe si accize de la Bugetul Statului 7.166  7.998 

plati catre furnizori si angajati (245.231) (227.976)

plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului (48.121) (42.643)

plăţi impozit pe profi t (10.089) (11.505)

NUMERAR NET DIN  ACTIVITATI  DE EXPLOATARE 91.035 48.717 

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII

incasari din fonduri nerambursabile 20 4.671      5.090 

incasari dobanzi din imprumuturi acordate 6            13 

incasari dobanzi din depozite bancare constituite 478       1.216 

incasari dividende 231         154 

incasari din vanzarea de imobilizari corporale 31         0 

incasari rate din imprumuturi acordate 4       303 

plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale         (22.651)         (34.151)

NUMERAR NET UTILIZAT IN  ACTIVITATI  DE INVESTITII (17.230) (27.375)

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE

dividende recuperate 88 0

dividende platite (12.437) (12.897)

NUMERAR NET UTILIZAT IN ACTIVITATI DE FINANTARE (12.349) (12.897)

Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar 61.456           8.445

Numerar si echivalente de numerar  la inceputul perioadei 101.299            92.427 
Efectul variatiei cursurilor de schimb valutar asupra
numerarului si echivalentelor de numerar                                       398             427 

Numerar si echivalente de numerar  la sfarsitul exercitiului fi nanciar    12                                      163.153 101.299
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NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în  mii lei, dacă nu se specifi că altfel)

NOTA 1. INFORMAŢII GENERALE

Societatea AEROSTAR a fost infi intata in anul 1953 
si functioneaza in conformitate cu legea româna. 
S.C. AEROSTAR S.A. isi desfasoara activitatea la 
sediul social din Bacau, strada Condorilor nr. 9, 
cod postal 600302.
Domeniul principal de activitate al AEROSTAR 
este productia.
Obiectul principal de activitate al societatii este 
“Fabricarea de aeronave si nave spatiale” - cod 
3030.
Compania a fost inregistrata ca societate pe 
actiuni, la Registrul Comertului Bacau (sub 
numarul de ordine J04/1137/1991) cu denumirea 
prezenta de S.C.”AEROSTAR S.A.” si avand cod 
unic de identifi care 950531.
Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta, in 
conditiile legii, de S.C. Depozitarul Central S.A. 
Bucuresti.
Suma dividendelor propuse inainte de 
autorizarea situatiilor fi nanciare pentru emitere 
(nerecunoscute ca distribuire catre proprietari 
in timpul perioadei) este de 13.704.970 lei, 
corespunzatoare unui dividend brut pe actiune 
de 0,09 lei.
Pe parcursul exercitiului 2016, nu au fost 
inregistrate subscriptii de noi actiuni si nici 
certifi cate de participare, obligatiuni convertibile, 
warante, optiuni sau drepturi similare.

NOTA 2. BAZELE ÎNTOCMIRII – APLICAREA 
STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE 
RAPORTARE FINANCIARĂ

Situatiile fi nanciare individuale au fost intocmite 
de catre Societate in conformitate cu Standardele 
Internationale de Raportare Financiara adoptate 
de Uniunea Europeana.
Situatiile fi nanciare au fost autorizate pentru 
emitere de catre Consiliul de administratie la data 
de 15.03.2017. 

2.1 Bazele de evaluare utilizate

Situatiile fi nanciare au fost intocmite pe baza 
costului istoric.

2.2. Moneda funcţională şi de prezentare

Contabilitatea Societatii este tinuta in lei. 
Societatea considera ca si moneda functionala 
leul românesc, in conformitate cu defi nitia din IAS 
21 “Efectele variatiei cursului de schimb valutar” . 
Situatiile fi nanciare sunt prezentate in mii de Lei, 
rotunjite la cea mai apropiata mie de Lei.

2.3 Utilizarea estimărilor şi raţionamentelor 
profesionale

Intocmirea si prezentarea situatiilor fi nanciare 
individuale in conformitate cu IFRS presupune 
utilizarea unor estimari, rationamente si ipoteze 
ce afecteaza aplicarea politicilor contabile 
precum si valoarea raportata a activelor, 
datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Rezultatele 

efective pot diferi de valorile estimate. Estimarile 
si rationamentele sunt facute in baza experientei 
istorice precum si a unor factori considerati 
adecvati si rezonabili. 
Valorile contabile raportate ale activelor, datoriilor 
care nu pot fi  determinate sau obtinute din alte 
surse au la baza aceste estimari considerate 
adecvate de catre conducerea companiei.
Estimarile, precum si rationamentele si ipotezele 
ce au stat la baza lor sunt revizuite periodic iar 
rezultatul acestor revizuiri este recunoscut in 
perioada in care estimarea a fost revizuita. 

2.4 Surse ale incertitudinii estimărilor şi 
administrarea riscurilor semnifi cative

Prin procesele de administrare a riscurilor, 
compania urmareste securizarea sustenabilitatii pe 
termen mediu si lung si reducerea incertitudinilor 
asociate obiectivelor sale strategice, in conditiile 
respectarii stricte a prevederilor legale.
Procesele de management al riscurilor derulate in 
diverse planuri ale companiei asigura identifi carea, 
analiza, evaluarea si gestionarea tuturor riscurilor 
in vederea minimizarii efectelor acestora pana la 
un nivel agreat.
2.4.1 Riscurile gestionate in prezent de companie 
sunt:
Riscul operaţional

Riscul operational este riscul inregistrarii unor 
pierderi sau a nerealizarii profi turilor estimate, 
risc care este determinat de factori interni 
(derularea inadecvata a unor activitati, resurse 
umane inadecvate sau existenta unor procese 
tehnologice necorespunzatoare) sau de factori 
externi (deteriorarea conditiilor economice 
globale, catastrofe naturale s.a.). Riscului 
operational ii este asimilat si riscul legal, defi nit 
ca fi ind acel risc de inregistrare a unor pierderi ca 
urmare a amenzilor, penalitatilor sau sanctiunilor 
de care Societatea este pasibila ca urmare a 
neaplicarii sau aplicarii defectuase a dispozitiilor 
legale.
Societatea a alocat si aloca resurse in vederea 
prevenirii si gestionarii adecvate a riscului 
operational. Deasemenea, Societatea urmareste 
sa dispuna, prin constituirea de provizioane 
pentru riscuri si cheltuieli aferente, de fonduri 
proprii, pentru acoperirea riscurilor la care este 
expusa. Totodata, Societatea reinnoieste annual 
un contract de asigurare de raspundere civila 
aferent liniilor principale de afaceri.
Riscul de piaţă

Riscul de piata este riscul ca valoarea justa sau 
fl uxurile de trezorerie viitoare ale unui instrument 
fi nanciar sa fl uctueze din cauza modifi carilor 
preturilor pietei. 
Riscul de piata cuprinde riscul de pret, riscul 
valutar si riscul ratei dobanzii.
Riscul de pret este determinat de posibilitatea 
inregistrarii unei pierderi sau nerealizarii 
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PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în  mii lei, dacă nu se specifi că altfel)

profi turilor estimate ca urmare a fl uctuatiilor 
preturilor pietei in special in cazul materiilor prime 
si materialelor utilizate in procesele de productie.
Evitarea sau diminuarea riscului de pret se 
realizeaza prin diversifi carea portofoliului de 
furnizori si sau incheierea de contracte pe termen 
lung cu clauza de pret fi x. AEROSTAR S.A. este 
expusa la riscul valutar deoarece 72% din cifra de 
afaceri este raportata la USD si EUR, in timp ce o 
parte semnifi cativa a cheltuielilor de exploatare 
este raportata la moneda functionala (LEI).
Astfel, Societatea se expune la riscul ca variatiile 
cursurilor de schimb valutar vor afecta atat 
veniturile sale nete cat si pozitia fi nanciara asa 
cum sunt exprimate in LEI.
O analiza a sensibilitatii AEROSTAR S.A. la variatiile 
cursurilor de schimb valutar este prezentata 
detaliat in Nota 9 (Instrumente Financiare) din 
Situatiile fi nanciare.
In perioada de raportare AEROSTAR S.A. nu a 
inregistrat pierderi fi nanciare.
In ceea ce priveste riscul ratei dobanzii, datorita 
faptului ca AEROSTAR S.A. nu a utilizat in perioada 
de raportare Linia de Credit contractata, veniturile 
si fl uxurile de numerar sunt independente de 
variatia ratelor de dobanda de pe piata bancara.
Riscul de credit 
Riscul de credit este riscul ca AEROSTAR sa suporte 
o pierdere fi nanciara ca urmare a neindeplinirii 
obligatiilor contractuale comerciale de catre un 
partener. 
Riscul de credit este evaluat si gestionat pentru 
fi ecare partener de afaceri in baza analizelor de 
bonitate incluzand si riscul de tara in care clientul 
isi desfasoara activitatea. 
In unele cazuri se vor solicita, instrumente 
specifi ce de diminuare a riscului de credit (incasari 
in avans, scrisori de garantie bancara de plata, 
acreditive de export confi rmate).
AEROSTAR nu are nicio expunere semnifi cativa 
fata de un singur partener si nu inregistreaza o 
concentrare semnifi cativa a cifrei de afaceri pe o 
singura zona geografi ca.
O prezentare a informatiilor cantitative privind 
expunerea AEROSTAR SA la riscul de credit este 
prezentata in detaliu in Nota 9 (Instrumente 
Financiare) din Situatiile fi nanciare.
Riscul de lichiditate 
Riscul de lichiditate este riscul ca AEROSTAR sa 
intampine difi cultati in indeplinirea obligatiilor 
asociate datoriilor pe masura ce acestea ajung 
scadente.
In scopul evaluarii riscului de lichiditate, fl uxurile 
de trezorerie din exploatare, din investitii si 
din fi nantare sunt monitorizate si analizate 
saptamanal, lunar, trimestrial si anual in vederea 
stabilirii nivelului estimat al modifi carilor nete 
în lichiditate. Analiza furnizeaza baza pentru 
deciziile de fi nantare si angajamentele de capital.

In vederea diminuarii riscului de lichiditate, 
AEROSTAR mentine anual o rezerva de lichiditate 
sub forma unei Linii de Credit (utilizabila sub 
forma de descoperit de cont) acordata de banci. 
In perioada de raportare, AEROSTAR nu a utilizat 
Linia de Credit contractata de 2.500.000 USD, 
toate activitatile Societatii fi ind fi nantate din surse 
proprii. 

2.5 Adecvarea capitalurilor

Politica conducerii este focalizata pe mentinerea 
unei baze solide de capital, in scopul sustinerii 
dezvoltarii continue a Societatii si atingerii 
obiectivelor sale strategice. 
Compania va actiona ferm in continuare pentru 
asigurarea sustenabilitatii investitiilor si cresterii 
afacerilor.
Strategia adoptata dezvolta obiectul principal 
de activitate al AEROSTAR, astfel ca ponderea 
domeniului aeronautic în cifra de afaceri sa 
fi e majoritara. Obiectivul general este de 
crestere anuala a cifrei de afaceri concomitent 
cu cresterea gradului de satisfactie a clientilor. 
Obiectivele specifi ce, care susţin obiectivul 
general, cuprind continuarea dezvoltarii organice 
a companiei: dezvoltarea centrelor de excelenta 
prin continuarea modernizarilor, investitiilor, 
a programelor de imbunatatire continua si 
dezvoltarea culturii organizationale.
Capitalurile proprii acopera in intregime 
necesarul de fi nantare al productiei si de realizare 
a volumului de investitii. Prin politica sa de 
dividende, Compania isi dezvolta capitalurile 
proprii pe masura cresterii vanzarilor si a 
volumului de investitii.
Pe parcursul exercitiului fi nanciar 2016, Compania 
nu a utilizat capital imprumutat si nici nu s-a 
produs o infuzie de capital din partea actionarilor.

2.6 Aspecte legate de prezentarea informaţiilor 
în situaţiile fi nanciare 

Situatiile fi nanciare sunt prezentate in 
conformitate cu cerintele IAS 1 “Prezentarea 
situatiilor fi nanciare”. Societatea a optat pentru 
o prezentare dupa natura si lichiditate in cadrul 
situatiei pozitiei fi nanciare si o prezentare a 
veniturilor si cheltuielilor dupa natura lor in cadrul 
situatiei profi tului sau pierderii, considerand ca 
aceste metode de prezentare ofera informatii care 
sunt relevante pentru situatia Societatii.
Din punct de vedere a reglementarilor contabile, 
Societatea AEROSTAR S.A. este fi liala a societatii 
IAROM S.A. si prin urmare, societatea mama care 
consolideaza situatiile fi nanciare ale grupului este 
S.C. IAROM S.A., avand cod unic de identifi care 
1555301 si sediul social in Bucuresti, B-dul 
Aerogarii nr.39. 
Situatiile fi nanciare consolidate aferente 
exercitiului fi nanciar 2015 au fost depuse la A.N.A.F. 
sub nr. de inregistrare 99813314/26.08.2016. 
Copii ale situatiilor fi nanciare consolidate se pot 
obtine de la sediul societatii mama, IAROM SA. 
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Societatea mama va intocmi si va publica un set 
de situatii fi nanciare consolidate in conformitate 
cu reglementarile contabile aplicabile, pentru 
exercitiul fi nanciar incheiat la 31.12.2016. 

2.7 Raportarea pe segmente 

Compania are un singur segment de activitate 
conform IFRS 8 si nu sunt disponibile informatii 
fi nanciare distincte pentru diferite componente 
ale entitatii. Informatiile privind principalele 
linii de afaceri si vanzarile pe piete de desfacere 
sunt prezentate in detaliu in cadrul raportului 
administratorilor.
2.8 Standardele şi Interpretările în vigoare

2.8.1 Standarde si interpretari in vigoare in 
perioada curenta
Urmatoarele standarde emise de Comitetul 
de Standarde Internationale de Contabilitate 
si adoptate de Uniunea Europeana au intrat in 
vigoare in perioada curenta:
▪Amendamente la Standardul International 

de Contabilitate IAS 1 Prezentarea situatiilor 
fi nanciare, care se aplica incepand cu 01 
ianuarie 2016;

▪Modifi cari ale IAS 34 Raportarea fi nanciara 
interimara si ale IFRS 7 Instrumente fi nanciare: 
informatii de furnizat, care se modifi ca in 
conformitate cu amendamentele la IAS in 
vigoare incepand cu 01 ianuarie 2016;

▪IAS 16 Imobilizari corporale - modifi cari in 
vigoare pentru perioadele incepand cu sau 
dupa 01 ianuarie 2016;

▪Amendamente la IAS 38 “Imobilizari 
necorporale” (aplicabile perioadelor anuale 
care incep la sau dupa 01 ianuarie 2016);

▪Amendamente la IAS 41 Agricultura; IAS 17 
Contracte de leasing, IAS 23 Costurile indatorarii, 
IAS 40 Investitii imobiliare, in vigoare pentru 
perioadele care incep cu 01 ianuarie 2016;

▪Modifi cari ale IFRS 11 Angajamente comune si 
IFRS 9 Instrumente fi nanciare in vigoare pentru 
perioadele incepand cu sau dupa 01 ianuarie 
2016;

▪Modifi cari ale IFRS 10 Situatii fi nanciare 
consolidate, si IFRS 12 Investitii in entitatile 
asociate si asocierile in participatie in vigoare 
pentru perioadele incepand cu sau dupa 01 
ianuarie 2016;

Societatea considera ca aceste modifi cari nu au 
infl uentat situatiile sale fi nanciare si adoptarea 
lor nu a condus la nicio modifi care a politicilor 
contabile ale societatii. 
2.8.2 Noi standarde si interpretari
Standarde (Modifi cari la Standarde) si interpretari 
adoptate de Comitetul pentru Standarde 
Internationale de Contabilitate si de Uniunea 
Europeana prin Regulamentele emise in anul 
2016, dar neintrate in vigoare:
▪Adoptarea IFRS 9 Instrumente fi nanciare (in 

vigoare de la 01 ianuarie 2018) impreuna cu 
modifi carile Standardelor Internationale de 

contabilitate de mai jos, in conformitate cu 
IFRS 9:
- IAS 1 Prezentarea situatiilor fi nanciare;
- IAS 2 Stocuri;
- IAS 8 Politici contabile, modifi cari ale 

estimarilor contabile si erori;
- IAS 10 Evenimente ulterioare perioadei de 

raportare;
- IAS 12 Impozitul pe profi t;
- IAS 20 Contabilitatea subventiilor guverna-

mentale si prezentarea informatiilor legate 
de asistenta guvernamentala;

- IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb 
valutar;

- IAS 23 Costurile indatorarii;
- IAS 28 Investitii in entitatile asociate si 

asocierile in participatie;
- IAS 32 Instrumente fi nanciare: recunoastere 

si evaluare;
- IAS 33 Rezultatul pe actiune;
- IAS 36 Deprecierea activelor;
- IAS 37 Provizioane, datorii contingente si 

active contingente;
- IAS 39 Instrumente fi nanciare: recunoastere 

si evaluare;
- IFRS 1 Adoptarea pentru prima oara a 

Standardelor Internationale de Raportare 
Financiara;

- IFRS 2 Plata pe baza de actiuni;
- IFRS 3 Combinari de intreprinderi;
- IFRS 4 Contracte de asigurare;
- IFRS 5 Active imobilizate detinute in vederea 

vanzarii si activitati intrerupte;
- IFRS 7 Instrumente fi nanciare: informatii de 

furnizat;
- IFRS 13 Evaluarea la valoarea justa;

▪Adoptarea IFRS 15 Venituri din contractele cu 
clientii, care se aplica incepand cu 01 ianuarie 
2018, impreuna cu modifi carile la urmatoarele 
standarde:
- IFRS 1 Adoptarea pentru prima oara a 

Standardelor Internationale de Raportare 
Financiara;

- IFRS 3 Combinari de intreprinderi;
- IFRS 4 Contracte de asigurare;
- IAS 1 Prezentarea situatiilor fi nanciare;
- IAS 2 Stocuri;
- IAS 12 Impozitul pe profi t;
- IAS 16 Imobilizari corporale;
- IAS 32 Instrumente fi nanciare: recunoastere 

si evaluare;
- IAS 34 Raportarea fi nanciara interimara;
- IAS 36 Deprecierea activelor;
- IAS 37 Provizioane, datorii contingente si 

active contingente;
- IAS 38 Imobilizari necorporale;
- IAS 39 Instrumente fi nanciare: recunoastere 

si evaluare;
- IAS 40 Investitii imobiliare.



52         RAPORT ANUAL 2016

AEROSTAR S.A.

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în  mii lei, dacă nu se specifi că altfel)

Societatea evalueaza efectele potentiale 
ale amendamentelor aduse Standardelor 
Internationale de Raportare Financiara si conform 
estimarilor initiale, prevede ca adoptarea acestora 
nu va avea un impact semnifi cativ asupra 
situatiilor sale fi nanciare. 

NOTA 3. POLITICI CONTABILE

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, 
convenţiile, regulile și practicile specifi ce aplicate 
la întocmirea și prezentarea situaţiilor fi nanciare.
Conducerea societăţii a stabilit politicile contabile 
pentru operaţiunile derulate, descrise în prezentul 
manual.
Aceste politici au fost elaborate având în vedere 
specifi cul activităţii societăţii si au fost aprobate 
de catre Consiliul de Administratie al societatii.
La elaborarea politicilor contabile au fost 
respectate cerintele cuprinse de Standardele 
Internationale de Raportare Financiara, asa cum 
au fost aprobate de Uniunea Europeana.
Politicile contabile au fost elaborate astfel încât 
să se asigure furnizarea, prin situaţiile fi nanciare, 
a unor informaţii care trebuie să fi e inteligibile, 
relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea 
deciziilor, credibile în sensul de a reprezenta 
fi del activele, datoriile, poziţia fi nanciară și 
profi tul sau pierderea societăţii să nu conţină 
erori semnifi cative, să nu fi e părtinitoare, să 
fi e prudente, complete sub toate aspectele 
semnifi cative, comparabile astfel încât utilizatorii 
să poată compara situaţiile fi nanciare ale 
societăţii în timp, pentru a identifi ca tendinţele 
în poziţia fi nanciară și performanţele sale și să 
poată compara situaţiile fi nanciare cu cele ale 
altor societăţi pentru a evalua poziţia fi nanciară și 
performanţa. 

Modifi carea politicilor contabile

Modifi carea politicilor contabile este permisă 
doar dacă este cerută de IFRS sau are ca rezultat 
informaţii mai relevante sau mai credibile 
referitoare la operaţiunile societăţii.
Societatea modifi ca o politica contabila doar daca 
modifi carea:
▪ este impusa de un IFRS sau
▪ are drept rezultat situatii fi nanciare care ofera 

informatii fi abile si mai relevante cu privire 
la efectele tranzactiilor, ale altor evenimente 
sau conditii asupra pozitiei fi nanciare, 
performantei fi nanciare sau fl uxurilor de 
trezorerie ale entitatii.

Aplicarea modifi carilor in politicile contabile:
Entitatea contabilizeaza o modifi care de politica 
contabila care rezulta din aplicarea initiala a unui 
IFRS in conformitate cu prevederile tranzitorii 
specifi ce, daca acestea exista, din acel IFRS si 
atunci cand entitatea modifi ca o politica contabila 
la aplicarea initiala a unui IFRS care nu include 
prevederi tranzitorii specifi ce. 

Prezentarea informatiilor:
Atunci cand aplicarea initiala a unui IFRS are 
un efect asupra perioadei curente sau asupra 
perioadelor anterioare, societatea prezinta, in 
notele explicative:
▪ titlul IFRS-ului;
▪ natura modifi carii de politica contabila;
▪ cand este cazul, faptul ca modifi carea este 

facuta ca efect al dispozitiilor tranzitorii si o 
descriere a acestor prevederi tranzitorii;

▪ pentru perioada curenta si pentru fi ecare 
perioada precedenta prezentata, suma 
ajustarilor pentru fi ecare element afectat din 
situatia pozitiei fi nanciare, in masura in care 
este posibil.

Atunci cand o modifi care voluntara de politica 
contabila are un efect asupra periodei curente 
sau asupra unei perioade anterioare, societatea 
prezinta in notele explicative:
▪ natura modifi carii de politica contabila;
▪ motivele pentru care aplicarea noii politici 

contabile ofera informatii fi abile si mai 
relevante;

▪ pentru perioada curenta si pentru fi ecare 
perioada precedenta prezentata, suma 
ajustarilor pentru fi ecare element afectat din 
situatia pozitiei fi nanciare, in masura in care 
este posibil.

Principii contabile generale

Principiile contabile generale care stau la 
baza înregistrării în contabilitate a operaţiilor, 
tranzacţiilor, a evaluării elementelor prezentate în 
situaţiile fi nanciare anuale precum și la întocmirea 
situaţiilor fi nanciare sunt următoarele:
▪ Principiul continuităţii activităţii. Societatea 

își continuă în mod normal funcţionarea, 
fără a intra în stare de lichidare sau reducere 
semnifi cativă a activităţii. 

▪ Principiul permanenţei metodelor. Metodele 
de evaluare și politicile contabile, se aplica în 
mod consecvent de la un exerciţiu fi nanciar la 
altul.

▪ Principiul prudenţei conform căruia, activele și 
veniturile nu trebuie să fi e supraevaluate, iar 
datoriile și cheltuielile, subevaluate. 

În situaţia individuală a rezultatului global poate 
fi  inclus numai profi tul realizat la data situatiilor 
fi nanciare.
În situaţiile fi nanciare sunt evidenţiate toate 
datoriile apărute în cursul exerciţiului fi nanciar 
curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă 
acestea devin evidente numai între data bilanţului 
și data întocmirii acestuia.
În situaţiile fi nanciare sunt evidenţiate toate 
datoriile previzibile și pierderile potenţiale apărute 
în cursul exerciţiului fi nanciar curent sau al unui 
exerciţiu fi nanciar precedent, chiar dacă acestea 
devin evidente numai între data bilanţului și data 
întocmirii acestuia. 
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În acest scop sunt avute în vedere și eventualele 
provizioane, precum și datoriile rezultate din 
clauze contractuale. Acestea se evidenţiază în 
bilanţ sau în notele explicative în funcţie de 
natura datoriei.
Se ţine cont de toate deprecierile, indiferent dacă 
rezultatul exerciţiului fi nanciar este pierdere sau 
profi t. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere 
sau pierdere de valoare se efectuează pe seama 
conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul 
acestora asupra situatiei rezultatului global.
▪ Principiul independenţei exerciţiului 
Se evidenţiază veniturile și cheltuielile aferente 
exerciţiului fi nanciar, indiferent de data încasării 
veniturilor sau data plăţii cheltuielilor.
▪ Principiul contabilitatii de angajamente
Compania întocmeste situaţiile fi nanciare pe 
baza contabilităţii de angajamente, cu excepţia 
informaţiilor privind fl uxurile de numerar.
▪ Principiul evaluării separate a elementelor de 

activ și de datorii potrivit căruia, componentele 
elementelor de active și de datorii trebuie 
evaluate separat.

▪ Principiul necompensării - Activele și datoriile, 
respectiv veniturile și cheltuielile nu se 
compenseaza, cu excepţia cazurilor în care 
compensarea este cerută sau permisă de un 
standard sau de o interpretare.

▪ Principiul prevalenţei economicului asupra 
juridicului potrivit căruia la prezentarea 
valorilor din cadrul elementelor din bilanţ 
și contul de profi t și pierdere se ţine seama 
de fondul economic al tranzacţiei sau al 
operaţiunii raportate, și nu numai de forma 
juridică a acestora.

Prag de semnifi caţie și agregare

Fiecare clasă semnifi cativă de elemente similare 
este prezentată separat în situaţiile fi nanciare. 
Sunt prezentate separat elementele care au naturi 
sau functii diferite, cu exceptia cazului in care 
acestea sunt nesemnifi cative.
O informatie este semnifi cativa daca omisiunea 
sau prezentarea sa eronata poate infl uenta 
deciziile economice luate de utilizatori pe baza 
situatiilor fi nanciare. 
Pentru a determina care informatii sunt 
semnifi cative, se stabilesc urmatoarele praguri de 
semnifi catie, in functie de natura elementelor:

Element pentru 
care se stabileste 

pragul de 
semnifi catie

Mod de calcul Valoare 
(%)

Active imobilizate Activ analizat/Total 
active imobilizate

0,5%

Active curente Activ analizat/Total 
active curente

0,5%

Datorii Datorie analizata/Total 
datorii

0,25%

Venituri de 
exploatare

Venit analizat/Total 
venituri din exploatare

0,25%

Venituri fi nanciare Venit analizat/Total 
venituri fi nanciare

0,25%

Cheltuieli de exploatare:
- cheltuieli cu 
stocurile de 
materiale

Cheltuiala analizata/
Total cheltuieli cu 
stocurile

0,25%

- cheltuieli cu 
personalul

Cheltuiala analizata/
Total cheltuieli cu 
personalul

0,1%

- cheltuieli cu 
amortizarea

Cheltuiala analizata/
Total cheltuieli cu 
amortizarea

0,5%

- alte cheltuieli Cheltuiala analizata/
Total alte cheltuieli 

0,25%

Cheltuieli 
fi nanciare

Cheltuiala analizata/
Total cheltuieli fi nanciare

0,25%

Politici contabile privind estimările și erorile

Estimările 

Intocmirea si prezentarea situatiilor fi nanciare 
individuale in conformitate cu IFRS presupune 
utilizarea unor estimari, rationamente si ipoteze ce 
afecteaza aplicarea politicilor contabile precum si 
valoarea raportata a activelor, datoriilor, veniturilor 
si cheltuielilor. Estimarile si rationamentele sunt 
facute in baza experientei istorice precum si a unor 
factori considerati adecvati si rezonabili. Valorile 
contabile raportate ale activelor, datoriilor care nu 
pot fi  determinate sau obtinute din alte surse au 
la baza aceste estimari considerate adecvate de 
catre conducerea companiei.
Estimarile, precum si rationamentele si ipotezele 
ce au stat la baza lor sunt revizuite periodic iar 
rezultatul acestor revizuiri este recunoscut in 
perioada in care estimarea a fost revizuita. 
Orice modifi care a estimărilor contabile se va 
recunoaște prospectiv prin includerea sa în 
rezultatul:
▪ perioadei în care are loc modifi carea, dacă 

aceasta afectează numai perioada respectivă; 
sau

▪ perioadei în care are loc modifi carea și al 
perioadelor viitoare, dacă modifi carea are 
efect și asupra acestora.

 Societatea utilizează estimări pentru 
determinarea:
clienţilor incerţi și ajustărilor pentru 

deprecierea creantelor aferente;
valorii provizioanelor pentru riscuri și 

cheltuieli de constituit la sfârșitul perioadei 
(luna, trimestru, an) pentru litigii, pentru 
dezafectarea imobilizărilor corporale, pentru 
restructurare, pentru garantii acordate 
clientilor, pentru obligaţii fata de personal si 
alte obligatii;

ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor 
corporale și necorporale;

La sfarsitul fi ecărei perioade de raportare, 
societatea trebuie sa estimeze daca exista indicii 
ale deprecierii. Daca sunt identifi cate astfel 
de indicii, se estimează valoarea recuperabilă 
activului pentru a stabili marimea deprecierii 
(dacă există). Valoarea recuperabilă este maximul 
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dintre valoarea justă minus cheltuielile de vânzare 
și valoarea în funcţiune. In stabilirea valorii în 
funcţiune, conducerea estimează un fl ux de 
numerar viitor redus la valoarea prezentă folosind 
o rată de discount care refl ectă valoarea curentă 
de piaţă a valorii în timp a banilor și riscurile 
specifi ce activelor pentru care fl uxurile estimate 
de numerar nu au fost ajustate.
duratelor de viaţă a activelor imobilizate 

corporale si necorporale;
Societatea revizuiește durata de viaţă estimată 
a activelor imobilizate corporale si necorporale 
cel putin la fi ecare sfârșit de exercitiu fi nanciar, 
pentru a stabili gradul de adecvare.
stocurilor de materii prime si materiale care 

necesita crearea de ajustari pentru depreciere.
impozitelor amanate.
Prezentarea informatiilor
Societatea, in masura in care este posibil, va 
prezenta natura si valoarea unei modifi cari de 
estimare contabila care are efect in perioada 
curenta/perioadele viitoare.
Erorile

Erorile pot aparea cu privire la recunoasterea, 
evaluarea, prezentarea sau descrierea elementelor 
situatiilor fi nanciare.
Situatiile fi nanciare nu sunt conforme cu IFRS-
urile in cazul in care contin fi e erori semnifi cative, 
fi e erori nesemnifi cative facute in mod intentionat 
pentru a obtine o anumita prezentare a pozitiei 
fi nanciare a performantei fi nanciare ori a fl uxurilor 
de trezorerie ale unei entitati.
Societatea trebuie sa corecteze retroactiv erorile 
semnifi cative ale perioadei anterioare in primul 
set de situatii fi nanciare a caror publicare a fost 
aprobata dupa descoperirea acestora, prin:
retratarea valorilor comparative pentru 

perioada anterioara prezentata in care a 
aparut eroarea, sau

daca eroarea a aparut inainte de prima 
perioada anterioara prezentata, retratarea 
soldurilor de deschidere ale activelor, 
datoriilor si capitalurilor proprii pentru 
perioada anterioara prezentata.

Societatea trebuie sa prezinte urmatoarele 
informatii:
▪ natura erorii perioadei anterioare;

Pentru fi ecare perioada anterioara prezentata, 
in masura in care este posibila, valoarea 
corectarii:
- pentru fi ecare element-rand afectat din 

situatia fi nanciara;
- pentru rezultatele de baza si diluate pe 

actiune.
▪ valoarea corectarii la inceputul primei 

perioade anterioare prezentate;
▪ daca retratarea retroactiva este imposibila 

pentru o perioada anterioara specifi ca, 
circumstantele care conduc la existenta acelei 
conditii si o descriere a modului in care si a 
momentului din care a fost corectata eroarea.

Politici contabile privind imobilizările

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Recunoaşterea

Societatea recunoaște imobilizările corporale 
atunci când:
▪ Este probabilă generarea pentru societate de 

benefi cii economice viitoare aferente activului.
▪ Costul activului poate fi  evaluat în mod fi abil.
Imobilizarile corporale sunt elemente corporale 
care:
▪ sunt detinute in vederea utilizarii pentru 

producerea sau furnizarea de bunuri sau 
servicii, pentru a fi  inchiriate tertilor sau pentru 
a fi  folosite in scopuri administrative; 

▪ se preconizeaza a fi  utilizate pe parcursul mai 
multor perioade.

Nu se capitalizeaza: reparatiile si intretinerea si 
cheltuielile generale de administratie.
Criteriile de recunoastere specifi ce pentru 
capitalizarea cheltuielilor ulterioare de natura 
lucrarilor efectuate la imobilizarile corporale din 
categoria constructii:
▪ Durata de viata a lucrarii executate sa fi e cel 

putin egala cu durata de viata utila ramasa a 
cladirii respective;

▪ Costul lucrarii sa fi e peste 25% din valoarea 
contabila a cladirii.

Piesele de schimb și echipamentul de service sunt 
în general contabilizate ca stocuri și recunoscute 
pe cheltuieli atunci când sunt consumate.
Dacă piesele de schimb și echipamentul de service 
pot fi  utilizate numai în legătură cu un element de 
imobilizări corporale, ele sunt contabilizate drept 
imobilizări corporale, in cazul in care se poate 
stabili valoarea initiala de achizitie(la punerea in 
functiune) a piesei inlocuite.
Pentru a decide dacă recunoașterea se face 
separat, pe componente separate se analizează 
fi ecare caz în parte utilizându-se raţionamentul 
profesional.
Conducerea societăţii a stabilit un plafon de 
capitalizare a activelor la 2.500 lei. Toate achiziţiile 
sub această sumă vor fi  considerate cheltuieli ale 
perioadei.
Exceptii: Calculatoarele sunt considerate 
imobilizari corporale amortizabile indiferent de 
valoarea de intrare si se vor amortiza pe durata de 
viata utila stabilita de catre comisia de receptie. 
De asemenea, sculele si dispozitivele de lucru 
sunt contabilizate ca stocuri si recunoscute 
drept cheltuieli ale perioadei atunci cand sunt 
consumate, indiferent de valoarea lor de intrare, 
tinindu-se cont de faptul ca acestea au o durata 
de viata utila de regula sub un an, precum si de 
gradul lor de specializare (sunt destinate a fi  
utilizate pentru un anumit tip de produs/serviciu).
Derecunoaşterea

Valoarea contabilă a unui element de imobilizări 
corporale este derecunoscută:
▪ la cedare
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▪ când nu se mai așteaptă benefi cii economice 
viitoare din utilizarea sau cedarea sa.

Câștigul sau pierderea care rezultă din 
derecunoașterea unei imobilizări corporale 
se include în profi t sau pierdere atunci când 
imobilizarea este derecunoscută.
Evaluarea la recunoaştere

Costurile la care se înregistrează o imobilizare 
corporală cuprind:
▪ preţul de cumpărare, inclusiv taxele vamale și 

taxele de cumpărare nerambursabile net de 
orice rabat și reduceri comerciale;

▪ costuri care se pot atribui direct aducerii 
activului la locaţia și starea necesară să poată 
funcţiona în modul dorit de către conducere;

▪ estimarea iniţială a costurilor de dezasamblare 
și restaurare a amplasamentului unde este 
situat. Pentru contabilizarea acestor costuri se 
aplică prevederile IAS37 “Provizioane, datorii 
contigente și active contigente”.

Pentru determinarea costurilor de realizare a 
imobilizărilor corporale, in regie proprie, se aplică 
IAS 2 “Stocuri”.
Costul unei imobilizări corporale deţinute de 
societate în baza unui contract de leasing este 
determinat în conformitate cu IAS 17 “Contracte 
de leasing”.
Evaluarea după recunoaştere

Societatea a ales drept politică contabilă modelul 
bazat pe cost. După recunoașterea ca activ, 
imobilizările corporale se contabilizează la costul 
lor minus amortizarea cumulată și orice pierderi 
cumulate din depreciere.
Reclasifi carea în investiţii imobiliare şi în active 
imobilizate deţinute pentru vânzare

Atunci când utilizarea unei imobilizări corporale 
se modifi că din imobilizare corporală utilizată în 
producţia de bunuri sau prestarea de servicii sau 
folosită în scopuri administrative , în imobilizare 
corporală utilizată pentru a fi  închiriată, aceasta 
se reclasifi că ca investiţie imobiliară, conform 
IAS 40. Atunci când sunt îndeplinite condiţiile de 
clasifi care a unui activ ca deţinut pentru vânzare, 
acesta este reclasifi cat in conformitate cu IFRS 5.

Amortizarea imobilizărilor corporale

Amortizarea este recunoscută în contul de profi t 
și pierdere utilizând metoda liniară pentru durata 
de viaţă utilă estimată pentru fi ecare imobilizare 
corporală sau componentă a acesteia dacă este 
cazul.
Valoarea amortizabilă se alocă în mod sistematic 
pe durata de viaţa utilă a activului.
Metodele de amortizare, duratele de viaţă utilă 
și valorile reziduale sunt revizuite cel putin la 
fi ecare sfârșit de exercitiu fi nanciar și sunt ajustate 
corespunzător. Ajustarea estimărilor contabile se 
face în conformitate cu IAS 8 “Politici contabile, 
modifi cări ale estimărilor contabile și erori”.

Amortizarea unui activ începe când acesta este 
disponibil pentru utilizare (adică atunci când se 
afl ă în amplasamentul și starea necesară pentru a 
putea funcţiona în maniera dorită de conducere) 
și încetează la data când activul este reclasifi cat 
în altă categorie sau la data la care activul este 
derecunoscut.
Surplusul din reevaluare inclus în rezultatul 
reportat provenit din utilizarea valorii juste ca 
și cost presupus la data trecerii la IFRS, este 
capitalizat prin transferul în rezultatul reportat 
reprezentând surplus realizat din rezerve din 
reevaluare, pe măsura folosirii activelor.
Amortizarea nu încetează atunci când activul nu 
este utilizat.
Terenurile și clădirile sunt active separabile și sunt 
contabilizate separat, chiar și atunci când sunt 
dobândite împreună.
De regulă terenurile au o durată de viaţă utilă 
nelimitată și prin urmare, nu se amortizează.
La fi ecare perioadă de raportare compania 
prezintă, în notele explicative, valoarea contabilă 
brută a imobilizărilor corporale amortizate 
integral și care sunt încă în funcţiune.

Deprecierea

Pentru a determina dacă un element de imobilizări 
corporale este depreciat, societatea aplică IAS 36 
“Deprecierea activelor”.
La sfârșitul fi ecărei perioade de raportare 
societatea estimează dacă există indicii ale 
deprecierii activelor.
În cazul în care sunt identifi catei astfel de indici, 
societatea estimează valoarea recuperabilă a 
activului.

IMOBILIZĂRI NECORPORALE
Recunoaşterea

În recunoașterea unei imobilizări necorporale 
societatea utilizează raţionamentul profesional 
pentru a decide dacă cea mai importantă 
componentă este cea fi zică sau cea nematerială.
Criterii de recunoaștere ale imobilizărilor 
necorporale:
▪ activul poate fi  identifi cabil
▪ societatea are control asupra activului 
▪ preconizează benefi cii economice viitoare 

asociate activului
▪ costul (valoarea) activului poate fi  măsurat în 

mod credibil și sigur.
Derecunoaşterea

O imobilizare necorporală este derecunoscută la 
cedare sau atunci când nu se mai preconizează să 
apară benefi cii economice viitoare din utilizarea 
sau cedarea sa.
Evaluarea la recunoaştere

Toate imobilizările necorporale care respectă 
defi niţia și criteriile de recunoaștere sunt evaluate 
la cost iniţial.
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Costul se determină diferit în funcţie de 
modalitatea de dobândire a activului.
În cazul achiziţiei costul este alcătuit din:
▪ Preţul său de achiziţie inclusiv taxele vamale de 

import și taxele de achiziţie nerambursabile, 
după scăderea reducerilor și a rabaturilor 
comerciale.

▪ Orice alte costuri direct atribuite pentru 
pregătirea acelui activ pentru a putea fi  folosit.

În cazul imobilizărilor necorporale generate intern 
se separă clar fazele de realizare și anume:
▪ faza de cercetare. Costurile de cercetare sunt 

tratate drept cheltuieli ale perioadei;
▪ faza de dezvoltare. Costurile de dezvoltare 

sunt recunoscute ca activ necorporal dacă 
sunt demonstrate condiţiile următoare:
– fezabilitatea tehnică a fi nalizării activului, 

astfel încât acesta să fi e disponibil pentru 
utilizare sau vânzare;

– disponibilitatea resurselor adecvate – 
tehnice, fi nanciare, umane pentru a fi naliza 
dezvoltarea;

– intenţia de a fi naliza și utiliza sau a vinde 
activul necorporal;

– capacitatea de a utiliza sau a vinde activul;
– modul în care activul va genera benefi cii 

economice viitoare;
– capacitatea de a evalua costurile.

Dacă societatea nu poate face distincţia dintre faza 
de cercetare și cea de dezvoltare ale unui proiect 
intern de creare a unei imobilizări necorporale, 
societatea tratează costurile aferente proiectului 
ca fi ind suportate exclusiv în faza de cercetare.
Societatea nu capitalizează:
▪ mărcile generate intern;
▪ titluri de publicare;
▪ liste de licenţi (cu excepţia prevăzută de IFRS 3);
▪ alte elemente similare.
Evaluarea după recunoaştere

Societatea a ales drept politică contabilă modelul 
bazat pe cost care presupune ca activele 
necorporale să fi e evaluate la valoarea netă 
contabilă egală cu costul lor mai puţin amortizarea 
cumulate și orice pierderi din depreciere 
înregistrate, aferente acelor active.
Cheltuielile ulterioare sunt capitalizate numai 
atunci când acestea cresc valoarea benefi ciilor 
economice viitoare incorporate în activul caruia 
îi sunt destinate.Toate celelalte cheltuieli inclusiv 
cheltuielile pentru fondul comercial și mărcile 
generate intern sunt recunoscute în contul de 
profi t sau pierdere în momentul în care sunt 
suportate.
Amortizarea imobilizărilor necorporale

Societatea evaluează dacă durata de viaţă utilă a 
unei imobilizări necorporale este determinată sau 
nedeterminată.
O imobilizare necorporală este considerată de 
către societate ca având o durată de viaţă utilă 
nedeterminată atunci când, pe baza analizei 

tuturor factorilor relevanţi, nu există limită 
previzibilă a perioadei pentru care se preconizează 
că activul va genera intrări de numerar nete.
Amortizarea unui activ necorporal începe 
când acesta este disponibil pentru utilizare și 
încetează la data când activul este reclasifi cat 
în altă categorie sau la data la care activul este 
derecunoscut.
Factorii relevanţi pentru determinarea duratei de 
viaţă utile sunt cei prevăzuţi de IAS 38 “Imobilizări 
necorporale”.
Imobilizările necorporale cu o durată de viaţă 
utilă determinată sunt amortizate de către 
societate utilizând metoda liniară iar cheltuiala 
cu amortizarea este recunoscută în profi t sau 
pierdere, cu excepţia cazului în care se include în 
valoarea contabilă a altui activ.

Imobilizările necorporale cu durata de viaţă 
nedeterminată nu se amortizează .
Durata de viaţă utilă a unei imobilizări necorporale 
care decurge din drepturile contractuale sau din 
alte drepturi legale nu trebuie să depășească 
perioada drepturilor contractuale sau a celorlalte 
drepturi legale. Metodele de amortizare, duratele 
de viaţă utilă și valorile reziduale sunt revizuite 
la fi ecare sfârșit de an fi nanciar și sunt ajustate 
corespunzător.
Valoarea reziduală a unei imobilizări necorporale 
cu o durată de viaţă utilă determinată este 
evaluată la zero cu excepţia cazurilor în care:
▪ există un angajament al unei terţe părţi de 

achiziţionare a imobilizării la sfârșitul duratei 
sale de viaţă utilă

▪ există o viaţă activă pentru imobilizare și 
valoarea reziduală poate fi  determinată în 
funcţie de acea piaţă care are probabilitatea 
de a exista la sfârșitul duratei de viaţă utilă a 
imobilizării.

Deprecierea

În conformitate cu IAS 36, imobilizarile necorporale 
cu durata de viaţă nedeterminată trebuie testate 
anual pentru depreciere, prin compararea valorii 
lor recuperabile cu valoarea contabilă. Testarea 
se va face oricând există indicii conform cărora 
o imobilizare necorporală cu durata de viata 
nedeterminata ar putea fi  depreciată.

INVESTIŢII IMOBILIARE
Recunoaştere

O investiţie imobiliară este acea proprietate 
imobiliară (un teren sau o clădire – sau parte a 
unei clădiri sau ambele) deţinută (de proprietar 
sau de locatar în baza unui contract de leasing 
fi nanciar) mai degrabă în scopul închirierii sau 
pentru creșterea valorii capitalului sau ambele, 
decât pentru:
▪ a fi  utilizată în producţie sau furnizarea de 

bunuri sau servicii sau în scopuri administrative;
▪ a fi  vândută pe parcursul desfășurării normale 

a activităţii.
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O investiţie imobiliară trebuie recunoscută ca 
activ când și numai când:
▪ este posibil ca benefi ciile economice viitoare 

aferente investiţiei imobiliare să fi e generate 
către societate;

▪ costul investiţiei imobiliare poate fi  evaluat în 
mod credibil.

Derecunoaşterea

Investiţiile imobiliare trebuie derecunoscute în 
momentul cedării sau atunci când sunt defi nitiv 
retrase din folosinţă și nu se mai preconizează 
apariţia de benefi cii economice viitoare din 
cedarea lor.
Cedarea unei investiţii imobiliare poate fi  realizată 
prin vânzare sau prin contractarea unui leasing 
fi nanciar. Pentru determinarea datei de cedare a 
investiţiei imobiliare, se aplică criteriile din IAS 18 
“Venituri” sau IAS 17 “Contracte de leasing”.
Câștigurile sau pierderile generate de casarea 
sau cedarea unei investiţii imobiliare trebuie 
recunoscute în profi t sau pierdere în perioada 
scoaterii din uz sau a cedării.
Clasifi carea

În categoria investiţiilor imobiliare intră:
▪ terenurile deţinute în scopul creșterii pe 

termen lung a valorii capitalului 
▪ terenurile deţinute pentru o utilizare viitoare 

nedeterminată
▪ clădire afl ată în proprietatea societăţii și 

închiriată în temeiul unui contract de leasing 
operaţional

▪ proprietăţi imobiliare în curs de constituire 
sau amenajare în scopul utilizării viitoare ca 
investiţii imobiliare.

Anumite proprietăţi pot include o parte deţinută 
pentru a fi  inchiriată sau cu scopul creșterii valorii 
capitalului și o altă parte deţinută pentru folosirea 
ei în producerea de bunuri furnizarea de servicii și 
în scopuri administrative.
Dacă aceste două părţi pot fi  vândute separat (sau 
închiriate separat) atunci cele două părţi trebuie 
să fi e contabilizate separat - una ca o investiţie 
imobiliară și cealaltă ca o imobilizare corporală.
Dacă parţile nu pot fi  vândute sau închiriate 
separat, atunci proprietatea trebuie să fi e tratată 
numai ca investiţie imobiliară dacă o parte 
nesemnifi cativă este deţinută în scopul utilizării în 
producţia de bunuri sau prestarea de servicii sau 
în scopuri administrative.
În acest caz se utilizează raţionamentul profesional 
pentru decizie.
Dacă se prestează servicii auxiliare ocupanţilor 
unei proprietăţi imobiliare și acestea reprezintă 
o componentă nesemnifi cativă a întregului 
contract, proprietatea va fi  clasifi cată ca și 
investiţie imobiliară.
Dacă respectivele servicii reprezintă o 
componentă semnifi cativă a întregului contract, 
proprietatea nu va fi  clasifi cată ca și investiţie 
imobiliară.

Evaluarea la recunoaştere

O investiţie imobiliară trebuie evaluată iniţial la 
cost, inclusiv orice alte cheltuieli direct atribuibile. 
Dacă plata pentru o investiţie imobiliară este 
amânată costul acesteia este echivalentul în 
numerar al preţului. Diferenţa între această sumă și 
plăţile totale este recunoscută în cursul perioadei 
de creditare drept cheltuială cu dobândă.
Evaluarea după recunoaştere

După recunoașterea iniţială, societatea a optat 
pentru modelul bazat pe cost pentru toate 
investiţiile sale imobiliare în conformitate cu 
dispoziţiile din IAS 16 pentru acel model.
Transferurile în și din categoria investiţiilor 
imobiliare se fac dacă și numai dacă există o 
modifi care a utilizării lor.
Transferurile între categorii nu modifi că valoarea 
contabilă a proprietăţii imobiliare transferate și 
nu modifi că nici costul respectivei proprietăţi în 
scopul evaluării sau al prezentării informaţiilor.
Amortizare

Învestiţiile imobiliare se amortizează în 
conformitate cu prevederile IAS 16 “Imobilizări 
corporale”.

ACTIVE ACHIZIŢIONATE ÎN BAZA UNOR 
CONTRACTE DE LEASING
Contractele de leasing prin care societatea își 
asumă în mod substanţial riscurile și benefi ciile 
aferente dreptului de proprietate sunt clasifi cate 
ca leasing fi nanciar.
La momentul recunoașterii iniţiale, activul ce face 
obiectul contractului de leasing este evaluat la 
minimul dintre valoarea justă și valoarea prezentă 
a plăţilor minime de leasing.
Ulterior recunoașterii iniţiale, activul este 
contabilizat în conformitate cu politica contabilă 
aplicabilă activului.
Celelalte contracte de leasing sunt clasifi cate ca 
leasing operaţional.
IMOBILIZĂRI FINANCIARE
În categoria imobilizărilor fi nanciare se 
evidenţiază:
▪ Acţiunile deţinute la societăţile afi liate. 
▪ Alte titluri imobilizate. 
▪ Împrumuturi acordate pe termen lung precum 

și dobânda aferentă acestora. În această 
categorie se cuprind sumele acordate terţilor 
în baza unor contracte pentru care se percep 
dobânzi, potrivit legii.

▪ Alte creanţe imobilizate precum și dobânzile 
aferente acestora. În această categorie se 
cuprind garanţiile, depozitele și cauţiunile 
depuse la terţi, creanţele aferente contractelor 
de leasing fi nanciar.

Evaluarea la recunoaștere

Imobilizările fi nanciare recunoscute ca activ se 
evaluează la costul de achiziţie sau valoarea 
determinată prin contractul de dobândire a 
acestora.
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Evaluarea după recunoaştere

Imobilizările fi nanciare se prezintă în situatia 
pozitiei fi nanciare la valoarea de intrare mai puţin 
eventualele pierderi din depreciere recunoscute.

Politici contabile privind elementele de natura 
stocurilor

Stocurile sunt active:
▪ deţinute în vederea vânzării pe parcursul 

desfășurării normale a activităţii
▪ în curs de producţie în vederea vânzării
▪ sub formă de materiale și alte consumabile ce 

urmează a fi  folosite în procesul de producţie 
sau pentru prestarea de servicii.

Stocurile se evaluează la cea mai mică valoare 
dintre cost și valoarea realizabilă netă.
Valoarea realizabilă netă reprezintă preţul de 
vânzare estimat pentru stocuri minus toate 
costurile estimate ale fi nalizării și costurile 
necesare pentru vânzare.
Costul stocurilor cuprinde: costurile de achizitie, 
costurile de conversie precum si alte costuri 
suportate pentru aducerea stocurilor in starea si 
in locul in care se gasesc in prezent.
Costurile de achiziţie a stocurilor cuprind pretul 
de cumparare, taxele vamale de import si alte 
taxe (cu exceptia acelora pe care entitatea le 
poate recupera ulterior de la autoritatile fi scale), 
costurile de transport, manipulare si alte alte 
costuri care pot fi  atribuite direct achizitiei de 
produse fi nite, materiale si servicii. 
Costurile de conversie includ costurile cu 
manopera directă, alte cheltuieli directe de 
producţie, precum și alocarea sistematică a 
cheltuielilor indirecte de producţie, regie fi xă și 
regie variabilă.
Alocarea cheltuielilor de regie pe fi ecare produs 
se face pe baza volumului de muncă consumat 
pentru realizarea acelui produs. Alocarea regiei 
fi xe asupra costurilor se face pe baza capacitatii 
normale de productie, exprimate in ore de 
manopera directa.
Calculul acelor stocuri care nu sunt de obicei 
fungibile și al acelor bunuri sau servicii produse se 
determină prin identifi carea specifi că a costurilor 
lor individuale.
La ieșirea din gestiune a stocurilor și a celor active 
fungibile, acestea se evaluează și se înregistrează 
în contabilitate prin aplicarea metodei Cost Mediu 
Ponderat.
Costul îndatorării

Costurile îndatorării se recunosc ca și cheltuieli 
fi nanciare conform prevederilor contractuale, 
în perioada în care costurile îndatorării sunt 
scadente sau se produc efectiv si care nu sunt 
atribuite direct achizitiei.
Costurile îndatorării care sunt direct atribuibile 
achiziţiei, construcţiei sau producţiei unui activ cu 
ciclu lung de fabricaţie se includ în costul acelui 
activ. 

În costul de producţie al activelor cu ciclu lung 
de fabricaţie se includ numai acele costuri ale 
îndatorării care sunt legate de perioada de 
producţie. 
În categoria stocurilor se cuprind: 
▪ materiile prime, care participă direct la 

fabricarea produselor și se regăsesc în 
produsul fi nit integral sau parţial, fi e în starea 
lor iniţială, fi e transformată;

▪ materialele consumabile (materiale auxiliare, 
combustibili, materiale pentru ambalat, piese 
de schimb, seminţe și materiale de plantat, 
furaje și alte materiale consumabile), care 
participă sau ajută la procesul de fabricaţie 
sau de exploatare fără a se regăsi, de regulă, în 
produsul fi nit;

▪ materialele de natura obiectelor de inventar;
▪ produsele, și anume:

– semifabricatele;
– produsele fi nite;
– rebuturile, materialele recuperabile și 

deșeurile;
– mărfurile;
– ambalajele, care includ ambalajele 

refolosibile, achiziţionate sau fabricate, 
destinate produselor vândute și care în 
mod temporar pot fi  păstrate de terţi, cu 
obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute 
în contracte;

– producţia în curs de execuţie. 
– bunurile afl ate în custodie, pentru 

prelucrare sau în consignaţie la terţi.
Sunt refl ectate distinct acele stocuri cumpărate, 
pentru care s-au transferat riscurile și benefi ciile 
aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare.
Contabilitatea stocurilor este tinuta cantitativ si 
valoric, prin folosirea inventarului permanent.
In aceste conditii, in contabilitate se inregistreaza 
toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce 
permite stabilirea si cunoasterea in orice moment 
a stocurilor, atat cantitativ, cat si valoric. 
Periodic, conducerea societatii aproba nivelul 
pierderilor tehnologice normale.
Evaluarea la recunoaştere

Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor 
se efectuează la data transferului riscurilor și 
benefi ciilor.
Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, 
precum și efectuarea de operaţiuni economice, 
fără să fi e înregistrate în contabilitate, sunt 
interzise.
Pentru evidenţierea stocurilor se asigură 
recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate 
în societate de către comisia de receptie și 
înregistrarea acestora la locurile de depozitare. 
Înregistrarea la locul de depozitare se efectuează 
de către gestionarul care are răspunderea 
gestiunii respective.
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Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în 
custodie sau în consignaţie se recepţionează și 
înregistrează distinct ca intrări în gestiune. 
În contabilitate, valoarea acestor bunuri se 
înregistrează în conturi în afara bilanţului.
Dacă există decalaje între aprovizionarea și 
recepţia bunurilor care sunt în proprietatea 
societăţii se procedeaza astfel:
▪ bunurile sosite fără factură se înregistrează ca 

intrări în gestiune atât la locul de depozitare, 
cât și în contabilitate, pe baza recepţiei și a 
documentelor însoţitoare.

▪ bunurile sosite și nerecepţionate se 
înregistrează ca intrare în gestiune.

Dacă există decalaje între vânzarea și livrarea 
bunurilor, acestea se înregistrează ca ieșiri din 
societate, nemaifi ind considerate proprietatea 
acesteia se procedează astfel:
▪ bunurile vândute și nelivrate se înregistrează 

distinct în gestiunea societăţii, iar în 
contabilitate în conturi în afara bilanţului, in 
contul 8039 - Alte valori în afara bilanţului;

▪ bunurile livrate, dar nefacturate, se 
înregistrează ca ieșiri din gestiunea societăţii 
atât la locurile de depozitare, cât și în 
contabilitate, pe baza documentelor care 
confi rmă ieșirea din gestiune.

▪ bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze 
privind dreptul de proprietate se înregistrează 
potrivit contractelor încheiate.

Evaluarea după recunoaștere 

Stocurile se evalueaza la costul de achizitie sau 
costul de productie, dupa caz. Ajustarile de valoare 
se fac pentru activele circulante, trimestrial, pe 
baza constatarilor comisiilor de inventariere 
si/sau a conducatorilor modulelor, in vederea 
prezentarii activelor la cea mai mică valoare dintre 
cost și valoarea realizabilă netă.
In cadrul SC AEROSTAR SA se considera bunuri 
depreciate bunurile care au o vechime mai mare 
decat perioada de stocare stabilita prin decizie 
interna de Consiliul de Administratie.

Politici contabile privind datoriile societăţii

Datoriile societăţii se evidenţiază în contabilitate 
pe seama conturilor de terţi. Contabilitatea 
furnizorilor și a celorlalte datorii se ţine pe 
categorii, precum și pe fi ecare persoană fi zică sau 
juridică.
Impozitul pe profi t/venit de plată se recunoaste 
ca datorie în limita sumei neplătite.
Înregistrarea în contabilitate a accizelor și 
fondurilor speciale incluse în preţuri sau tarife 
se face pe seama conturilor corespunzătoare de 
datorii, fără a tranzita prin conturile de venituri și 
cheltuieli.
Operatiunile care nu pot fi  inregistrate distinct 
in conturile corespunzatoare si pentru care sunt 
necesare clarifi cari ulterioare sunt inregistrate 
intr-un cont distinct 473 (Decontari din operatii in 
curs de clarifi care).

Datoriile cu decontare în valută 

Datoriile în valută se înregistrează în contabilitate 
atât în lei, cât și în valută.
Evaluare periodică

La fi nele fi ecărei perioade, datoriile în valută se 
evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, 
comunicat de Banca Naţională a României din 
ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferenţele 
de curs înregistrate se recunosc în contabilitate 
la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs 
valutar, după caz.
La fi nele fi ecărei perioade, datoriile exprimate în 
lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul 
unei valute se evaluează la cursul de schimb al 
pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a 
României din ultima zi bancară a lunii în cauză.
Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în 
contabilitate la alte venituri fi nanciare sau alte 
cheltuieli fi nanciare, după caz.
Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia 
decontării datoriilor în valută la cursuri diferite 
faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe 
parcursul perioadei sau faţă de cele la care sunt 
înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute 
în luna în care apar, ca venituri sau cheltuieli din 
diferenţe de curs valutar.
Diferenţele de valoare care apar cu ocazia 
decontării datoriilor exprimate în lei, în funcţie 
de un curs valutar diferit de cel la care au fost 
înregistrate iniţial pe parcursul lunii sau faţă 
de cele la care sunt înregistrate în contabilitate 
trebuie recunoscute în luna în care apar, la alte 
venituri sau cheltuieli fi nanciare. 
Datoriile pe termen scurt

O datorie trebuie clasifi cată ca datorie pe termen 
scurt, denumită și datorie curentă atunci când:
▪ se așteaptă să fi e decontată în cursul normal al 

ciclului de exploatare al societăţii, sau
▪ este exigibilă în termen de 12 luni de la data 

bilanţului.
Toate celelate datorii trebuie clasifi cate ca datorii 
pe termen lung.
Datoriile pe termen lung

Datoriile care sunt exigibile într-un termen mai 
mare de 12 luni sunt datorii pe termen lung.
Sunt de asemenea considerate datorii pe termen 
lung purtătoare de dobândă chiar și atunci 
când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data 
situatiilor fi nanciare, dacă:
a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai 

mare de 12 luni; și
b) există un acord de refi nanţare sau de 

reeșalonare a plăţilor, care este încheiat 
înainte de data situatiilor fi nanciare.

Datoriile pe termen lung cuprind:
▪ credite bancare pe termen lung și mediu, 
▪ datorii comerciale și datorii asimilate, precum 

și dobânzile aferente acestora.
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Certifi cate de emisii de gaze cu efect de seră

Societatea recunoaște defi citul de certifi cate de 
emisii gaze cu efect de seră în situaţiile fi nanciare 
pe baza metodei datoriilor nete. Conform acestei 
metode, sunt recunoscute doar acele datorii care 
se așteaptă să rezulte din depășirea cotelor de 
certifi cate alocate.
Societatea își estimează volumele anuale de 
emisii la fi nalul fi ecărei perioade de raportare 
și recunoaște totalul datoriilor suplimentare 
estimate pentru excesul prognozat de volume 
de emisii de gaze cu efect de seră la justa valoare 
a unităţilor suplimentare care urmează să fi e 
achiziţionate sau sancţiunile care urmează să fi e 
suportate conform legislaţiei naţionale. Datoria 
suplimentară netă este recunoscută în profi t sau 
pierdere pe baza metodei unităţii de producţie.
In cazul în care societatea estimează că va folosi 
mai puţin din cotele alocate de certifi cate de emisii 
de gaze cu efect de seră alocate, orice potenţial 
venit din vânzarea certifi catelor neutilizate este 
recunoscut doar în momentul vănzării efective a 
acestora.

Politici contabile privind creanţele societăţii 

Creanţele includ:

▪ creanţe comerciale, care sunt sume datorate 
de clienţi pentru bunuri vândute sau servicii 
prestate în cursul normal al activităţii;

▪ efectele comerciale de încasat, instrumente 
ale terţilor;

▪ sume datorate de angajaţi sau companii 
afi liate;

▪ avansuri acordate furnizorilor de imobilizari, 
bunuri si servicii;

▪ creante in legatura cu personalul si cu bugetul 
statului

Creanţele se evidenţiază în baza contabilităţii de 
angajamente, conform prevederilor legale sau 
contractuale. 
Contabilitatea creantelor asigura evidenta 
creantelor societatii in relatiile cu clientii, 
personalul, asigurarile sociale, bugetul 
statului,actionarii, debitori diversi.
Contabilitatea clienţilor, se ţine pe categorii 
(clienti interni servicii si produse, precum si clienti 
externi servicii si produse) și pe fi ecare persoană 
fi zică sau juridică.
Debitele provenite din avansuri de trezorerie 
nedecontate ,din distribuiri de echipamente de 
lucru, precum si debitele provenite din pagube 
materiale, amenzi si penalitati stabilite in baza 
unor hotarari judecatoresti si alte creante in 
legatura cu personalul sunt inregistrate ca alte 
creante in legatura cu personalul.
Operatiunile care nu pot fi  inregistrate distinct 
in conturile corespunzatoare pentru care sunt 
necesare clarifi cari ulterioare, se inregistraza 
provizoriu inr-un cont distinct (contul 473). 
Sumele inregistrate in acest cont sunt clarifi cate 
intr-un termen de cel mult trei luni de la data 
constatarii.

Creanţe cu decontare în valută sau în lei în 
funcţie de cursul unei valute

Creanţele și datoriile în valută, rezultate ca efect 
al tranzacţiilor societăţii, se înregistrează în 
contabilitate atât în lei, cât și în valută
Tranzacţiile în valută sunt înregistrate iniţial la 
cursul de schimb valutar, comunicat de Banca 
Naţională a României, de la data efectuării 
operaţiunii. 
La fi nele fi ecărei perioade, creanţele în valută se 
evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, 
comunicat de Banca Naţională a României din 
ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferenţele 
de curs înregistrate se recunosc în contabilitate 
la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs 
valutar, după caz.
La fi nele fi ecărei perioade, creanţele exprimate în 
lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul 
unei valute se evaluează la cursul de schimb al 
pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a 
României din ultima zi bancară a lunii în cauză. 
În acest caz, diferenţele înregistrate se recunosc 
în contabilitate la alte venituri fi nanciare sau alte 
cheltuieli fi nanciare, după caz.
Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia 
decontării creanţelor în valută la cursuri diferite 
faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial 
pe parcursul lunii sau faţă de cele la care sunt 
înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute 
în luna în care apar, ca venituri sau cheltuieli din 
diferenţe de curs valutar.
Scăderea din evidenţă a creanţelor cu termene de 
încasare prescrise se efectuează numai după ce au 
fost întreprinse toate demersurile legale, pentru 
decontarea acestora.
Creanţele incerte se înregistrează distinct în 
contabilitate în contul 4118 Clienţi incerţi sau în 
litigiu.
În situaţiile fi nanciare anuale, creanţele se 
evaluează și se prezintă la valoarea probabilă de 
încasat.
Atunci când se estimează că o creanţă nu se va 
încasa integral, se înregistrează ajustări pentru 
depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate 
recupera. 
Evaluarea in situatiile fi nanciare a creanţelor 
exprimate în valută și a celor cu decontare în lei 
în funcţie de cursul unei valute se face la cursul 
de schimb valutar comunicat de Banca Naţională 
a României, valabil la data încheierii exerciţiului 
fi nanciar. 

Politici contabile privind numerarul, 
echivalentele de numerar şi prezentarea 
acestora în situaţia fl uxurilor de trezorerie

Numerarul cuprinde disponibilul in casa si la 
banci;
Echivalentele de numerar cuprind:
▪ depozite bancare pe termen scurt, care 

sunt usor convertibile in sume cunoscute 
de numerar si care sunt supuse unui risc 
nesemnifi cativ de schimbare a valorii;
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▪ CEC-uri, efecte comerciale primite de la clienti 
si depuse la scadenta la banca in vederea 
incasarii;

▪ Depozite colaterale constituite la terti;
Fluxurile de trezorerie sunt intrarile si iesirile de 
numerar si echivalente de numerar, clasifi cate pe 
activitati de exploatare, de investitii si de fi nantare.
Contabilitatea numerarului si a echivalentelor 
de numerar si a miscarii acestora ca urmare a 
incasarilor si platilor realizate se evidentiaza 
distinct in lei si in valuta.
Operatiunile privind incasarile si platile in valute se 
inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb 
valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, 
valabil la data efectuarii operatiunilor, cu exceptia 
operatiunilor de vanzare si cumparare de valuta 
care se inregistreaza in contabilitate la data 
decontarii operatiunii si la cursul valutar negociat 
cu banca comerciala in cadrul contractelor de 
vanzare-cumparare valuta.
La sfarsitul fi ecarei perioade de raportare 
numerarul si echivalentele de numerar exprimate 
in valuta se reevalueaza la cursurile de schimb 
valutar comunicate de Banca Nationala a Romaniei 
si valabile in ultima zi bancara a lunii in cauza, 
diferentele de curs favorabile sau nefavorabile 
inregistrate recunoscandu-se in contabilitate la 
Venituri din diferente de curs favorabile respectiv 
la Cheltuieli din diferente de curs nefavorabile.  
Fluxurile de trezorerie se raporteaza utilizand 
metoda directa prin care se prezinta clasele 
principale de incasari si plati brute in numerar 
provenite din activitatile de exploatare, de 
investitii si de fi nantare.
Fluxurile de trezorerie provenite din impozitul 
pe profi t platit sunt clasifi cate drept fl uxuri de 
trezorerie din activitati de exploatare. 
Fluxurile de trezorerie provenite din dobanzi si 
dividende incasate sunt clasifi cate drept fl uxuri 
de trezorerie din activitati de investitii. 
Fluxurile de trezorerie provenite din dobanzi si 
dividende platite sunt clasifi cate drept fl uxuri de 
trezorerie din activitati de fi nantare. 
Efectul variatiei cursurilor de schimb valutar asupra 
numerarului si a echivalentelor de numerar este 
prezentat in situatia fl uxurilor trezorerie separat 
de fl uxurile de trezorerie provenite din activitatile 
de exploatare, de investitii si de fi nantare in 
scopul reconcilierii numerarului si echivalentelor 
de numerar la inceputul si la sfarsitul perioadei de 
raportare.
Tranzactiile care nu impun intrebuintarea 
numerarului sau a echivalentelor de numerar 
sunt excluse din situatia fl uxurilor de trezorerie, 
dar informatiile relevante cu privire la aceste 
tranzactii vor fi  prezentate in alta parte a situatiilor 
fi nanciare.

Politici contabile privind recunoașterea 
cheltuielilor

Cheltuielile sunt recunoscute in situatia 
rezultatului global al societatii atunci cand 

se poate evalua in mod fi abil o diminuare a 
benefi ciilor economice viitoare legate de o 
diminuare a unui activ sau de o crestere a unei 
datorii. Ca urmare recunoasterea cheltuielilor are 
loc simultan cu recunoasterea cresterii datoriilor 
sau cu reducerea activelor.
Cheltuielile societăţii reprezintă sumele plătite 
sau de plătit pentru:
▪ consumuri de stocuri;
▪ lucrări executate și servicii prestate de care 

benefi ciază societatea;
▪ cheltuieli cu benefi ciile angajatilor;
▪ executarea unor obligaţii legale sau 

contractuale;
▪ provizioanele; 
▪ amortizările;
▪ ajustările pentru depreciere sau pierdere de 

valoare.
Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de 
cheltuieli, astfel:
▪ cheltuieli de exploatare;
▪ cheltuieli fi nanciare;
▪ cheltuieli extraordinare, cuprind numai 

pierderile din calamităţi și alte evenimente 
extraordinare.

Cheltuielile de exploatare cuprind:
▪ cheltuieli cu materii prime si materiale 

consumabile, costul de achizitie al materialelor 
nestocate,contravaloarea utilitatilor 
consumate, costul marfurilor vandute;

▪ cheltuieli cu personalul-benefi ciile angajatilor 
(salarii, asigurari si protectie sociala si alte 
cheltuieli cu personalul suportate de societate: 
cheltuieli cu scolarizarea personalului, 
cheltuieli cu tichete de masa si cheltuieli 
sociale;

▪ cheltuieli cu: servicii executate de terti, prime 
de asigurare, chirii, protocol, reclama si 
publicitate, transportul de bunuri si personal, 
deplasari, detasari, servicii bancare, posta si 
telecomunicatii, etc.;

▪ cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu 
ajustarile de valoare privind activele si 
cheltuieli cu provizioanele;

▪ alte cheltuieli de exploatare: impozite si taxe; 
pierderi din creante si debitori diversi, amenzi 
si penalitati,etc.

Benefi cii ale angajatilor

Benefi ciile angajatilor sunt forme de 
contraprestatii acordate de societate in schimbul 
serviciului prestat de angajati
Pe parcursul desfășurării normale a activităţii, 
societatea plătește Statului Român, în numele 
angajaţilor săi, contribuţiile pentru pensii, 
sănătate și șomaj. Cheltuielile cu aceste plăţi se 
înregistrează în profi t sau pierdere în aceeași 
perioadă cu cheltuielile de salariu aferente.
Toţi angajaţii societăţii sunt membrii ai planului 
de pensii al Statului Român.
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In SC AEROSTAR SA se recunosc urmatoarele 
categorii de benefi cii ale angajatilor :
▪ benefi ciile pe termen scurt ale angajatilor, 

cum ar fi  salariile si contributiile la asigurarile 
sociale, concediul anual platit si concediul 
medical platit si primele (daca se platesc in 
decursul a 12 luni de la sfarsitul perioadei) 
tichete de masa si alte benefi cii prevazute in 
Contractul colectiv de munca;

▪ benefi ciile postangajare, cum sunt benefi ciile 
aferente pensionarii;

▪ benefi ciile pentru rezilierea contractului de 
munca.

Benefi cii pentru rezilierea contractului de 
muncă

Benefi ciile pentru rezilierea contractului de muncă 
se negociaza periodic si sunt cele prevazute de 
Contractul olectiv de munca.
Cheltuielile fi nanciare sunt :

▪ cheltuielile privind investitii fi nanciare cedate; 
▪ diferente nefavorabile de curs valutar;
▪ cheltuieli privind dobanzile;
▪ alte cheltuieli fi nanciare.
Cheltuielile fi nanciare cuprind cheltuiala cu 
dobânda aferentă împrumuturilor, pierderile 
din depreciere recunoscute, aferente activelor 
fi nanciare.
Toate costurile îndatorării care nu sunt direct 
atribuibile achiziţiei, construcţiei sau producerii 
activelor cu ciclu lung de fabricaţie sunt 
recunoscute în contul de profi t sau pierdere, 
utilizând metoda dobânzii efective.
La pregătirea situaţiilor fi nanciare, tranzacţiile 
în monede, altele decât moneda funcţională a 
societăţii, sunt recunoscute la cursuri de schimb 
valutar la datele tranzacţiilor.
La sfârșitul fi ecărei perioade de raportare, 
elementele exprimate într-o monedă străină sunt 
convertite la cursurile curente de la acea dată.
Câștigurile sau pierderile din diferenţe de schimb 
valutar sunt raportate pe bază netă.
Conturile sintetice de cheltuieli sunt dezvoltate 
pe conturi analitice, in functie de reglementarile 
contabile in vigoare (planul general de conturi) 
si potrivit necesitatilor proprii ale societatii, cu 
aprobarea conducerii.
In cadrul cheltuielilor exercitiului fi nanciar 
sunt inregistrate, de asemenea, provizioanele, 
amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau 
pierdere de valoare, cheltuielile cu impozitul pe 
profi t curent si amanat si alte impozite, calculate 
conform legii, care sunt evidentiate distinct, in 
functie de natura lor.

Politici contabile privind recunoașterea 
veniturilor

Veniturile sunt recunoscute in situatia rezultatului 
global al societatii atunci cand se poate evalua 
in mod fi abil o crestere a benefi ciilor economice 
viitoare legate de o crestere a unui activ sau de o 

scadere a unei datorii. Ca urmare, recunoasterea 
veniturilor are loc simultan cu recunoasterea 
cresterii de active sau reducerii datoriilor.
În categoria veniturilor se includ atât sumele 
încasate sau de încasat în nume propriu, cât și 
câștigurile din orice sursă.
Veniturile se clasifi că astfel:
▪ Venituri din exploatare;
▪ Venituri fi nanciare;
▪ Venituri extraordinare.
Veniturile se recunosc pe baza contabilităţii de 
angajamente.
Conturile sintetice de venituri sunt dezvoltate 
pe conturi analitice, in functie de reglementarile 
contabile in vigoare, (planul general de conturi) 
si potrivit necesitatilor proprii ale societatii, cu 
aprobarea conducerii.
Venitul este evaluat la valoarea justă a contravalorii 
primite sau care poate fi  primită. Venitul din 
vânzări este diminuat pentru retururi, rabaturi 
comerciale și alte reduceri similare.
Veniturile din exploatare cuprind:
▪ venituri din vanzari (de bunuri, de servicii, de 

marfuri, de produse reziduale);
▪ venituri aferente costului stocurilor de 

produse;
▪ venituri din productia de imobilizari;
▪ venituri din reluari de ajustari ale activelor 

respectiv din diminuari sau reluari ale 
provizioanelor;

▪ alte venituri din exploatare.
Vânzare de bunuri 

Veniturile din vânzarea de bunuri sunt recunoscute 
când sunt îndeplinite toate condiţiile următoare:
▪ societatea a transferat cumpărătorului 

riscurile și recompensele aferente dreptului de 
proprietate asupra bunurilor;

▪ societatea nu păstrează nici implicarea 
managerială continuă până la nivelul asociat, 
de obicei, cu dreptul de proprietate, nici 
controlul efectiv asupra bunurilor vândute;

▪ valoarea venitului poate fi  evaluată în mod 
precis;

▪ este probabil ca benefi ciile economice 
asociate tranzacţiei să fi e direcţionate către 
entitate;

▪ costurile suportate sau care vor fi  suportate în 
legătură cu tranzacţia pot fi  măsurate în mod 
precis.

In mod specifi c, veniturile din vânzarea de bunuri 
sunt recunoscute atunci când bunurile sunt livrate 
și titlul legal este transferat.
Prestarea serviciilor 

Veniturile din serviciile prestate sunt recunoscute 
în contul de profi t sau pierdere proporţional 
cu stadiul de executie a tranzactiilor, la data 
raportării. Stadiul de execuţie este evaluat în 
raport cu analiza lucrărilor executate. In cazul in 
care rezultatul nu poate fi  estimat, veniturile se 
recunosc pana la valoarea costurilor recuperabile.
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Veniturile din chirii

Veniturile din chirii aferente investiţiilor imobiliare 
sunt recunoscute în contul de profi t sau pierdere 
liniar pe durata contractului de închiriere.
Veniturile fi nanciare cuprind venituri din 
dobânzi, venituri din diferente de curs valutar, 
venituri din dividende si alte venituri fi nanciare.
Veniturile din dobânzi sunt recunoscute în contul 
de profi t sau pierdere în baza contabilităţii de 
angajamente, utilizând metoda dobânzii efective. 
Venitul din dobândă generat de un activ fi nanciar 
este recunoscut atunci când este probabil ca 
societatea să obţină benefi cii economice și când 
venitul respectiv poate fi  măsurat în mod precis. 
Veniturile din dividende generate de investiţii 
sunt recunoscute atunci când a fost stabilit 
dreptul acţionarului de a primi plata (cu condiţia 
că este probabil ca benefi ciile economice să fi e 
direcţionate către Grup și valoarea veniturilor 
să poată fi  măsurată în mod precis). Societatea 
inregistreaza veniturile din dividende la valoarea 
bruta ce include impozitul pe dividende (atunci 
cand este cazul), care este recunoscut ca si 
cheltuiala curenta cu impozitul pe profi t.

Politici contabile privind reducerile comerciale 
si fi nanciare

Reducerile comerciale sunt:
a) rabaturile - se primesc pentru defecte de 

calitate și se practică asupra preţului de 
vânzare;

b) remizele - se primesc în cazul vânzărilor 
superioare volumului convenit sau dacă 
cumpărătorul are un statut preferenţial; și

c) risturnele - sunt reduceri de preţ calculate 
asupra ansamblului tranzacţiilor efectuate 
cu același terţ, în decursul unei perioade 
determinate.

Reducerile fi nanciare sunt sub formă de sconturi 
de decontare acordate pentru achitarea datoriilor 
înainte de termenul normal de exigibilitate.
Recunoastere:
Reducerile comerciale acordate de furnizor si 
inscrise pe factura de achizitie ajusteaza in sensul 
reducerii costul de achizitie a bunurilor.
Reducerile comerciale primite ulterior facturării 
corectează costul stocurilor la care se referă, 
dacă acestea mai sunt în gestiune. Dacă stocurile 
pentru care au fost primite reducerile ulterioare 
nu mai sunt în gestiune, acestea se evidenţiază 
distinct în contabilitate (contul 609 “Reduceri 
comerciale primite”), pe seama conturilor de terţi.
Reducerile comerciale acordate ulterior facturării, 
indiferent de perioada la care se referă, se 
evidenţiază distinct în contabilitate (contul 
709 “Reduceri comerciale acordate”), pe seama 
conturilor de terţi.

Politici contabile privind provizioanele 

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci când 
societatea are o obligaţie actuală (legală sau 
implicită) ca rezultat al unui eveniment trecut, este 

probabil ca societăţii să i se ceară să deconteze 
obligaţia și se poate face o estimare precisă a 
valorii obligaţiei.
Valoarea recunoscută ca provizion este cea mai 
bună estimare a contravalorii necesară pentru 
decontarea obligaţiei actuale la fi nalul perioadei 
de raportare, luând în considerare riscurile și 
incertitudinile din jurul obligaţiei.
Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri, în 
functie de natura, scopul sau obiectul pentru care 
au fost constituite.
Garanţii

Societatea constituie provizionul pentru garanţii 
atunci când produsul sau serviciile acoperite de 
garanţie sunt vândute.
Valoarea provizionului se bazează pe informaţii 
istorice sau contractuale cu privire la garanţiile 
acordate și este estimată prin ponderea tuturor 
rezultatelor posibile cu probabilitatea de realizare 
a fi ecăruia.
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

Când se identifi că riscuri și cheltuieli pe care 
evenimente survenite sau în curs de desfășurare 
le fac probabile și al căror obiect este determinat 
cu precizie dar a căror realizare este incertă, 
societatea acoperă aceste riscuri constituind 
provizioane.
Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli se 
constitue pentru elemente cum sunt:
▪ litigiile, amenzile, penalităţile, despăgubirile, 

daunele și alte datorii incerte.
▪ alte obligaţii actuale legale sau implicite
Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor 
corporale

La recunoașterea iniţială a unei imobilizări 
corporale se estimează valoarea costurilor de 
dezasamblare, de înlăturare a elementului și de 
restaurare a amplasamentului unde este situat, ca 
o consecinţă a utilizării elementului pe o anumită 
perioadă de timp.
Provizioane pentru benefi ciile angajatilor

Sunt recunoscute in cazul unor prime (prime de 
sfarsit de an fi nanciar, de sfarsit de an de productie, 
de performanta s.a.) acordate in conformitate cu 
Contractul Colectiv de Munca aplicabil, daca si 
numai daca:
– entitatea are o obligatie legala si implicita sa 

faca astfel de plati ca rezultat al evenimentelor 
trecute si

– poate fi  realizata o estimare fi abila a obligatiei.
Provizioanele sunt reanalizate la fi nalul fi ecarei 
perioade de raportare si sunt ajustate astfel incat 
sa refl ecte cea mai buna estimare curenta.
Politici contabile privind datoriile si activele 
contingente

In conformitate cu prevederile IAS 37, Societatea 
nu recunoaste activele si datoriile contingente, ele 
se evidentiaza in conturi in afara patrimoniului.
Un activ contingent este un activ posibil, aparut ca 
urmare a unui eveniment trecut si a carui existenta 
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va fi  confi rmata numai de aparitia sau de absenta 
unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, 
care nu sunt in totalitate sub controlul entitatii.
O datorie contingenta reprezinta:
– o obligatie posibila aparuta ca urmare a unor 

evenimente trecute trecut si a carui existenta 
va fi  confi rmata numai de aparitia sau de 
absenta unuia sau mai multor evenimente 
viitoare incerte, care nu sunt in totalitate sub 
controlul entitatii; sau

– o obligatie actuala aparuta ca urmare a 
unor evenimente trecute, dar care nu este 
recunoscuta deoarece este improbabil ca 
pentru decontarea acestei obligatii sa fi e 
necesare iesiri de resurse incorporand benefi cii 
economice sau valoarea obligatiei nu poate fi  
evaluata sufi cient de fi abil.

Politici contabile privind impozitarea profi tului

Cheltuielile cu impozitul pe profi t reprezintă suma 
impozitelor de plătit în mod curent, precum și a 
impozitelor amânate.
Impozitul curent

Impozitul plătibil în mod curent se bazează pe 
profi tul impozabil realizat în decursul anului. 
Profi tul contabil diferă faţă de profi tul raportat în 
declaraţia anuala privind impozitul pe profi t din 
cauza elementelor de venit sau cheltuieli ce sunt 
impozabile sau deductibile în unii ani, precum 
și elemente ce nu sunt niciodată impozabile sau 
deductibile.
Obligaţia societăţii în materie de impozite curente 
este calculată folosind rate de impozitare ce au 
fost adoptate la sfârșitul perioadei de raportare.
Impozitul amânat 

Impozitul amânat se recunoaște pe baza 
diferenţelor temporare dintre valoarea contabilă 
a bunurilor și a datoriilor din declaraţiile fi nanciare 
și bazele de impozitare corespunzătoare folosite 
în calculul profi tului impozabil. Datoriile de 
impozit amânate sunt în general recunoscute 
pentru toate diferenţele impozabile temporare.
Activul privind impozitul amânat este în 
general recunoscut pentru toate diferenţele 
temporare deductibile până în momentul în 
care aceste venituri taxabile cărora li s-a aplicat 
deductibilitatea vor putea fi  folosite.
Valoarea contabilă a activelor la care se aplică 
impozitul amânat este revizuită la fi nalul fi ecărei 
perioade de raportare și redusă până la limita 
la care nu mai este probabil că vor fi  sufi ciente 
profi turi impozabile încât să permită recuperarea 
integrală sau parţială a activelor.
Activele și datoriile privind impozitul amânat sunt 
măsurate la nivelul impozitelor ce sunt propuse 
a fi  aplicate în perioada la care este stabilită 
recuperarea datoriei sau realizarea activului, 
bazându-ne pe nivelul impozitelor (și al legilor 
fi scale) ce au intrat în vigoare sau urmează a intra 
în vigoare până la sfârșitul perioadei de raportare. 
Măsurarea datoriilor de taxe amânate și a activelor 
refl ectă consecinţele în materie de impozite ce 

ar urma să decurgă din felul în care societatea 
preconizează la sfârșitul perioadei de raportare,să 
recupereze sau să deconteze valoarea contabilă a 
activelor și datoriilor sale.
Impozitul curent și cel amânat sunt recunoscute 
în contul de profi t sau pierderi cu excepţia 
cazului în care ele se referă la elemente ce sunt 
recunoscute direct în capitalul propriu, caz în care 
impozitul curent și cel amânat sunt deasemenea 
recunoscute direct în capital propriu.
Politici contabile privind repartizarea 
profi tului

Profi tul sau pierderea se stabileste cumulat de la 
inceputul exercitiului fi nanciar. 
Rezultatul fi nal al exercitiului fi nanciar se stabileste 
la inchiderea acestuia si reprezinta soldul fi nal 
al contului de profi t si pierdere determinat ca 
diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului.
Repartizarea profi tului pe destinatii se 
inregistreaza in contabilitate, dupa aprobarea 
situatiilor fi nanciare anuale.
Constituirea rezervelor 

La fi nele perioadei de raportare, se constituie 
rezerve legale pe seama profi tului perioadei, 
numai in baza prevederilor legale aplicabile.
Profi tul contabil ramas nerepartizat se preia la 
inceputul exercitiului fi nanciar urmator celui 
pentru care se intocmesc situatiile fi nanciare 
anuale in contul de rezultat reportat, de unde 
urmeaza a fi  repartizat pe celelalte destinatii 
hotarate de Adunarea Generala a Actionarilor, cu 
respectarea prevederilor legale.
Inchiderea conturilor “Profi t sau pierdere” si 
“Repartizarea profi tului” se efectueaza in exercitiul 
fi nanciar urmator celui pentru care se intocmesc 
situatiile fi nanciare anuale.
Repartizarea profi tului pe celelalte destinaţii

Evidentierea in contabilitate a repartizarii pe 
destinatii a profi tului contabil, cu exceptia 
rezervei legale, se efectueaza in exercitiul fi nanciar 
urmator, conform Hotararii Adunarii Generale a 
Actionarilor.
Profi tul poate fi  repartizat pentru:
▪ acoperirea pierderii contabile reportate;
▪ distribuirea de dividende;
▪ alte rezerve statutare.
Acoperirea pierderii contabile
Pierderea contabila reportata se acopera din 
profi tul exercitiului fi nanciar si cel reportat, din 
rezerve, prime de capital si capital social, potrivit 
Hotararii Adunarii generale a asociatilor.
In cazul corectarii de erori care genereaza pierdere 
contabila reportata, aceasta se acopera inainte de 
efectuarea oricarei repartizari din profi t.
In situatia in care cheltuielile de dezvoltare 
nu au fost integral amortizate, nu se face 
nicio distribuire din profi turi decat daca suma 
rezervelor distribuibile si a profi tului reportat este 
cel putin egala cu cea a cheltuielor de dezvoltare 
neamortizate.
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Politici contabile privind stabilirea rezultatului 
pe acţtiune

Societatea prezintă informaţii cu privire la 
rezultatul pe acţiune de baza. Rezultatul pe 
acţiune de bază este calculat împărţind profi tul 
sau pierderea atribuibilă deţinătorilor de acţiuni 
ordinare ai societăţii la media ponderată a 
actiunilor ordinarei în circulaţie în cursul perioadei.
Politici contabile privind subvenţiile și alte 
fonduri nerambursabile 
În cadrul subvenţiilor se refl ectă distinct:
▪ subvenţiile guvernamentale;
▪ împrumuturile nerambursabile cu caracter de 

subvenţii;
▪ alte sume primite cu caracter de subvenţii.
Recunoaștere

Subvenţiile se recunosc la valoarea aprobată a 
acestora.
Subventiile primite sub forma activelor 
nemonetare se recunosc la valoarea justă. 
Subvenţii guvernamentale 
Subvenţiile guvernamentale sunt recunoscute 
iniţial ca venit amânat la valoarea justă atunci 
când există asigurarea rezonabilă că acesta va 
fi  încasat iar societatea va respecta condiţiile 
asociate subvenţiei.
Subvenţiile care compensează societatea pentru 
cheltuielile efectuate sunt recunoscute în contul 
de profi t sau pierdere în mod sistematic, în aceleași 
perioade în care sunt recunoscute cheltuielile. 
Subvenţiile care compensează societatea pentru 
costul unui activ sunt recunoscute în contul de 
profi t și pierdere în mod sistematic pe durata de 
viaţă a activului.

Subvenţiile pentru investiţii

Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile 
nemonetare la valoarea justă, se înregistrează ca 
subvenţii pentru investiţii și se recunosc în bilanţ 
ca venit amânat.
Venitul amânat se înregistrează în contul de profi t 
și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu 
amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.
Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ 
se înregistrează prin reducerea soldului venitului 
amânat cu suma rambursabilă.

Subvenţiile aferente veniturilor 

Subvenţiile aferente veniturilor se recunosc, pe 
o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor 
corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care 
aceste subvenţii urmează să le compenseze.
În cazul în care într-o perioadă se încasează 
subvenţii aferente unor cheltuieli care nu au fost 
încă efectuate, subvenţiile primite nu reprezintă 
venituri ale acelei perioade curente. Acestea se 
recunosc în contabilitate ca venit în avans și se 
reiau în contul de profi t și pierdere pe măsura 
efectuării cheltuielilor pe care le compensează.
Restituirea unei subvenţii aferente veniturilor se 
efectuează prin reducerea veniturilor amânate.
Dacă suma rambursată depășește venitul 
amânat sau dacă nu există un asemenea venit, 

surplusul, respectiv valoarea integrală restituită, 
se recunoaște imediat ca o cheltuială.
Politici contabile privind parţile afi liate

O tranzactie cu partile afi liate reprezinta un 
transfer de resurse, servicii sau obligatii intre 
Societatea raportoare si o parte afi liata, indiferent 
daca se percepe sau nu un pret.
Criteriile de identifi care a partilor afi liate Societatii 
sunt conform IAS 24 “Prezentarea informatiilor 
privind partile afi liate”.
Prezentari de informatii
Relatiile dintre Societate si partile sale afi liate vor 
fi  prezentate indiferent daca au existat sau nu 
tranzactii intre ele.
Societatea trebuie sa prezinte numele Societatii-
mama care intocmeste situatii fi nanciare 
consolidate disponibile pentru uzul public.
Daca Societatea a a avut tranzactii cu partile 
afi liate pe parcursul perioadei acoperite de 
situatiile fi nanciare, acestea vor prezenta natura 
relatiei cu partile afi liate, precum si informatiile cu 
privire la respectivele tranzactii .
Prezentarea informatiilor va include cel putin:
▪ valoarea tranzactiilor;
▪ valoarea sodurilor scadente, inclusiv a 

angajamentelor;
▪ provizioanele privind creantele indoielnice 

aferente soldurilor scadente;
▪ cheltuiala recunoscuta in timpul perioadei 

cu privire la creantele nerecuperabile sau 
indoielnice datorate de partile afi liate.

Prezentarile de informatii vor fi  intocmite separat 
pentru fi ecare dintre urmatoarele categorii:
▪ societatea-mama;
▪ fi lialele;
▪ entitatile asociate;
▪ asociatiile in participatie in care entitatea este 

un asociat;
▪ personalul cheie din conducerea Societatii sau 

a Societatii-mama si
▪ alte parti afi liate.
Politici contabile privind producţia de bunuri 
și servicii

Organizarea contabilitatii de gestiune al SC 
AEROSTAR SA are la baza prevederile legale 
aplicabile si manualul de proceduri si instructiuni 
de lucru specifi ce contabilitatii de gestiune, 
adaptat specifi cului activitatii Companiei.
Planul de conturi 

AEROSTAR utilizeaza, pentru contabilitatea de 
gestiune, conturile din clasa 9 a Planului de conturi 
general cuprins in Reglementarile contabile 
conforme cu Ordinul ministrului fi nantelor 
publice 1286 /01.10.2012 , dezvoltate in conturi 
analitice.
Obiectul contabilitatii de gestiune consta in:
▪ colectarea costurilor directe, indirecte si 

auxiliare dupa natura lor 
▪ repartizarea costurilor indirecte 
▪ decontarea costurilor directe si indirecte 
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Scopul contabilitatii de gestiune este in principal:
▪ stabilirea productiei neterminate
▪ stabilirea rezultatului pe comenzi de 

productie sau servicii si pe fi ecare structura 
organizatorica.

Conform reglementarilor contabile, in costul 
bunurilor, lucrarilor, serviciilor executate nu sunt 
incluse urmatoarele elemente care se recunosc 
drept cheltuieli ale perioadei in care au survenit:
a) pierderile de materiale, manopera sau alte 

costuri de productie inregistrate peste limitele 
normal admise;

b) cheltuielile generale de administratie.
Metoda de calculatie utilizata in SC.AEROSTAR S.A 
Bacau este metoda pe comenzi.
Aceasta metoda este indicata pentru productia 
individuala si de serie. Obiectul de evidenta si de 
calculatie a costurilor in cadrul acestei metode 
il constituie comanda lansata pentru anumita 
cantitate (lot) de produse.
Cheltuielile de productie se colecteaza pe fi ecare 
comanda in parte direct (cele cu caracter direct) 
sau prin repartizare (cele indirecte). 
Costul efectiv pe unitate de produs se calculeaza 
la fi nalizarea comenzii prin impartirea cheltuielilor 
de productie colectate pe comanda aferenta la 
cantitatea de produse fabricate in cadrul comenzii 
respective.
Lansarea comenzilor se face la pretul de vanzare 
sau la pret planifi cat, dupa caz.
In cazul comenzilor aferente vanzarilor la export 
pretul se exprima in lei prin transformarea valutei 
la cursul valutar bugetat.

ETAPELE DE STABILIRE A COSTURILOR PE 
COMENZI 

Intocmirea antecalculatiilor de costuri pe comenzi;
Colectarea cheltuielilor directe pe comenzi;
Colectarea cheltuielilor indirecte;
Repartizarea cheltuielilor indirecte si decontarea 
costurilor comenzilor aferente activitatii auxiliare
Decontarea costurilor comenzilor directe pe 
cheltuieli indirecte;
Repartizarea cheltuielilor indirecte aferente 
activitatii de baza;
Decontarea costului de productie si obtinerea 
productiei marfa si subunitate;
Determinarea productiei in curs de executie.

Politici contabile privind evenimentele 
ulterioare datei de raportare

Evenimentele ulterioare perioadei de raportare 
sunt acele evenimente, favorabile si nefavorabile, 
care apar intre fi nalul perioadei de raportare si 
data la care situatiile fi nanciare sunt autorizate 
pentru emitere.
Societatea ajusteaza valorile recunoscute 
in situatiile sale fi nanciare pentru a refl ecta 
evenimentele ulterioare care conduc la ajustarea 
situatiilor fi nanciare dupa perioada de raportare, 
in conformitate cu prevederile IAS 10.

Prezentarea informaţiilor

Societatea prezinta data la care situatiile fi nanciare 
au fost aprobate in vederea emiterii, precum si 
cine a dat aceasta aprobare.
Daca Societatea primeste ulterior perioadei de 
raportare informatii despre conditiile care existau 
la fi nalul perioadei de raportare, Societatea 
actualizeaza informatiile prezentate care se refera 
la aceste conditii, in contextul noilor informatii.
Daca evenimentele care nu conduc la ajustarea 
situatiilor fi nanciare dupa perioada de raportare 
sunt semnifi cative, Societatea prezinta 
urmatoarele informatii pentru fi ecare categorie 
de astfel de evenimente: natura evenimentului 
si o estimare a efectului fi nanciar sau o declaratie 
conform careia o astfel de estimare nu poate fi  
facuta.
Politici contabile privind instrumentele 
fi nanciare

Un instrument fi nanciar reprezintă un contract 
care generează simultan:
▪ un activ fi nanciar pentru o entitate;
▪ datorie fi nanciară sau un instrument de 

capitaluri proprii pentru o altă entitate.
Societatea va recunoaște un activ sau o datorie 
fi nanciară în situaţiile fi nanciare atunci și 
numai atunci când societatea devine parte din 
prevederile contractuale ale instrumentului.
O cumpărare sau o vânzare standard a activelor 
fi nanciare va fi  recunoscută și derecunoscută, 
după caz, utilizându-se metoda contabilizării la 
data tranzacţiei sau la data decontării.
Toate activele și datoriile fi nanciare sunt 
recunoscute iniţial la valoarea justă plus, în cazul 
unui activ fi nanciar sau al unei datorii fi nanciare 
care nu este evaluat la valoarea justă prin contul 
de profi t sau pierdere, costurile de tranzacţionare 
care sunt direct atribuibile achiziţiei sau emiterii 
activului sau datoriei fi nanciare. Titlurile 
netranzacţionate se evaluează la costul istoric 
mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de 
valoare.
Societatea compensează un activ fi nanciar cu o 
datorie fi nanciară numai atunci când:
▪ are dreptul legal să facă acest lucru, și
▪ intenţionează fi e să deconteze pe bază netă, 
sau
▪ să realizeze activul și să stingă datoria simultan.
Un activ fi nanciar este depreciat atunci când 
valoarea contabilă este mai mare decât valoarea 
recuperabilă estimată.
Societatea stabilește la data fi ecărui bilanţ 
existenţa unor semne de depreciere.
Valoarea contabilă a activului trebuie redusă până 
la nivelul valorii recuperabile estimate și pierderea 
va fi  inclusă în contul de profi t și pierdere al 
perioadei.
Pierderea din depreciere este diferenţa între 
valoarea contabilă și valoarea actualizată a 
fl uxurilor de numerar viitoare estimate.
In aplicarea politicilor contabile, societatea emite 
proceduri, instructiuni si dispozitii de lucru.
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NOTA 4.  IMOBILIZĂRI CORPORALE 

 
Valori brute Terenuri Constructii

Echipamente 
tehnologice 

si mijloace de 
transport

Alte
imobilizari 

corporale

Imobilizari 
corporale 
in curs de 

executie
Investiţii 

imobiliare Total

La 1 ianuarie 2016 28.346 47.439 92.775 399 1.956 7.365 178.280

intrari - 4.043 14.541 405 18.896 581 38.466
imobilizari constatate 
plus inventar - - 3 - - - 3
iesiri - (110) (194) - (19.570) - (19.874)

La 31 decembrie 2016 28.346 51.372 107.125 804 1.282 7.946 196.875

 
Amortizare Terenuri Constructii

Echipamente 
tehnologice 
si mijloace 

de transport

Alte
  imobilizari   

corporale

Imobilizari 
corporale
in curs de 

executie
Investiţii 

imobiliare Total

La 1 ianuarie 2016 - 5.121 23.393 125 - 1.117 29.756

intrari - 2.069 12.355 86 - 330 14.840
iesiri - (98) (129) - - - (227)

La 31 decembrie 2016 - 7.092 35.619 211 - 1.447 44.369

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în  mii lei, dacă nu se specifi că altfel)

VALOAREA CONTABILĂ NETĂ A IMOBILIZĂRILOR CORPORALE LA 31 DECEMBRIE 2016

Valoare bruta Amortizare
Ajustari pentru 

pierderea de valoare
Valoare 

contabila neta

1. Terenuri 28.346 - - 28.346

2. Constructii 51.372 7.092 - 44.280

3. Echipamente tehnologice si mijloace de transport 107.125 35.619 - 71.506

4. Alte imobilizari corporale 804 211 - 593

5. Investiţii imobiliare 7.946 1.447 - 6.499

6. Imobilizari corporale in curs de executie 1.282 - - 1.282

Total (1+2+3+4+5+6) 196.875 44.369 - 152.506

Imobilizările corporale sunt clasifi cate de către 
societate în următoarele clase de active de aceeaşi 
natură şi cu utilizări similare: 
▪ Terenuri; 
▪ Construcţii; 
▪  Echipamente tehnologice (masini, utilaje, 

instalaţii de lucru); 
▪ Mijloace de transport; 
▪ Alte imobilizări corporale;
▪ Investitii imobiliare. 
La determinarea valorii contabile brute a 
imobilizarilor corporale societatea foloseste 
metoda costului istoric.
Imobilizările corporale sunt amortizate de către 
societate utilizând metoda liniară, dupa cum 
urmeaza:
▪ constructii 30-50  ani;
▪ echipamente tehnologice 4-25  ani;
▪ mijloace de transport 4-18  ani;
▪ alte imobilizari corporale 2-18  ani;
▪ investitii imobiliare 25-50  ani.

Duratele de viata utila sunt stabilite de comisii 
formate din specialistii societatii. 
Duratele fi scale de functionare ale imobilizarilor 
corporale sunt reglementate de legislatia fi scala 
in materie. 
Duratele utile de viaţă ale imobilizarilor corporale 
au fost revizuite la sfarsitul exercitiului fi nanciar 
2016.
Societatea nu a achizitionat active din combinari 
de intreprinderi si nu a clasifi cat active in vederea 
vanzarii.
La data tranzitiei la IFRS, societatea a estimat si a 
inclus in costul imobilizărilor corporale costurile 
estimate cu demontarea şi mutarea activelor, 
respectiv costuri de restaurare a amplasamentului 
la sfârşitul duratei utile de viaţă. 
Aceste costuri s-au refl ectat prin constituirea unui 
provizion, care este înregistrat în contul de profi t şi 
pierdere de-a lungul vieţii imobilizarilor corporale, 
prin includerea în cheltuiala cu amortizarea.
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Revizuirea estimarilor pentru provizionul de 
dezafectare si restaurare este determinata de 
revizuirea anuala a costurilor de demontare. 
Comisia de specialisti ai societatii desemnata 
sa analizeze anual eventualele modifi cari ale 
estimarilor a analizat si a constatat la fi nele 
exercitiului fi nanciar 2016 ca estimarile initiale a 
costurilor de demontare sunt adecvate. 
Cheltuielile cu amortizarea sunt recunoscute 
în contul de profi t şi pierdere utilizând metoda 
liniară de calcul. 
Amortizarea unui activ începe când acesta este 
disponibil pentru utilizare (adica atunci cand se 
afl a in amplasamentul si starea necesara pentru a 
putea functiona in maniera dorita de conducere) 
şi încetează la data când activul este reclasifi cat 
în altă categorie sau la data la care activul este 
derecunoscut.
Amortizarea nu încetează atunci cănd activul nu 
a fost utilizat.
Terenurile şi clădirile sunt active separabile şi sunt 
contabilizate separat, chiar şi atunci când sunt 
dobăndite împreună.

Terenurile au o durată de viaţă utilă nelimitată şi 
prin urmare, nu se amortizează. 
In conformitate cu prevederile IAS 36-Deprecierea 
activelor-, societatea a procedat la identifi carea 
indiciilor de depreciere a activelor, utilizand 
sursele interne.
Din analiza surselor s-a constatat ca: 
▪ performanta economica a activelor este 

buna, comparativ cu cea preconizata, toate 
imobilizarile care sunt in functiune aduc 
benefi cii societatii

▪ in anul 2016 nu au avul loc modifi cari cu efect 
negativ asupra gradului si modului in care 
activele sunt utilizate si nici nu se preconizeaza 
modifi cari in viitorul apropiat.

In concluzie, imobilizarile corporale afl ate in 
sold la 31.12.2016 nu sunt depreciate si nu s-au 
constituit ajustari pentru deprecierea acestora. 
Valoarea contabila bruta a imobilizarilor corporale 
amortizate integral si care sunt inca in functiune la 
data de 31 decembrie 2016 este de1.662 mii lei.

La 31.12.2016 nu sunt constituite ipoteci asupra activelor imobiliare afl ate in proprietatea AEROSTAR S.A.
a) Cresterile de valori brute ale imobilizarilor corporale, au fost prin:  38.469 

▪ achizitia de echipamente tehnologice, masini-unelte CNC, modernizare cladiri 19.570
 ▪ capitalizarea cheltuielilor aferente investitiilor in curs de executie, 
  fi nantate integral de Aerostar  18.896
 ▪ imobilizare constatata plus inventar 3
b)   Reducerile de valori brute ale imobilizarilor corporale, au fost prin: 19.874 

 ▪ fi nalizarea  investitiilor  in  curs  de  executie 19.570
 ▪ derecunoasterea unor imobilizari corporale ca urmare a faptului ca societatea 
  nu mai asteapta benefi cii economice viitoare din utilizarea lor 304

NOTA 5.  IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Valori  brute
Cheltuieli de 

cercetare-dezvoltare Licente
Alte imobilizari 

necorporale Total

La 1 ianuarie 2016 - 3.418 366 3.784

Intrari 283 361 241 885
Iesiri (283) (12) - (295)
La 31 decembrie 2016 - 3.767 607 4.374

Amortizare
Cheltuieli de 

cercetare-dezvoltare Licente
Alte imobilizari 

necorporale Total
La 1 ianuarie 2016 - 1.660 118 1.778

Intrari 283 784 135 1.202
Iesiri (283) (12) - (295)
La 31 decembrie 2016 - 2.432 253 2.685
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VALOAREA CONTABILĂ NETĂ A IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE LA 31 DECEMBRIE 2016

Valoare bruta Amortizare
Ajustari pentru 

pierderea de valoare
Valoare contabila 

neta

1. Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 283 283 - -

2. Licente 3.767 2.432 - 1.335

3. Alte imobilizari necorporale 607 253 - 354

Total (1+2+3) 4.657 2.968 - 1.689

In categoria imobilizarile necorporale sunt cuprinse urmatoarele clase de active de natura si utilizare 
similara:
▪ Cheltuieli de dezvoltare
▪ Licente 
▪ Alte imobilizari necorporale
In cadrul altor imobilizari necorporale sunt inregistrate programele informatice.
Duratele de viata utila estimate pentru imobilizarile necorporale sunt determinate in ani.
Duratele de viata utila sunt stabilite de comisii formate din specialistii societatii. 
Duratele fi scale de functionare ale imobilizarilor necorporale sunt reglementate de legislatia fi scala pentru 
active.
Cheltuielile cu amortizarea sunt recunoscute în contul de profi t şi pierdere utilizând metoda liniară de 
calcul.
Imobilizarile necorporale afl ate in sold la 31.12.2016 nu sunt depreciate si nu s-au constituit ajustari pentru 
deprecierea acestora. 
La determinarea valorii contabile brute a imobilizarilor necorporale societatea foloseste metoda costului 
istoric.
Valoarea licentelor software amortizate integral la 31 decembrie 2016 si care sunt inca utilizate este de 
742 mii lei. 
Toate imobilizarile necorporale afl ate in sold la 31 decembrie 2016 sunt proprietatea AEROSTAR.
a) Cresterile de valori brute ale imobilizarilor necorporale au fost  prin: 885  
 ▪ capitalizarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare fi nantate integral de Aerostar  
  - califi care procese speciale 283
 ▪ achizitia de licente software si dezvoltarea aplicatiei informatice MRP II 361
 ▪ dezvoltarea sistemului informatic de gestionare a productiei AEROPROD 241
 In anul 2016 nu au fost intrari de licente generate intern si nici dobandite prin combinari de intreprinderi.

b)  Reducerile de valori brute ale imobilizarilor necorporale, au fost  prin: 295     
 • decontarea si amortizarea temelor din programul de cercetare-dezvoltare, abordate 283    
       si fi nalizate in perioada analizata
 • derecunoasterea unor licente software ca urmare a faptului ca societatea 12
      nu mai asteapta benefi cii economice viitoare din utilizarea lor
 In anul 2016 nu au fost active clasifi cate drept detinute in vederea vanzarii in conformitate cu IFRS 5.

NOTA 6.  IMOBILIZĂRI FINANCIARE

Actiuni detinute la 
entitati afi liate

Alte titluri 
imobilizate

Imprumut acordat 
pe termen lung si 
dobanda aferenta

Total

La 1 ianuarie 2016 14 92 106 212

Cresteri/ Reduceri - - (10) (10)
La 31 decembrie 2016 14 92 96*) 202

*) Societatea evidentiaza in imobilizari fi nanciare suma ramasa (96 mii lei) din imprumutul acordat de AEROSTAR 
unui salariat, cu scadenta mai mare de 12 luni, pentru care AEROSTAR percepe dobanzi.
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Detaliile investitiilor entitatii la 31.12.2016 in alte societati sunt urmatoarele:

Numele fi lialei/
Sediul social

Activitatea de 
baza

Nr. de 
actiuni

Drepturi 
de vot
(%)

Valoarea 
detinerii 
Aerostar
(mii lei)

Informatii fi nanciare pentru ultimul 
exercitiu fi nanciar (anul 2015) pentru 

care au fost aprobate situatiile 
fi nanciare ale societatilor afi liate

Capital social al 
societatii Rezerva

Profi t 
net

SC Airpro Consult SRL 
Bacau
Str. Condorilor nr. 9

- activitati de 
contractare pe 
baze temporare 
a personalului

100 100% 10 10 55 50

SC Foar SRL Bacau
Str. Condorilor nr. 9

- inchiriere 
si leasing cu 
alte masini, 
echipamente si 
bunuri tangibile

408 51% 4 8 1.739 355

SC Aerostar 
Transporturi Feroviare 
S.A Bacau
Str. Condorilor nr. 9

- fabricarea 
echipamentelor 
de ridicat si 
manipulat

9.150 45,75% 92 200 38 3

TOTAL 106 218 1.832 408

Participatiile AEROSTAR in aceste companii sunt inregistrate la cost.
In anul 2016, societatea nu a inregistrat modifi cari in sensul cresterii/reducerii procentului de participatii, 
pastrandu-si aceeasi infl uenta ca si in anul 2015.
Toate companiile in care AEROSTAR detine participatii sunt inregistrate in Romania.

Impozitul pe profi t aferent perioadei cuprinde impozitul curent si impozitul amanat. Impozitul pe profi t 
este recunoscut in situatia profi tului sau pierderii sau direct in capitalurile proprii daca impozitul este 
aferent elementelor de capital.

Impozitul curent pe profi t

Impozitul curent este impozitul de platit aferent profi tului realizat in perioada curenta, determinat in baza 
reglementarilor fi scale aplicabile la data raportarii. Rata impozitului pe profi t aplicabila pentru 31.12.2016 a 
fost de 16% (aceeasi rata s-a aplicat si pentru exercitiul fi nanciar 2015).

   31 decembrie 2016

Profi tul contabil brut 65.865

Cheltuieli cu impozitul curent pe profi t 10.334

Reconcilierea profi tului contabil cu cel fi scal Diferente

Venituri contabile 372.807 Venituri fi scale 332.252 -40.555
Cheltuieli contabile 306.942 Cheltuieli fi scale 247.767 -59.175
Profi t brut contabil 65.865 Profi t fi scal 84.485 +18.620
Impozit (16%) 10.538 Impozit fi scal (16%) 13.518 +2.980
Reduceri de impozit - 3.184 +3.184
Impozit pe profi t fi nal 10.538 10.334 -204
Rata legala aplicabila 16%
Rata medie efectiva de impozitare, 
calculata la profi tul brut contabil

15,69%

Principalii factori care au afectat rata efectuva de impozitare:
- veniturile neimpozabile obtinute ca urmare a recuperarii unor cheltuieli nedeductibile (din care veniturile 

din reluarea unor ajustari si provizioane pentru garantii au detinut o pondere semnifi cativa);
-  facilitatile fi scale reprezentand scutirea de impozit pe profi t aferenta investitiilor realizate conf. Art. 22 

din Codul fi scal;

NOTA 7. IMPOZITUL PE PROFIT
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31.12.2016 31.12.2015
Materii prime 11.139 10.981
Materiale consumabile 23.270 17.458
Alte materiale 14 19
Semifabricate 48 0
Ambalaje 2 6
Produse fi nite 11.918 11.564
Produse in curs de executie 20.063 19.912
Marfuri 3 4
Ajustari pentru deprecierea stocurilor (16.185) (16.382)
TOTAL 50.272 43.562

NOTA 8.   STOCURI

- cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fi scal (cheltuieli privind constituirea sau majorarea unor 
provizioane nedeductibile din punct de vedere fi scal, cheltuieli cu amortizarea contabila nedeductibila 
din punct de vedere fi scal, pierderi din creante s.a.).

Impozitul amanat este determinat pentru diferentele temporare ce apar intre baza fi scala de calcul a 
impozitului pentru active si datorii si valoarea contabila a acestora. Impozitul amanat este calculat cu ratele 
de impozitare ce se asteapta sa fi e aplicabile diferentelor temporare la reluarea acestora, in baza legislatiei 
aplicabile la data raportarii. 
Societatea a estimat si a inregistrat datorii privind impozitul amanat aferente activelor imobilizate (ce 
deriva din diferente intre valorile contabile si fi scale, duratele diferite de viata utila s.a.) si rezervelor si a 
recunoscut creante privind impozitul amanat aferente provizioanelor pentru garantii acordate clientilor, a 
altor provizioane pentru riscuri si cheltuieli precum si ajustarilor pentru deprecierea creantelor clienti.
Prin clarifi carile aduse de prevederile Ordinului M.F.P. nr. 2844/2016 coroborate cu IAS 12 Impozitul pe profi t, 
in exercitiul 2016 am reformulat articolele contabile privind inregistrarea impozitelor amanate. Prin 
aceste inregistrari, s-a diminuat valoarea capitalurilor proprii cu impozitul pe profi t amanat in suma de 
11.292 mii lei, care s-a inregistrat in datorii.

Structura impozitului amanat inregistrat la 31.12.2016 este:

Datorii privind impozitul amanat Sume (mii lei)
1.  Datorii privind impozitul amanat generate de diferentele dintre bazele contabile (mai mari) si  
     cele fi scale (mai mici) ale activelor imobilizate

4.870

2.  Datorii privind impozitul amanat aferente rezervelor legale 1.559
3.  Datorii privind impozitul amanat aferente rezervelor din facilitati fi scale 5.902
4.  Datorii privind impozitul amanat aferente rezultatului reportat reprezentand surplus realizat 
     din rezerve din reevaluare 

59

Total datorii privind impozitul amanat 12.390
Creante privind impozitul amanat
Creante privind impozitul amanat aferente ajustarilor pentru depreciere clienti constituite in anul 2010 38
Creante privind impozitul amanat aferente provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli constituite in anul 2010 1.062
Creante privind impozitul amanat aferente provizioanelor pentru garantii acordate clientilor constituite in 
perioada 2014-2016

7.486

Total creante privind impozitul amanat 8.586

Stocurile se evaluează la cea mai mică valoare 
dintre cost şi valoarea realizabilă netă.
Valoarea realizabilă netă reprezintă preţul de 
vânzare estimat pentru stocuri minus toate 
costurile estimate ale fi nalizării şi costurile 
necesare pentru vânzare.
Costul stocurilor cuprinde: costurile de achizitie, 
costurile de conversie precum si alte costuri 
suportate pentru aducerea stocurilor in starea si 
in locul in care se gasesc in prezent.
La ieşirea din gestiune a stocurilor, acestea se 
evaluează şi se înregistrează în contabilitate prin 
aplicarea metodei Cost Mediu Ponderat.

Ajustarile de valoare se fac periodic, pe baza 
constatarilor comisiilor de inventariere, in vederea 
prezentarii activelor la cea mai mică valoare dintre 
cost şi valoarea realizabilă netă.
In cadrul Societatii se considera bunuri depreciate  
bunurile care au o vechime mai mare decat 
perioada de stocare stabilita prin decizie interna 
de Consiliul de Administratie.
Valoarea totala a stocurilor recunoscuta drept 
cheltuiala pe parcursul perioadei este de 107.222 
mii lei. Societatea nu are stocuri gajate.
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NOTA 9.   INSTRUMENTE FINANCIARE

Un instrument fi nanciar este orice contract care 
genereaza simultan un activ fi nanciar pentru o 
entitate si o datorie fi nanciara sau un instrument 
de capitaluri proprii pentru o alta entitate.
Activele si datoriile fi nanciare sunt recunoscute 
atunci cand AEROSTAR SA devine parte in 
prevederile contractuale ale instrumentului.
La data raportarii AEROSTAR S.A. nu detine:
- instrumente fi nanciare pastrate in scopul 

tranzactionarii (inclusiv instrumente derivate)
- instrumente fi nanciare pastrate pana la 

scadenta
- instrumente fi nanciare disponibile pentru 

vanzare
Activele fi nanciare ale AEROSTAR S.A. cuprind:
- numerar si echivalente de numerar
- creante comerciale
- efecte comerciale primite
- creante imobilizate (garantii-client)
- imprumuturi acordate cu dobanda
Datoriile fi nanciare ale AEROSTAR S.A. cuprind:
- datorii comerciale
- efecte comerciale de platit
La data raportarii AEROSTAR nu inregistreaza 
datorii fi nanciare privind leasing-ul fi nanciar, 
descoperire de cont bancar si imprumuturi 
bancare pe termen lung.

Principalele tipuri de risc, generate de 
instrumentele fi nanciare detinute, la care 
AEROSTAR S.A este expusa sunt:
a) riscul de credit,
b) riscul de lichiditate,
c) riscul valutar,
d) riscul de rata a dobanzii.
a) Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca una din partile 
implicate intr-un instrument fi nanciar sa genereze 
o pierdere fi nanciara pentru cealalta parte prin 
neindeplinirea unei obligatii contractuale, fi ind 
aferent in principal numerarului, echivalentelor 
de numerar si creantelor comerciale.
Numerarul si echivalentele de numerar sunt 
plasate numai in institutii bancare de prim rang 
si care sunt considerate ca avand o solvabilitate 
ridicata. 
In unele cazuri, se vor solicita instrumente specifi ce 
de diminuare a riscului de credit comercial 
(incasari in avans, scrisori de garantie bancara de 
buna plata, acreditive de export confi rmate).
AEROSTAR nu are nicio expunere semnifi cativa 
fata de un singur partener si nu inregistreaza 
o concentrare semnifi cativa a creantelor pe o 
singura zona geografi ca.

Expunerea la riscul de credit

Valoarea contabila a activelor fi nanciare, neta de ajustarile pentru depreciere, reprezinta expunerea maxima 
la riscul de credit. 
Expunerea maxima la riscul de credit la data raportarii a fost:

31.12.2016 31.12.2015

Numerar si echivalente de numerar 163.153 101.299

Creante comerciale nete de ajustarile pentru depreciere 38.789 47.879

Efecte comerciale primite 71 28

Creante imobilizate (garantii-client) 0 439

Imprumuturi acordate cu dobanda 97 107

Total 202.110 149.752

Expunerea maxima la riscul de creditare pe zone geografi ce pentru creantele comerciale nete de ajustarile 
pentru depreciere este:

31.12.2016 31.12.2015

Piata interna 2.115 2.385

Tari din zona euro 15.164 19.589

Marea Britanie 13.769 10.523

Alte tari europene 1.695 4.824

Alte regiuni 6.046 10.558

Total 38.789 47.879
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b)   Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca AEROSTAR sa intampine difi cultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor 
fi nanciare care sunt decontate prin livrarea de numerar.
Politica AEROSTAR in ceea ce priveste riscul de lichiditate, este sa mentina un nivel optim de lichiditate pentru a-si 
putea achita obligatiile pe masura ce acestea ajung la scadenta.
In scopul evaluarii riscului de lichiditate, fl uxurile de trezorerie din exploatare, din investitii si din fi nantare 
sunt monitorizate si analizate saptamanal, lunar, trimestrial si anual in vederea stabilirii nivelului estimat al 
modifi carilor nete în lichiditate.
Deasemenea, se analizeaza lunar indicatorii specifi ci de lichiditate (lichiditate generala, lichiditate imediata si rata 
solvabilitatii generale) comparativ cu nivelurile bugetate.
In plus, in vederea diminuarii riscului de lichiditate, AEROSTAR mentine anual o rezerva de lichiditate sub forma 
unei Linii de Credit (utilizabila sub forma de descoperire de cont) acordata de banci in limita a 2.500 MII USD.
Intervalele temporale utilizate pentru analiza scadentelor contractuale ale datoriilor fi nanciare, in vederea 
evidentierii plasarii in timp a fl uxurilor de numerar, sunt prezentate in tabelul urmator:

Datorii fi nanciare
Valoare 

contabila

Fluxuri de 
numerar 

contractuale 0-30 zile 31-60 zile peste 60 zile

31.12.2016 Datorii comerciale 25.133 (25.133) (19.014) (4.429) (1.690)
Efecte comerciale 
de platit

5 (5) (5) - -

31.12.2015 Datorii comerciale 22.215 (22.215) (17.801) (3.968) (446)
Efecte comerciale 
de platit

38 (38) (38) - -

Nu se anticipeaza ca fl uxurile de numerar incluse in analiza scadentelor sa se produca mai devreme sau la valori 
semnifi cativ diferite.

Miscarea in ajustarile pentru deprecierea creantelor comerciale in cursul anului este prezentata in tabelul urmator:

31.12.2016 31.12.2015

Sold la 1 ianuarie      254       620

Ajustari pentru depreciere constituite 4.264 34
Ajustari pentru depreciere reluate la venituri (3.494)       (400)
Sold la 31 decembrie 1.024 254

Pe baza datelor istorice de neplata, AEROSTAR considera ca, in afara celor prezentate mai sus, nu este necesara 
recunoasterea unei ajustari pentru depreciere pentru creantele comerciale care sunt restante.
La 31 decembrie 2016, 97% din soldul creantelor comerciale sunt aferente clientilor care au bun istoric de plata.

Ajustări pentru depreciere

Structura pe vechime a creantelor comerciale brute la data raportarii a fost:

Valoare bruta
31.12.2016

Ajustari pentru 
depreciere
31.12.2016

Valoare bruta
31.12.2015

Ajustari pentru 
depreciere
31.12.2015

In termen 37.854 - 47.141 -
Restante, total din care: 1.959 1.024 992 254
1-30 zile 727 - 630 -
31-60 zile 106 - 12 -
61-90 zile 15 - - -
91-120 zile 87 - 96 -
Peste 120 zile 786 786 4 4
Mai mult de 1 an 238 238 250 250
Total 39.813 1.024 48.133 254
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d) Riscul de rată a dobânzii

In perioada de raportare AEROSTAR are contractata 
o Facilitate de Credit de 5.000 MII USD, destinata 
fi nantarii activitatii de exploatare, care include:
1) Sublimita monetara in valoare de 2.500 MII USD, 

utilizabila sub forma de descoperire de cont, fi ind 
constituita pentru a asigura in orice moment 
lichiditatea si fl exibilitatea fi nanciara necesara 
(rezerva de lichiditate);

2) Sublimita nemonetara in valoare de 2.500 MII 
USD, utilizabila pentru garantarea obligatiilor 
contractuale comerciale prin emiterea de scrisori 
de garantie bancara si acreditive de import.

Dobanda este aplicabila numai pentru descoperirea 
de cont utilizata, in cadrul sublimitei monetare de 
2.500 MII USD. 
Deoarece in perioada de raportare AEROSTAR nu 
a utilizat sublimita monetara de 2.500 MII USD, 
veniturile si fl uxurile de numerar sunt independente 
de variatia ratelor de dobanda de pe piata bancara.
La 31.12.2016, nivelul garantiilor acordate de 
AEROSTAR in cadrul contractelor comerciale prin 
emiterea de scrisori de garantie bancara este in 
valoare de 3.016 MII USD (echivalent 12.979 MII LEI).
La 31.12.2016 nu sunt constituite ipoteci asupra 
activelor imobiliare afl ate in proprietatea AEROSTAR.

La data raportarii, AEROSTAR nu inregistreaza datorii fi nanciare privind leasing-ul fi nanciar, descoperire de 
cont bancar si imprumuturi bancare pe termen lung.
La 31.12.2016 AEROSTAR nu inregistreaza datorii fi nanciare restante. 

c) Riscul valutar

Riscul valutar este riscul ca valoarea justa sau fl uxurile viitoare de trezorerie ale unui instrument fi nanciar sa 
fl uctueze din cauza modifi carilor cursurilor de schimb valutar.

Expunerea la riscul valutar

AEROSTAR este expusa la riscul de schimb valutar deoarece 72% din cifra de afaceri inregistrata in perioada 
de raportare este denominata in USD si EUR, in timp ce o parte semnifi cativa a cheltuielilor de exploatare 
este raportata la LEI.
Astfel AEROSTAR se expune la riscul ca variatiile cursurilor de schimb valutar vor afecta atat veniturile sale 
nete, cat si pozitia fi nanciara asa cum sunt exprimate in lei.
Expunerea neta la riscul valutar a activelor si datoriilor fi nanciare este prezentata in continuare, in baza 
valorilor contabile denominate in valuta inregistrate la fi nalul perioadei de raportare:

31 decembrie 2016 MII EUR MII USD MII GBP

Numerar si echivalente de numerar 544 1.386     9 
Creante comerciale 1.850 6.570 -
Datorii comerciale (884)    (2.001)    (44)
Expunere neta, in moneda originala     1.510     5.955    (35)

Analiza de senzitivitate

Avand in vedere expunerea neta calculata in tabelul de mai sus se poate considera ca AEROSTAR este 
expusa in principal la riscul valutar generat de variatia cursului de schimb valutar USD/RON si EUR/RON.
Luand in considerare datele statistice din ultimii 2 ani se observa o volatilitate relativ ridicata a perechii 
valutare USD/RON (9% in anul 2015 si 2% in anul 2016) si relativ scazuta a perechii valutare EUR/RON (1% 
in anul 2015 si 0,70% in anul 2016). 
Astfel se poate lua in calcul o variatie rezonabil posibila la sfarsitul perioadei de raportare de:
- 6% pentru perechea valutara USD/RON 
si 
- 1% pentru perechea valutara EUR/RON.
Urmatorul tabel detaliaza efectul variatiilor rezonabile posibile a cursurilor de schimb valutar asupra 
rezultatului fi nanciar al AEROSTAR.

31 decembrie 2016 MII EUR MII USD 

Expunere neta totala, in moneda originara 1,510 5,955
Curs schimb valutar 4.54 4.30
Expunere neta, in moneda functionala 6,857 25,626
Variatia rezonabila posibila in ratele de schimb  +/- 1%   +/- 6%

Efectul variatiei in situatia contului de profi t si pierderi                         +/- 2.373 MII LEI



AEROSTAR S.A.

SITUAŢIILE FINANCIARE 2016          75

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în  mii lei, dacă nu se specifi că altfel)

NOTA 10.  CREANŢE COMERCIALE ȘI ALTE CREANŢE 

Sold la Sold la
CREANŢE 31 decembrie 2016 1 ianuarie 2016

Creanţe comerciale 40.823 50.085

Clienti interni 2.115 2.385
Clienti externi 36.674 46.686
Clienti incerti 1) 1.024 254
Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti (1.024) (254)
Furnizori-debitori 1.486 855
Clienti – facturi de intocmit 477 131
Efecte de primit de la clienti 71 28
Creante imobilizate - 439

Alte creanţe, din care: 1.926 13.216

• Creante in legatura cu personalul 16 28
• Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului, 
   din care:
   - TVA neexigibil 
   - accize de recuperat aferente aferente combustibilulului utilizat 
• Sume de incasat cu caracter de subventii
• Creante din impozitul pe profi t amanat
• Dobanzi de incasat din depozite bancare
• Alte creante

1.317

339
792

-
-

17
576

1.470

-
841

4.671
6.546

70
431

TOTAL 42.749 63.740

1) Clientii incerti au fost inregistrati distinct in evidenta contabila a societatii.
Pentru acoperirea riscului de nerecuperare a sumelor reprezentand creante incerte, societatea a inregistrat 
ajustari pentru deprecierea clientilor incerti, la valoarea integrala a acestora. 
La determinarea recuperabilitatii unei creante comerciale, s-au luat in calcul schimbarile intervenite in 
bonitatea clientului de la data acordarii creditului pana la data raportarii.
Evaluarea creantelor exprimate in valuta s-a facut la cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala 
a Romaniei pentru inchiderea lunii decembrie 2016. 
Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul pietei valutare la care sunt inregistrate 
creantele in valuta si cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea 
lunii decembrie 2016 s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente 
de curs valutar, dupa caz.
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Datoriile pe termen scurt

Sold la Sold la

DATORII 31 decembrie 2016 01 ianuarie 2016

Avansuri incasate in contul clientilor 10.327 10.434

Clienti creditori interni 8.096 3.847

Clienti creditori externi 2.231 6.587

Furnizori 27.140 24.025

Furnizori interni 11.143 8.115

Furnizori externi 12.735 11.484

Furnizori-facturi nesosite 1.892 1.802

Furnizori de imobilizari 1.370 2.624

Efecte de comert de platit 5 38

Datoria cu impozitul pe profi t curent 2.215 1.970

Alte datorii curente, din care 14.414 14.222

• Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate
• Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului, 
   din care:
   – TVA de plata
   – asigurari sociale
• Alte datorii, din care:

– dividende:
   - din anul 2015
   - din anul 2014
   - din anul 2013

1.892
10.951

6.543
2.960
1.571
1.201

591
488
122

1.884
11.186

6.967
2.850
1.152

694
-

571
123

TOTAL 54.101 50.689

Avansurile incasate in contul clientilor in suma de 10.327 mii lei sunt pentru lucrari de intretinere si reparatii 
avioane, cu termen de decontare in anul 2017 si 2018.
Pentru datoriile evidenţiate nu s-au constituit ipoteci. 
La fi nele lunii decembrie 2016 societatea are angajamente luate sub forma scrisorilor de garantie bancara in 
valoare de 3.016.000 USD emise in favoarea partenerilor comerciali conform cerintelor contractuale.
Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul pietei valutare la care sunt inregistrate datoriile 
in valuta si cursul pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru inchiderea lunii decembrie 
2016, s-au inregistrat in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa 
caz.
Dividendele afl ate in sold la 31 decembrie 2016, in suma de 1.309 mii lei reprezinta:
• 591 mii lei - suma ramasa de virat de catre AEROSTAR pentru plata dividendelor aferente anului 2015, 

actionarilor care nu s-au prezentat la ghiseele agentului de plata CEC Bank S.A. (agentul de plata desemnat 
de către AEROSTAR).

• 488 mii lei - suma ramasa de virat de catre AEROSTAR pentru plata dividendelor aferente anului 2014 
actionarilor care nu s-au prezentat la ghiseele agentului de plata CEC Bank S.A. (agentul de plata desemnat 
de către AEROSTAR).

• 122 mii lei - suma ramasa de virat de catre AEROSTAR pentru plata dividendelor aferente anului 2013 
actionarilor care nu s-au prezentat la ghiseele agentului de plata CEC Bank S.A. (agentul de plata desemnat 
de către AEROSTAR).

Pe data de 8 februarie 2016, AEROSTAR a adus la cunostinta actionarilor societatii, printr-un comunicat, hotărârarea 
Consiliului de Administratie de prelungire a perioadei limită de plată a dividendelor aferente exercitiului fi nanciar 
2014 stabilită initial pentru data de 23.04.2016, până la data de 31.12.2016 si faptul ca plata dividendelor 
neincasate aferente exercitiului fi nanciar 2013 se va face, de asemenea, prin intermediul Depozitarului Central.

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în  mii lei, dacă nu se specifi că altfel)
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NOTA 13.   CAPITALURI PROPRII

Cresterea neta a capitalurilor proprii in perioada 01.01.2016-31.12.2016, a fost de 32.389 mii lei, pe seama:

CREŞTERI

▪ pe seama profi tului net realizat in anul 2016 56.472 mii lei
 total cresteri 56.472 mii lei

si

DIMINUĂRI

▪ pe seama recunoasterii impozitului amanat in alte elemente ale rezultatului global (11.292) mii lei
 conform prevederilor IAS 12
▪ pe seama repartizarii sub forma de dividende a profi tului net realizat in anul 2015 (12.791) mii lei
 total diminuari (24.083) mii lei

Cresterea neta an 2016: 32.389 mii lei

Modifi carile principalelor elemente de capitaluri proprii survenite in anul 2016 fata de anul 2015 se 
prezinta astfel: 

• Capitalul social a ramas neschimbat.
La 31 decembrie 2016, capitalul social al SC AEROSTAR SA Bacau este de 48.728.784 lei, divizat in 152.277.450 
actiuni cu o valoare nominala de 0,32 lei.
Structura actionariatului societatii la data de 31.12.2016 se prezintă astfel:

Actionar Numar actiuni Procent detinere %

S.C. IAROM S.A. Bucuresti 108.568.180 71,2963
SIF MOLDOVA Bacau 22.748.564 14,9389
ALTI ACTIONARI, din care: 20.960.706 13,7648
Persoane fi zice 14.461.960 9,4971
Persoane juridice 6.498.746 4,2677
Total  152.277.450  100,0

▪ Rezervele au crescut cu 33.060 mii lei pe seama:
 • repartizarii la rezerve a profi tului reinvestit aferent anului 2016 in suma bruta de 9.095 mii lei
 • repartizarii pentru rezerve statutare a sumei de 17.960 mii lei din profi tul aferent exercitiului fi nanciar 2015
 • retratarii impozitului pe profi t amanat recunoscut direct in capitaluri proprii, cu suma de 6.005 mii lei

NOTA 12.  NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

La sfarsitul perioadei de raportare numerarul si echivalentele de numerar constau in:

31.12.2016 31.12.2015

Numerar 38.137 19.353
Depozite bancare 124.992 81.888
CEC-uri si efecte comerciale de incasat 3 37
Depozite colaterale 21 21
Numerar si echivalente de numerar in situatia fl uxurilor de trezorerie 163.153 101.299

Numerarul cuprinde disponibilul curent in casa si la banci.
Echivalentele de numerar cuprind:

• depozite bancare constituite pe termen scurt
• CEC-uri si efecte comerciale (bilete la ordin) depuse la banci spre incasare
• depozite colaterale constituite, conform prevederilor legale la Biroul Vamal de Interior Bacau in 
vederea garantarii achitarii obligatiilor vamale curente (taxe vamale si TVA)

Soldul trezoreriei este infl uentat de incasari in avans de la clienti. 
Nu exista restrictii asupra conturilor de disponibilitati banesti in banci.
Valoarea facilitatilor de credit neutilizate la 31.12.2016 si care sunt disponibile pentru viitoare activitati de 
exploatare este de 10.758 MII LEI (2.500 MII USD).
Valoarea fl uxurilor de trezorerie alocata cresterii capacitatii de exploatare reprezinta 7% din valoarea 
agregata a fl uxurilor de trezorerie. 
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 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015
Venituri din vanzari, din care: 356.219 329.764
Venituri din vanzarea produselor 182.597 169.930
Venituri din servicii prestate 167.188 156.211
Venituri din vanzarea marfurilor 3.765 2.980
Venituri din chirii 1.921 1.969
Reduceri comerciale acordate - (2.828)
Venituri din alte activitati 749 1.502
Venituri aferente stocurilor de produse
fi nite si de productie in curs de executie 3.817 7.710
Alte venituri din exploatare 3.654 1.697
Venituri din productia de imobilizari 1.603 854

Total venituri din exploatare 365.293 340.025

NOTA 15.  CHELTUIELI 
 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Cheltuieli cu benefi ciile angajatilor, din care: 99.488 89.049
Salarii si indemnizatii 82.256 73.505
Cheltuieli cu asigurarile sociale 17.232 15.544
Cheltuieli cu materii prime si materiale 103.651 98.859
Energie, apa si gaz 8.349 9.162
Alte cheltuieli materiale 14.221 12.523
Cheltuieli privind prestatiile externe, din care: 40.957 32.672
Costuri de transport 3.545 2.770
Reparatii 19.416 14.962
Cheltuieli cu chirii 766 1.026
Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti 7.250 5.602
Amortizari 16.042 12.477
Cresterea/descresterea ajustarilor privind provizioanele 13.549 16.238
Cresterea/descresterea ajustarilor pentru deprecierea activelor circulante 592 7.428
Alte cheltuieli din exploatare 3.835 3.042

Total cheltuieli din exploatare 300.685 281.459

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în  mii lei, dacă nu se specifi că altfel)

▪ Impozitul pe profi t amanat a scazut cu suma de 16.246 mii lei pe seama retratarii, in baza IAS 12 si a 
prevederilor Ordinului M.F.P. 2844/2016, a impozitului amanat recunoscut in alte elemente ale rezultatului 
global.
Retratarea s-a facut in vederea unei mai bune refl ectari ale impozitelor amanate (creante sau datorii) aferente: 
rezervelor legale, rezervelor din facilitati fi scale, ajustarilor pentru deprecieri clienti si provizioanelor.

▪ Rezultatul reportat:
 - a crescut cu:

•  110 mii lei pe seama impozitului pe profi t amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii
•  30.751 mii lei reprezentand profi tul de distribuit aferent exercitiului fi nanciar 2015, preluat asupra 

rezultatului reportat pana la repartizarea acestuia pe destinatiile aprobate de actionari in adunarea 
generala ordinara din 21 aprilie 2016

 - si a scazut cu profi tul exercitiului fi nanciar 2015, repartizat astfel:
• la rezerve statutare pentru capitalul de lucru in suma de 17.960 mii lei
• pentru dividende in suma de 12.791 mii lei
         30.751 mii lei

 si cu diminuarea rezultatului reportat provenit din 
 aplicarea IFRS in suma de 1.161 mii lei

Scaderea totala a rezultatului reportat pe anul 2016 fi ind de 1.051 mii lei.

Structura soldului contului de rezultat reportat la 31 decembrie 2016, in suma de  56.331  mii lei  este:
• 42.645 mii lei - rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste 

drept cost prezumat
• 13.686 mii lei - rezultatul reportat reprezentand castigul realizat din rezerve din reevaluare, capitalizat pe 

masura amortizarii imobilizarilor corporale si necorporale
▪ Rezultatul net realizat in anul 2016 (profi t) a fost de 56.472 mii lei, din care s-a repartizat la rezerve suma 

bruta de 9.094  mii lei cu titlu de profi t reinvestit.
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NOTA 17.  PROVIZIOANE

 31 decembrie Majorari/ Reduceri/ 31 decembrie
 2015 Constituiri Reluari de 2016
  de provizioane provizioane

 Total provizioane 110.696 21.470 22.813 109.323

 Provizioane pentru garantii 
 acordate clientilor 38.413 20.148 17.143 41.418
 Alte provizioane pentru riscuri 
 si cheltuieli 51.590 21.162 12.117 60.635
 Provizioane pentru litigii 709 21 30 700
 Provizioane pentru benefi ciile 
 angajatilor 3.831 5.215 3.676 5.370
 Provizioane pentru dezafectare 
 imobilizari corporale 16.153  0 31 16.122

 Provizioane pe termen lung 70.086 6.772 5.410 71.448

 Provizioane pentru garantii 
 acordate clientilor 6.294 5.301 3.666 7.929
 Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli 47.639 1.471 1.713 47.397
 Provizioane pentru dezafectare 
 imobilizari corporale 16.153 0 31 16.122

 Provizioane pe termen scurt 40.610 39.774 25.587 52.797

 Provizioane pentru garantii 
 acordate clientilor 32.119 14.847 13.477 33.489
 Alte provizioane pentru riscuri 
 si cheltuieli 3.951 19.691 10.404 13.238
 Provizioane pentru litigii 709 21 30 700
 Provizioane pentru benefi ciile 
 angajatilor 3.831 5.215 3.676 5.370

Categoriile de provizioane afl ate in sold la 31.12.2016, sunt: 
1. Provizioane constituite pentru garantii acordate clientilor, in conformitate cu prevederile contractelor 

incheiate cu acestia;
2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli, destinate acoperirii obligatiilor potentiale catre clientii Societatii, 

conform clauzelor specifi ce din contractele incheiate cu acestia;
3. Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli constituite pentru obligatii potentiale fata de terti si pentru obligatii 

derivate din contracte cu titlu oneros;

din care:

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015
Numarul mediu de personal, din care: 1.958 1.866
- directori executivi 7 7
- salariati cu studii superioare 531 497
- muncitori 1.293 1.228
- alte categorii 127 134

NOTA 16.  REZULTAT FINANCIAR

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2015
 Venituri din diferente de curs valutar 6.891 10.366
 Venituri din dobanzi 392 1.297
 Venituri din actiuni detinute la fi liale 231 154
 Cheltuieli din diferente de curs valutar (6.257) (10.829)

 Rezultat fi nanciar 1.257 988
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NOTA 18. TRANZACŢII  CU  PĂRŢILE  AFILIATE

Achizitii de bunuri si servicii an 2016 an 2015
S.C Airpro Consult SRL Bacau 9.182 7.732
S.C Foar SRL Bacau 566 855
TOTAL 9.748 8.587

Vanzari  de bunuri si servicii an 2016 an 2015
S.C Airpro Consult SRL Bacau 24 21
S.C Foar SRL Bacau 4 4
TOTAL 28 25

Datorii Sold la
31.12.2016

Sold la
31.12.2015

S.C Airpro Consult SRL Bacau 979 790
S.C Foar SRL Bacau 34 51
TOTAL 1.013 841

Dividende incasate de Aerostar an 2016 an 2015
S.C Airpro Consult SRL Bacau 50 42
S.C Foar SRL Bacau 181 112
TOTAL 231 154

Tranzactiile cu  partile afi liate in anul 2016 au constat in: 
• Furnizarea de catre SC AIRPRO CONSULT SRL Bacau catre SC AEROSTAR SA Bacau de servicii cu forta de 

munca temporara;
• Furnizarea de catre SC FOAR SRL Bacau catre SC AEROSTAR SA Bacau de servicii de inchirieri utilaje;
• Furnizarea de catre SC AEROSTAR SA Bacau catre SC AIRPRO CONSULT SRL Bacau si catre SC FOAR SRL Bacau 

de servicii de inchiriere spatii si furnizare de utilitati;
• Dividende incasate de SC AEROSTAR SA Bacau de la SC AIRPRO CONSULT SRL Bacau, societate la care 

AEROSTAR detine integral capitalul social si de la SC FOAR SRL Bacau (NOTA 6).
In perioada analizata nu au fost tranzactii cu compania S.C. Aerostar Transporturi Feroviare SA Bacau.

NOTA 19.  PROFITUL PE ACŢIUNE 

Calculul profi tului pe acţiune de bază s-a efectuat în baza profi tului atribuibil acţionarilor ordinari şi a numărului 
de acţiuni ordinare. 
Rezultatul pe acţiune diluat este egal cu rezultatul pe acţiune de bază, întrucât societatea nu a înregistrat acţiuni 
ordinare potenţiale. 

IN LEI 31.12.2016 31.12.2015

Profi tul atribuibil actionarilor ordinari 56.471.595 52.268.445

Numarul de actiuni ordinare 152.277.450 152.277.450

Profi tul pe actiune 0,371 0,343

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în  mii lei, dacă nu se specifi că altfel)

4. Provizion pentru acoperirea unor cheltuieli privind obligatiile societatii catre A.J.O.F.M., in baza O.U.G. 
95/2002;

5. Provizion pentru dezafectarea imobilizarilor corporale, inclus in costul acestora, a carui valoare a fost estimata 
utilizandu-se o rata de actualizare de 5%;

6. Provizioane pentru benefi cii acordate salariatilor, conform clauzelor Contractului Colectiv de Munca aplicabil;
7. Provizioanele pentru litigii, constituite pentru eventuale despagubiri datorate catre fosti salariati al 

societatii; 
Provizioanele constituite in valuta au fost reevaluate conform normelor aplicabile, rezultand o majorare neta 
provenita din diferente de curs valutar in suma de 828 mii lei.
Societatea inregistreaza datorii contingente aferente unor scrisori de garantie bancara acordate, in suma totala 
de 10.192 mii lei.
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NOTA 20. SUBVENŢII

Subvenţii privind activele

Metoda de prezentare a subventiilor privind activele in situatiile fi nanciare recunoaste subventia drept venit 
amanat care este recunoscut in profi t sau pierdere pe o baza sistematica pe parcursul duratei de viata utila a 
activului.

31.12.2016 31.12.2015

Sold la 1 ianuarie 16.828 9.831

Subventii privind activele - 8.459
Subventii inregistrate la venituri corespunzator amortizarii calculate (1.856) (1.462)
Sold la 31 decembrie 14.972 16.828

Soldul de 14.972 mii lei reprezinta subventii primite aferente investitiilor in active imobilizate care urmeaza sa fi e 
inregistrate la venituri in perioada urmatoare corespunzator amortizarii calculate.
Subventiile privind activele imobilizate au fost primite pentru implementarea a 3 proiecte de investitii in baza a 
3 contracte de fi nantare nerambursabila:
1. contractul nr. 210304/22.04.2010: ”Extinderea capacitatilor de fabricatie si asamblare aerostructuri destinate 

aviatiei civile”, derulat in perioada aprilie 2010 – octombrie 2012, valoarea subventiei primite de la Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA) fi ind de 5.468 MII LEI

2. contractul nr. 229226/14.06.2012: ”Crearea unei noi capacitati de fabricatie pentru diversifi carea productiei si 
cresterea exportului”, derulat in perioada iunie 2012 – mai 2014, valoarea subventiei primite de la Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA) fi ind de 6.011 MII LEI;

3. contractul nr. 5IM/013/24.03.2015: ”Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectoarelor de prelucrari mecanice 
si vopsitorie prin investitii performante”, derulat in perioada martie – decembrie 2015, valoarea subventiei 
primite de la Ministerul Fondurilor Europene (MFE) fi ind de 8.299 MII LEI; 

Toate proiectele de investitii in active imobilizate au fost implementate si fi nalizate conform prevederilor 
contractuale asumate.

NOTA 21. ANGAJAMENTE ȘI ALTE ELEMENTE EXTRABILANŢIERE

Aerostar inregistreaza in conturi in afara bilantului drepturi, obligatii si bunuri care nu pot fi  integrate in activele 
si datoriile societatii, respectiv:

31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

•      Angajamente
o garantii acordate clientilor - sub forma de scrisori 

de garantie bancara 
o garantii primite de la furnizori - sub forma de 

scrisori de garantie bancara

10.192

433

5.310

7.754

•      Bunuri
o stocuri de natura altor materiale date in folosinta 

(SDV-uri,echipament de protectie, echipamente de 
masura si control, biblioteca tehnica, etc.)

o valori materiale primite in custodie
o imobilizari corporale si necorporale – rezultatul 

cercetarii & dezvoltarii, achizitionate prin proiecte 
cu cofi nantare

o valori materiale primite spre prelucrare/reparare
o alte bunuri in afara bilantului

22.348
1.796

1.151
616
169

18.855
1.796

1.155
265
169

•      Alte valori in afara bilantului
o angajamente privind acoperirea unor obligatii 

viitoare catre AJOFM in baza OUG 95/2002 
privind industria de aparare

o debitori scosi din activ, urmariti in continuare
o garantii materiale

6.635
349
186

7.025
353
163

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în  mii lei, dacă nu se specifi că altfel)

Aerostar nu are angajamente privind pensiile si entitatile afi liate sau asociate.
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NOTA 22. REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR

În adunarea generala ordinara din 05 iulie 2016, actionarii societatii AEROSTAR au aprobat formarea unui Consiliu 
de Administratie compus din 5 (cinci) persoane fi zice avand calitatea de administratori, al caror mandat este 
valabil incepand cu data de 11 iulie 2016 pana la data de 10 iulie 2020. 
Începand cu data de 11.07.2016, mandatul de membru in Consiliul de Administratie al domnului Nijnic Marin-Ilie 
a incetat de drept.
Astfel, la data de 31 decembrie 2016, Consiliul de Administratie al S.C. AEROSTAR S.A. are urmatoarea componenta:

Nr. cr. Numele si prenumele Functia

1. FILIP GRIGORE Presedinte 
al Consiliului de Administratie 

2. DAMASCHIN DORU Vicepresedinte 
al Consiliului de Administratie 

3. TONCEA MIHAIL - NICOLAE Membru 
al Consiliului de Administratie

4. DOROŞ LIVIU - CLAUDIU Membru 
al Consiliului de Administratie

5. VÎRNĂ DANIEL Membru 
al Consiliului de Administratie

In anul 2016, Societatea AEROSTAR nu a acordat avansuri sau credite membrilor Consiliului de Administratie si nu 
si-a luat nici un angajament in contul acestora cu titlu de garantie de orice tip.
Indemnizatiile administratorilor sunt aprobate de Adunarea generala a actionarilor.

Actionarii societatii au hotarat, in Adunarea Generala Ordinara din 05 iulie 2016, urmatoarele: 

- fi xarea pentru fi ecare membru ales al Consiliului de Administratie a unei remuneratii lunare, fi xe, brute de 
4.500 lei, pentru exercitiul fi nanciar al anului 2016, incepand cu luna iulie 2016. 

- aprobarea ca nivel maxim al remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie care au 
si atributii executive a unei sume lunare, fi xe, brute, de cel mult 10 (zece) ori (inclusiv) remuneratia de 4.500 
lei, aplicata individual, dupa cazul fi ecaruia 

- împuternicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea acestora in limita plafonului aprobat.

Suma indemnizatiilor acordate membrilor Consiliului de Administratie in exercitiul fi nanciar 2016, in virtutea 
responsabilitatilor acestora, a fost de 270 mii lei.

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

(toate sumele sunt exprimate în  mii lei, dacă nu se specifi că altfel)



DECLARAŢIE

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., 

ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situaţiilor fi nanciare individuale la 31.12.2016 

si confi rmăm că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor fi nanciare individuale la 31.12.2016 

sunt în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiara (IFRS) 

adoptate de Uniunea Europeana.  

b) Situaţiile fi nanciare individuale la 31.12.2016 oferă o imagine corectă şi conformă cu 

realitatea activelor, obligaţiilor, poziţiei fi nanciare, rezultatului global şi a celorlalte 

informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

 

c) Raportul Consiliului de Administraţie asupra exerciţiului fi nanciar 2016 cuprinde o 

analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor S.C. AEROSTAR S.A. precum şi o descriere 

a principalelor riscuri şi incertitudini specifi ce activităţii desfaşurată.  

d) S.C. AEROSTAR S.A. BACAU  îşi desfaşoară activitatea în 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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DISTRIBUIREA PROFITULUI REALIZAT ÎN ANUL 2016

     Profi tul  net al exercitiului  fi nanciar 2016 56.471.594,73 lei

     

▪ Repartizari la rezerva legala a profi tului reinvestit 9.094.374,24 lei

▪ Repartizari la rezerve statutare  33.672.250,49 lei
 
▪ Repartizari ca dividende
 (dividend brut pe actiune: 0,09 lei) 13.704.970,00 lei

                

Preşedinte al  Consiliului de Administraţie şi Director General,    

GRIGORE FILIP     

Vicepreşedinte al  Consiliului de Administraţie şi Director Financiar,    

DORU DAMASCHIN 






