
                   

               
                                   
                       
                    
             Raport privind situatia patrimoniala a ALTUR SA  

  
I. ISTORIC

  ALTUR S.A. SLATINA s-a înfiinţat în anul 1991 în baza HG nr.116 prin
reorganizarea  Intreprinderii  de  Piese  Turnate  din  Aluminiu  şi  Pistoane  Auto
(I.P.T.A.P.A.) care a luat fiinţă în 1979.
       DOMENIUL PRINCIPAL: TURNAREA METALELOR NEFEROASE 
USOARE

2453 - TURNAREA METALELOR NEFEROASE USOARE
    ACTIVITATEA  PRINCIPALĂ:  PROIECTAREA,  PRODUCEREA  ŞI
COMERCIALIZAREA  ÎN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE A PISTOANELOR PENTRU
AUTOVEHICULE,  PIESELOR  TURNATE  DIN   ALUMINIU,  INCLUSIV
SERVICII ŞI ASISTENŢĂ  TEHNICĂ.

2932 – Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru 
motoare de autovehicule 

ALTUR SA a acumulat  de-a lungul timpului o bogata experienta in 
realizarea produselor turnate din aliaje de aluminiu pentru productia de pistoane 
auto si de piese turnate din astfel de aliaje pentru industria constructoare de masini 
din Romania.                
ALTUR S.A. Slatina produce şi comercializează pistoane auto, seturi motor, piese
turnate  din  aluminiu,  efectuează  operaţiuni  de  import-export  şi  alte  activităţi,
conform Actului constitutiv.

II. STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL
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Începând  cu  data  de  03.12.2004,   ac iunile   societatii   suntț
tranzac ionate  pe  pia a  reglementată  administrată  de  Bursa  de  Valoriț ț
Bucure ti S.A. sub simbolul ALT.ș

Începând  cu  data  de  10.07.2008  capitalul  social  subscris  varsat  al
ALTUR SA este  de 82.438.833,80 lei  format din 824.388.338 ac iuni  cuț
valoare nominală de 0,1 lei.

Ac iunle Altur SA sunt tranzac ionate la categoria standard a BVB,ț ț
sunt comune, nominative, emise în formă dematerializată, a căror eviden ăț
este  inută  de  Depozitarul  Central  S.A.  Bucuresti,  in  calitate  de  registruț
independent. La data de 30.09.2021, numărul total al ac iunilor  emise deț
Altur  SA  este  de  824.388.338  actiuni,  reprezentând  o  valoare  totală  a
capitalului social de 82.438.833,80 lei.

Conform  ultimului  Registru  al  Ac ionarilor  emis  de  Depozitarulț
Central  S.A.  Bucure ti  la  data  de   05.10.2021  structura  ac ionariatuluiș ț
societatii Altur S.A. este urmatoarea:

            Denumire deţinător Număr deţineri        Procent (%)

SC MECANICA ROTES TARGOVISTE 232.068.388 28,1504
ANDRICI  ADRIAN 230.693.793 27,9836
ALTE PERS.JURIDICE  si  
PERS.FIZICE

361.626.157 43,8660

TOTAL          824.388.338               100 %

III. SITUA IA FINANCIARĂ A SOCIETĂ II PE PERIOADA 2018Ț Ț
– 2020

În perioada  2018 – 2020, conform situa iilor financiare auditate i întocmite ț ș
în conformitate cu OMFP 2844/2016, Altur SA a înregistrat următorii indicatori:

1. Indicatori din contul de profit i pierdere ș
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RON RON RON
Vanzare de bunuri 95.987.207 103.621.017 75.156.221
Prestare de servicii 34.608 17.635 56.704
Venituri din chirii 22.334 20.894 124.178
Cifra de afaceri 96.044.149 103.659.546 75.337.103
Alte venituri din exploatare 2.113.005 1.452.055 889.217
Modificari in cadrul stocurilor de bunuri finite si
productie in curs (1.210.805) 4.399.980 (11.289.260)
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 96.946.349 109.511.581 64.937.060

Cheltuieli cu materiile prime si consumabilele 
folosite 45.816.502 53.781.973 35.034.834
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor 28.880.885 30.531.548 21.023.837
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor 5.929.298 5.900.052 6.762.393
Ajustari de valoare privind activele circulante (210.722) (714.143) 2.444.284
Ajustari privind provizioanele 103.134
Cheltuieli cu utilitatile 7.423.511 9.922.431 6.552.411
Alte cheltuieli 8.888.065 10.885.992 6.587.387
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 96.727.539 110.307.853 78.508.280

PROFITUL/(PIERDEREA DIN 
EXPLOATARE) 218.810 (796.272) (13.571.220)

Venituri financiare 620.161 1.048.932 1.010.169

Costuri financiare 1.723.248 2.292.358 3.652.397
PROFITUL/(PIERDEREA) FINANCIARA (1.103.087) (1.243.426) (2.642.228)

TOTAL VENITURI 97.566.510 110.560.513 65.947.229
TOTAL CHELTUIELI 98.450.787 112.600.211 82.160.677
PROFITUL/PIERDEREA() BRUT(A) (884.277) (2.039.698) (16.213.448)
Cheltuiala cu impozitul pe profit - -
Venituri din impozitul pe profit amanat

53.580 53.580 53.580
PROFITUL/PIERDEREA()EXERCITIULI 
FINANCIAR (830.697) (1.986.118) (16.159.868)

1. Situatia pozitiei financiare
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31
decembrie

2018

31
decembrie

2019
31 decembrie

2020
RON RON RON

ACTIVE
Imobilizari necorporale 26.050 64.186 44.574
Imobilizari corporale 53.058.500 52.987.526 46.781.996
Titluri evaluate la valoarea justa prin  profit si 
pierdere 82.291 83.515 6.228
Actiuni detinute la filiale - -
Alte titluri imobilizate 1.204.159 1.204.159 -
Active circulante
Stocuri 31.314.647 33.230.837 14.994.600
Creante comerciale si similare 43.162.201 40.597.102 27.143.247
Cheltuieli inregistrate in avans 503.961 362.629 345.319
Numerar si depozite pe termen scurt 117.224 202.216 1.668.243
Total active 129.469.033 128.732.170 90.984.207
CAPITAL PROPRIU SI DATORII
Capital propriu
Total Capital social, din care: 279.882.400 279.882.400 279.882.400
- Capital subscris 82.434.541 82.434.541 82.434.541
- Ajustari ale capitalului social 197.447.859 197.447.859 197.447.859
Prime de capital (1.101.122) (1.101.122) (1.101.122)

Rezerva legala si alte rezerve de capital 6.260.740 6.260.740 6.308.751
Rezerve din reevaluare 19.534.510 19.498.651 19.496.010
Rezultat reportat (240.506.009) (242.456.268) (273.981.172)

Total capital propriu 64.070.519 62.084.401 30.604.867
Datorii pe termen lung
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi 6.968.947 7.048.111 4.907.812
Datorii comerciale-furnizori imobilizari 813.444 -
Subventii  2.477.076 1.762.716 1.111.859
Datorii privind impozitele amanate 1.306.780 1.253.200 3.202.169
Provizioane - 1.090.028
Datorii curente
Datorii comerciale si similare 26.920.817 31.125.503 31.359.832
Credite si imprumuturi purtatoare de dobanzi 26.911.450 25.458.239 18.707.640
Impozitul pe profit de plata -
Total capital propriu si datorii 129.469.033 128.732.170 90.984.207

        Altur SA a înregistrat pierderi în ultimile trei exerci ii financiare încheiateț
(2018 – 2020), pierderi amplificate în anul 2020 i de pandemia COVID-19 care aș
generat un blocaj al cererii din partea clientilor , scadere reflectată în diminuarea
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cifrei de afaceri cu 27% în anul 2020 fa ă de anul 2019  si o pierdere din exploatareț
de 13,5 mil.lei în anul 2020 fa ă de 0,8 mil,lei pierdere din exploatare în anul 2019.ț

      Aceste rezultate negative din ultimii 3 ani cumulate i cu rezultatele anterioareș
din  anii  2010  –  2016  au  dus  la  scăderea  capitalurilor  proprii  la  valoarea  de
30.604.867 lei,  la  finalul  anului  2020, ajungând sub pragul  minim de 50% din
valoarea capitalului subscris. 

IV. CONTEXTUL LEGISLATIV AL RAPORTULUI

În conformitate cu prevederile art.15324  din Legea nr.31/1990 privind 
societă ile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, dacă Consiliul de ț
Administra ie constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situa iile financiare ț ț
anuale aprobate conform legii, activul net al societă ii, determinat ca diferen ă întreț ț
totalul activelor i totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai pu in de jumătate ș ț
din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată Adunarea Generală 
Extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

La alin.3 art. 15324  din Legea 31/1990 se men ionează obliga ia Consiliului ț ț
de Administra ie de a prezenta Adunării Generale Extraordinare întrunite în ț
condi iile alin.(1) un raport cu privire la situa ia patrimonială a societă ii, înso it de ț ț ț ț
observa ii ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie ț
depus la sediul societă ii cu cel pu in o săptămână înainte de data adunării ț ț
generale, pentru a putea fi consultat de orice ac ionar interesat. În cadrul AGEA, ț
Consiliul de Administra ie îi va informa pe ac ionari cu privire la orice fapte ț ț
relevante survenite după redactarea raportului scris.

In continuare sunt reproduse prevederile alineatelor 4 i 5 ale ș art. 15324  din 
Legea 31/1990:
„ (4) Dacă adunarea generală extraordinară nu hotără te dizolvarea societă ii, ș ț
atunci societatea este obligată ca, cel târziu pînă la încheierea exerci iului ț
financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile i sub rezerva ș
dispozi iilor art.10, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum celț
pu in egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în ț
acest interval activul net al asocietă ii nu a fost reconstituit până la nivelul unei ț
valori celpu in egale cu jumătate din capitalul social.ț
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(5)În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare în conformitate cu alin. 
(1) sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a
doua convocare, orice persoană interesată se poate adresa instan ei pentru a cere ț
dizolvarea societă ii. Dizolvarea poate fi cerută i în cazul în care obliga ia ț ș ț
impusă societă ii potrivit alin.(4) nu este respectată. În oricare ditre aceste cazuri ț
instan a poate acorda societă ii un termen ce nu poate depa i 6 luni pentru ț ț ș
rgularizarea situa iei. Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului ț
net până la nivelul unei valori cel pu in egale cu jumătate din capitalul social are ț
loc până la momentul rămânerii definitive a hotarârii judecătore ti de dizolvare.ș ’’

V. PROPUNERI  ALE  CONSILIULUI DE ADMINISTRA IE Ț
PENTRU REGLEMENTAREA SITUA IEIȚ

La data  de 14 septembrie 2021 Consiliul de Administratie al ALTUR SA 
Slatina a hotarat sa convoace Adunarea  Generala  Extraordinara a Actionarilor  
pentru data de 18.10.2021, pentru a discuta si aproba  situatia de fapt a societatii 
( dizolvarea sau modalitatea de reintregire a capitalului propriu) ,  facand aplicarea 
dispozitiilor  legii incidente, respectiv  - art.15324  din Legea nr.31/1990 privind 
societă ile comerciale, republicată, cu modificările ulterioareț  .

壱 Adunarea Generala Extraordinara are pe ordinea de zi- supunerea spre 
aprobare a reducerii capitalului social al societă ii , ca urmare a pierderilor ț
contabile cumulate, înregistrate la finalul exerci iului financiar  2020, prin ț
reducerea numărului de ac iuni. ț
弐
参 Consiliul de Administratie  propune  spre aprobare  reducerea  capitalului  
social de la valoarea de 82.438.833,8 lei împărţit în 824.388.338 acţiuni cu 
valoarea nominală de 0,1 lei , cu suma de 51.833.966,8 lei la valoarea de 
30.604.867 lei, prin reducerea numărului de ac iuni cu 518.339.668 ac iuni. ț ț

         Aferent acestei diminuări de capital social se propune aplicarea algoritmului 
conform căruia , în situa ia în care, ca urmare a reducerii de capital, numărul de ț
ac iuni care ar reveni unui ac ionar nu este un număr întreg, numărul de ac iuni ț ț ț
care revin ac ionarului respectiv să fie determinat prin rotunjirea la întregul ț
inferior. Se stabile te un pre  de 0,1 lei /ac iune pentru compensarea frac iunilor de ș ț ț ț
ac iuni rezultate în urma aplicării algoritmului i rotunjirii rezultatelor.ț ș
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         Supunerea spre aprobare ca reducerea numărului de ac iuni să se facă prin ț
anulare din patrimoniul fiecărui ac ionar a unui număr de ac iuni propor ional cu ț ț ț
cota de participare la capitalul social la data de referin ă ( pro rata de ț
62,8756672198 %) 
        Supunerea spre aprobare a modificării Actului constitutiv al societă ii pentru ț
a reflecta reducerea capitalului social, respectiv : 
     
   “ Capitalul social este de 82.433.833,3 lei împărţit în 824.388.338 acţiuni cu 
valoarea nominală de 0,1 lei. 

               Aportul acţionarilor la capitalul social al ALTUR SA este: 
– SC MECANICA ROTES SA–23.206.838,8 lei –232.068.388 acţiuni –28,1504% 
–  Alţi acţionari                          – 59.231.995 lei  –592.319.950 acţiuni –71,8496%
壱 ____________________________________________________________
弐        Total                          82.438.833,8 lei – 824.388.338 acţiuni – 100%”
参
四 şi va avea următorea formulare:
伍
六 “ Capitalul social este de 30.604.867 lei împărţit în 306.048.670 acţiuni cu 
valoarea nominală de 0,1 lei.

Aportul acţionarilor la capitalul social al ALTUR SA este: 
– SC MECANICA ROTES SA– 8.615.392,5 lei – 86.153.925 acţiuni – 28,1504% 
– Alţi acţionari                      -   21.899.474,5 lei –219.894.745 acţiuni – 71,8496% 
七 ____________________________________________________________ 
八 Total               30.604.867 lei     – 306.048.670 acţiuni               – 100%”
九

壱零  Supunerea spre aprobare a stingerii soldului creditor din contul contabil  
118 
壱壱 “ Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29” , 
în valoare de 201.504.723 lei în coresponden ă cu ț soldurile debitoare ale 
conturilor 102.8 “ Ajustări ale capitalului social “ în valoare de 197.447.859 lei , 
106.1 “ Rezerve legale “ în valoare de 2.986.093 lei i ș 106.8 “ Alte rezerve “ în 
valoare de 1.070.771 lei. 
壱弐
壱参 Aceste sume au fost înregistrate în contabilitate la sfâr itul exercitiului ș
financiar 2012, ca urmare a adoptării pentru prima dată a IAS 29 , reprezentând 
actualizarea cu indicii de infla ie de la momentul înregistrării sumelor în conturile ț
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de capital social i rezerve până la data de 31.12.2003, dată la care România a ie it ș ș
din clasificarea de economie hiperinfla ionistă. ț

Preşedinte al
Consiliului de Administraţie

Ing.Niţu Rizea Gheorghe

Director General
Ec.Burcă  Sergiu

 
   Secretariat CA
Ec. Obretin Rodica

Şef Depart. Financiar,                                                                                                  
Ec.Preduţ Vasile-Cornel 
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