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DATE GENERALE 
 
 
 

S.C. Altur S.A are sediul în Municipiul Slatina, Str. Piteşti, nr. 114, Judeţul Olt, 

România. 

Societatea a fost înfiinţată în anul 1979 sub denumirea de Întreprinderea de Piese 

Turnate din Aluminiu şi Pistoane Auto şi s-a transformat în societate comercială pe acţiuni cu 

denumirea de ALTUR S.A în anul 1991 conform HG 116/1991. 

Obiectul  principal de activitate al S.C. Altur S.A, constă în fabricaţia de  piese turnate 

din aliaje de aluminiu şi pistoane auto pentru autovehicule, tractoare, autocamioane, fabricaţia 

de piese turnate din aluminiu pentru industria electrotehnică. 

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului  J28/131/91. 

Codul fiscal   RO 1520249 . 

Angajaţi.  

 

La data de 31 decembrie 2010 societatea avea un număr de 755 angajaţi, din care:                                                                  

- direct productivi      632 ; 

- indirect productivi    74 ; 

- personal TESA         49 . 

 

Consiliul de Administraţie. Directori. 

 

În cursul anului 2010, societatea a fost administrată de un Consiliu de Administraţie, în 

următoarea componenţă: 

                                                                                                              Perioada 

    - ec. Bunu Antonel Cristi   Presedinte   1.01 – 24.11.2010 

- prof. univ. Oprică Mihai Horia  Membru      1.01 – 31.12.2010 

         - inf. Mitu  Ionel     Membru      1.01 – 31.12.2010                     

                     - ec. Ţîru Luminiţa                          Membru      1.01 – 31.12.2010 

                     - ec. Brînză Mihai    Membru      1.01 – 24.11.2010 

     - ec. Brînză Mihai    Presedinte  24.11 – 31.12.2010 
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  Directori 
    

În perioada 01.01.2010 – 31.12.2010  conducerea executivă a SC Altur SA a avut 
următoarea componenţă : 
       

Ing. Niţu Rizea Gheorghe                  Director General  Executiv        
Ing. Alecu Mihai    Director Tehnic       
Ec. Cîrstea Marin           Director Economic 
Jr. Veisa Alexe               Director Producţie-RUAS 
 

Structura acţionariatului 
 

         La 31 decembrie 2010 capitalul social subscris varsat al SC ALTUR SA este de   
82.438.833,8 lei, reprezentand 824.388.338 actiuni cu valoare nominala 0,1 lei/actiune.   
         Structura acţionariatului la 31 decembrie 2010 este următoarea : 
 

 
Acţionar 

Procent 
deţinut 
( % ) 

Număr de                          
acţiuni 

Valoare 
nominală 

 

Valoare 
(lei ) 

 
 Mecanica Rotes SA  
Celule Electrice SA 
Alţi acţionari pers.juridice 
Acţionari persoane fizice 

28,1504 
14,8137 
41,9877 
15,0482 

232.068.388 
122.122.708 
346.141.709 
124.055.533 

0,1 lei 
0,1 lei 
0,1 lei 
0,1 lei 

23.206.839 
12.212.271 
34.614.171 
12.405.553 

Total      100% 824.388.338 0,1 lei 82.438.834 

 
Situaţiile financiare 

 
SC ALTUR SA a întocmit situaţiile financiare la 31.12.2010 in conformitate cu Legea 

contabilitatii nr.82/1991, republicata, si cu Reglementările contabile conforme cu Directivele 

europene aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009.  

Situaţiile financiare sunt întocmite in lei noi (ron). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

 
Nr. 
crt 

Denumirea elementului Realizat 
2009 

Realizat  

2010 

1 Fluxuri de trezorerie din activităţi  
de exploatare 

  

2 Încasări de la clienţi 86.149.320 117.570.900 

3 Plăţi către furnizori si angajaţi 80.444.907 116.342.133 

4 Dobânzi plătite 474.143 681.986 

5 Impozit pe profit plătit  386.240 

6 Trezoreria neta din activitatea de 

exploatare 

5.230.270 546.781 

7 Fluxuri de trezorerie din activităţi 
de investiţie 

  

8 Plăţi pentru achiziţia de acţiuni 2.948.360 1.056.343 

9 Plăţi pentru achiziţia de imobilizări 
corporale 

2.645.016 3.276.030 

10 Încasarea din vânzări de imobilizări 
corporale 

- 534.426 

11 Dobânzi încasate 2.372 2.764 

12 Dividende incasate 485.313 906.966 

13 Venituri din cedari inv financiare 415.105 99.832 

14 Cheltuieli din cedari inv financiare 1.138.849 105.374 

15 Trezorerie neta din activităţi de 

investiţie 

(5.829.435) (2.893.759) 

16 Fluxuri de trezorerie din activităţi 
de finanţare 

  

17 Incasari din emisiunea de actiuni - - 

18 Încasări din împrumuturi pe termen 
lung 

5.559.580 1.386.805 

19 Plata datoriilor aferente leasing-ului 
financiar 

378.885 932.885 

20 Dividende plătite - - 

21 Variaţie credite pe termen scurt (4.641.004) 2.810.129 

22 Trezorerie neta din activitati de 

finanţare 

539.691 3.264.049 

23 Creştere netă a trezoreriei şi 
echivalentelor de trezorerie 

(59.474) 917.071 

24 Trezorerie şi echivalente de 
trezorerie la începutul exerciţiului 
financiar 

461.281 401.807 

25 Trezorerie şi echivalente de trezorerie 

la sfărşitul exerciţiului financiar 

401.807 1.318.878 

 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie 

Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI  
  
 Director General Executiv     Director Economic 
 Ing. Niţu Rizea Gheorghe     Ec. Cîrstea Marin                                 
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SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU 
la data de 31 decembrie 2010 

        - lei -  
Creşteri Reduceri Element al 

Capitalului propriu 
Sold la 

1 ianuarie 
2010 

Total 
din care 

Prin 

Transfer 

Total 
din care 

Prin 

Transfer 

Sold la 31 
decembrie 

2010 

0 1 2 3 4 5 6 
Capital subscris 82.438.834 - - - - 82.438.834 
Patrimoniul regiei       
Prime de capital 1.135.150 - - - - 1.135.150 
Rezerve din reevaluare 23.778.872 - - - - 23.778.872 
Rezerve legale 479.299 - - - - 479.299 
Rezerve statutare sau 
contractuale 

- - - - - - 

Rezerve reprezentand 
surplusul realizat din 
rezerve din reevaluare 

122.072 - - - - 122.072 

Alte rezerve 1.260.475 - - - - 1.260.475 
Actiuni proprii 4.292 - - - - 4.292 
Castiguri legate de instru- 
mente de capital proprii 

      

Pierderi legate de instru- 
mente de capital proprii 

      

Sold C - - - - - - Rezultatul 
reportat  Sold D 5.971.715 - - 2.171.877 2.171.877 3.799.838 

Sold C 80.666 - - - - 80.666 Rezultat reportat 
provenit din adop 
-tarea prima dată 
a IAS-IAS 29 

Sold D    - - - 

Sold D - - - - - - Rezultat reportat 
prov.  din corecta- 
rea erori fundam. 

Sold C - - - - - - 

Sold D - - - - - - Rezultat reportat 
prov  din trecerea 
la aplicarea Regl. 
Contabile conf. 
Cu Directiva a IV 

Sold C - - - - - - 

Sold D - - - - - - Profitul sau 
pierderea exer- 
ciţiului financiar 

Sold C 2.171.877  2.948.021 - 2.171.877 2.171.877 2.948.021 

Sold D - - -   - Repartizare 
Profit Sold C - - - - - - 
TOTAL Capitaluri proprii 105.491.239  2.948.021 - - - 108.439.259 

 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie 

Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI   
  
 
 Director General Executiv     Director Economic 
 Ing. Niţu Rizea Gheorghe     Ec. Cîrstea Marin 
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INFORMAŢII CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR 
PROPRII 

 
 
 
 
Capitalurile proprii au fost influenţate astfel : 
 
 

 2009 2010 
Capital subscris 82.438.834 82.438.834 
Patrimoniul regiei - - 
Prime de capital 
 

1.135.150 1.135.150 

Rezerve din reevaluare 
 

23.778.872 23.778.872 

Rezerve legale 
 

479.299 479.299 

Rezerve statutare sau contractuale 
 

- - 

Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 
 

122.072 122.072 

Alte rezerve 
 

1.260.475 1.260.475 

Actiuni proprii 
 

4.292 4.292 

Castiguri legate de instrumente de capital proprii 
 

- - 

Pierderi legate de instrumente de capital proprii - - 
Rezultatul reportat                                                                              SOLD D 5.971.715  3.799.838  
Rezultat reportat pro-venit din adoptarea prima data a IAS 29 
 

SOLD C 
SOLD D 

80.666 80.666 

Rezultat reportat prov  din cor. Erori .fundamentale 
 

SOLD C 
SOLD D 

  

Rezultat reportat prov  din trecerea la aplicarea 
 Reglem contabile conf. Cu Directiva a IV a 

SOLD C 
SOLD D 

  

Profitul sau pierderea exerciţiului financiar 
 

SOLD C 
SOLD D 

2.171.877 
 

2.948.021 

Repartizare profit 
 

SOLD C 
SOLD D 

- - 

TOTAL Capitaluri proprii 105.491.239  108.439.259  
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NOTĂ LA MODIFICAREA CAPITALULUI  PROPRIU 
 
 Capitalul social este prezentat la valoarea nominală a acţiunilor din care este compus 
conform costului istoric. 
 În cursul anului 2010, capitalul social nu a avut modificari.  
 Primele de emisiune aflate în sold la 31.12.2009 în sumă de 1.135.150 lei  nu au 
suferit modificari in cursul anului 2010. 

Rezervele legale în sumă de 479.299 lei sunt prezentate la costul istoric şi sunt 
constituite în limita a 5% din profitul contabil al anilor precedenti. În cursul anului  2010 
rezervele legale nu au cunoscut modificări. 

Alte rezerve, în  sumă de 1.260.475 au următoarea componenţă : 
- 221.176   lei –facilitate acordată reprezentând  creditul fiscal acordat pentru profitul 

investit aferent  anului 2001 .  
- 411.129  lei – facilitate acordată  reprezentând diferenţă între cota normală de 

impozit pe profit şi cotă redusă aferentă exportului  pentru perioada 2000 – 2003 . 
- 623.878 lei – surse proprii de finanţare constituite din profitul net aferent anilor 

precedenţi din care 622.064 lei constituiţi din profitul net aferent anului 2004 . 
-  4.292 lei – rezerve reprezentând acţiuni proprii. 
Rezerva din reevaluare în sumă de 23.778.872 lei are următoarea componenţă : 

 -     7.619.218 lei constituită în urma reevaluării activelor imobilizate conform  
HG 1553/2003,  

- 14.523.620 lei constituită în urma reevaluării terenului şi construcţiilor la 31.12.2006, 
efectuată cf.pct.109 din Reglementările contabile conforme cu Directia a IV a şi a art 
253 alin (6) din Codul Fiscal. Reevaluarea a fost efectuată de firma SC LERO 
ADVANCED CONSULTING SRL Craiova, membru titular al ANEVAR. 

- 1.636.034 lei  constituită în urma reevaluării terenului şi construcţiilor la 31.12.2009, 
efectuată cf.pct.109 din Reglementările contabile conforme cu Directia a IV a şi a art 
253 alin (6) din Codul Fiscal. Evaluarea a fost efectuata de SC Euroval SRL  Craiova, 
membru titular al ANEVAR.  
 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare 

înregistrat la 31.12.2010 în sumă de 122.072 lei reprezintă rezerva din reevaluare aferentă 
mijloacelor fixe casate in anii precedenti.  

 Profitul contabil în sumă de 2.171.877 lei aferent anului 2009 a fost înregistrat, după 
aprobarea situaţiilor financiare de către AGA prin Hotărarea nr. 1/29.04.2010, la rezultatul 
reportat pentru acoperirea pierderii contabile înregistrate în anii anteriori. În anul 2010 s-a 
înregistrat un profit contabil în sumă de 2.948.021 lei, care va fi utilizat pentru acoperirea 
pierderii contabile înregistrată în anii anteriori. 
 
 
 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI   

 
 
  
 Director General Executiv     Director Economic 
 Ing. Niţu Rizea Gheorghe     Ec. Cîrstea Marin 
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  Nr. VALOAREA BRUTA Ajustari de valoare 

  rd. Sold la Cresteri Cedari,tran- Sold la Sold la 
Ajustari 
inreg Reduceri Sold la 

ELEMENTE DE ACTIVE  01 ian.   sferuri si 31.dec 01 ian. in cursul sau 31.dec 

    2010   
alte 

regularizari 2010 2010 
exercitiului 
financiar reluari 2010 

a b 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7 

IMOBILIZARI 
NECORPORALE 1          

Concesiuni, brevete, licente    336.858 - -  336.858  336.398  460 -  336.858 

Avansuri si imobilizari 
necorporale in curs 2  9.523 - 9.523     

TOTAL  (rd. 1+2 ) 3 336.858   - 346.381  336.398 460 -  336.858  

IMOBILIZARI CORPORALE                   

Terenuri 4 7.547.000 - - 7.547.000 - - - - 

Constructii 5 19.590.000 991.717 - 20.581.717 - 678.083 - 678.083 

Instalatii tehnice si mijloace 6 42.996.142 4.689.005 1.093.732 46.591.415 28.803.266 3.171.871 265.114  31.710.023 

de transport              

Mobilier, aparatura birotica 7 135.532 4.000 - 139.532 107.495 10.212 - 117.707 

Avansuri si imobilizari 
corporale  in curs 8 1.824.204 6.399.107 6.229.102 1.994.209 -  - - 

TOTAL (rd. 4 la 8 ) 9 72.092.878 12.083.829 7.322.834 76.853.873 28.910.761 3.860.166 265.114 32.505.813 

IMOBILIZARI FINANCIARE 10 56.815.647 1.056.345 108.846 57.763.146 - - - - 

ACTIVE IMOBILIZATE – 
TOTAL (rd. 3+9+10) 11 129.245.383 13.149.697 7.431.680 134.963.400 29.247.159 3.860.626 265.114 32.842.671 
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NOTA 1 
 

ACTIVE IMOBILIZATE 
 

Imobilizări necorporale. 
Imobilizările necorporale sunt prezentate la costul istoric  respectând prevederile pct.72-

74 din OMF 3055/2009 adică sunt active identificabile, nemonetare, fără suport material, sunt 
generatoare de beneficii economice viitoare şi costul activelor poate fi evaluat în mod credibil. 
La 31 decembrie 2010 societatea deţine următoarele licenţe: 

- licenţa de tribocotare cu o valoare de inventar de 69.359 lei amortizata integral; 
- licenţa Katia V5 utilizată în Secţia Sculărie pentru proiectare cochile la valoarea de 

inventar de 51.960 lei amortizata integral; 
- licenţe sisteme de operare PC amortizabile linear pe durata a 3 ani la valoarea de 

inventar de 30.748 lei, amortizate integral. 
- licenţă ISDN amortizabilă linear pe durata de 3 ani la valoarea de inventar de 7.494 

lei, amortizată integral. 
- licenţa MAGMA SOFT 4.2 cu valoarea de inventar de 177.297 lei amortizata 

integral. 
 

Imobilizări corporale. 
        Terenul şi construcţiile sunt prezentate la valoarea justă conform evaluării făcute 
cf.pct. 109 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV a  şi a art 253 alin (6) 
din Codul Fiscal. 

     Evaluarea a fost efectuată la 31.12.2009 de firma SC EUROVAL SRL Craiova, membru 
titular al ANEVAR. 

Celelalte mijloacele fixe sunt prezentate la valoarea evaluată conform HG 1553/2003.      
Amortizarea este calculată conform metodei lineare pe parcursul duratelor de viaţă 

stabilite conform legislaţiei în vigoare, respectiv legea 15/1994. 
Mijloacele fixe amortizate integral şi care se folosesc în continuare în activitatea de 

producţie sunt in număr de 909  si au valoarea de inventar de 17.704.790 lei. 
În cursul anului 2010 societatea a pus în funcţiune mijloace fixe în sumă de 5.684.722 lei, 

din care: 4.397.632 lei achiziţionate de la furnizori iar diferenta în sumă de 1.287.090 lei  
mijloace fixe construite în regie.  

 Imobilizările în curs de execuţie în sumă de 839.068 lei sunt prezentate la costul de 
achiziţie şi vor fi amortizate începând cu data punerii în funcţiune. 

Avansurile plătite pentru imobilizări corporale în sold la 31.12.2010 sunt în suma de 
1.155.141,04 lei, din care 863.841,04 lei reprezintă avansuri pentru achiziţia unei clădiri de la 
SC Vitimas SA  Tecuci; 120.000 lei reprezinta avans pentru achizitia unui imobil situat in 
Mun. Targu Jiu, B-dul Republicii nr.25, Jud. Gorj;  148.300 lei avansuri achitate pentru  
achizitia de autovehicule; 23.000 lei avans achitat pentru achizitia unui cuptor de topitorie. 
 
                                                     
 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI   

 
 
 
 Director General Executiv     Director Economic 
 Ing. Niţu Rizea Gheorghe     Ec. Cîrstea Marin                                                                                                                                                                                  
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NOTA 2 
AJUSTĂRI 

       -  lei - 
Transferuri  

Denumirea indicatorului 

Sold la 

1 ianuarie 

2010 în cont din cont 

Sold la 

31 decembrie 

2010 

0 1 2 3 4=1+2-3 
Ajustări pentru deprecierea  
imobilizărilor corporale 

2.393 - - 2.393 

Ajustări pt. deprecierea creanţelor  110.473 - - 110.473 
Ajustări pentru deprecierea 
creanţelor debitori diverşi  

51.342  173 51.169 

Ajustări  pentru deprecierea 
materiilor prime 

306   306 

Ajustări pentru depreciere 
materiale consumabile 

18.278 -  18.278 

Ajustări pentru depreciere 
produse în curs de execuţie 

- - - - 

Ajustări pentru deprecierea 
produselor finite 

30.810 - 55 30.755 

Ajustări pentru deprecierea 
mărfurilor 

3.879 - 3.361 518 

Ajustări pentru riscuri şi cheltuieli - - - - 
Total 217.481 - 3.589 213.892 

 
 
       Unitatea a diminuat în cursul anului următoarele ajustări pentru depreciere: 

- 173  lei ajustări pentru deprecierea creanţelor debitori diverşi . 
-   55  lei ajustări pentru deprecierea produselor finite care au fost valorificate. 
- 3361 lei ajustări pentru deprecierea marfurilor care au fost valorificate. 

 
 

Clientii incerti sunt actionati in justitie si sunt in curs de solutionare. 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI   

 
 
 

Director General                 Director Economic 
Ing.Niţu Rizea Gheorghe     Ec. Cirstea Marin                                              
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NOTA 3 
 
 
 

REPARTIZAREA PROFITULUI 
 
 
 
 

 
DESTINAŢIA EXERCIŢIUL FINANCIAR 
 PRECEDENT CURENT 
Profit net de repartizat: 2.171.877 2.948.021 
  - rezeva legală - - 
  - acoperirea pierderii contabile 2.171.877 2.948.021 
  - dividende - - 
  - surse proprii de finanţare - - 
Profit nerepartizat - - 

          
 
 
 

Profitul contabil în sumă de 2.171.877 lei aferent anului 2009 a fost înregistrat, după 
aprobarea situaţiilor financiare de către AGA prin Hotărârea nr.  1/29.04.2010 la rezultatul 
reportat pentru acoperirea pierderii contabile înregistrate în anii anteriori. 

 În cursul exerciţiului financiar 2010, societatea a înregistrat un profit de 2.948.021 lei 
care va fi utilizat  pentru acoperirea pierderii contabile din anii anteriori .  
 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI   

  
 
 
 
 Director General Executiv     Director Economic 
 Ing. Niţu Rizea Gheorghe     Ec. Cîrstea Marin 
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NOTA 4 
 
 

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 
 

-  lei - 
Exercitiul financiar Nr. 

crt 
 

INDICATORUL Precedent Curent 
 0 1 2 
1. Cifra de afaceri netă 84.867.949 115.652.749 
2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate (3+4+5) 75.681.826 105.843.003 
3. Cheltuielile activităţilor de baza 50.629.503 74.757.799 
4. Cheltuielile activităţilor auxiliare 11.842.315 12.973.873 
5. Cheltuieli indirecte de producţie 13.210.008 18.111.331 
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)  9.186.123 9.809.746 
7. Cheltuieli de desfacere 648.940 684.875 
8. Cheltuieli generale de administraţie 5.750.485 7.653.039 
9. Alte venituri din exploatare 413.177 2.153.274 
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 3.199.875 3.625.106 

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI    

  
 
 
 
 Director General Executiv     Director Economic 
 Ing. Niţu Rizea Gheorghe     Ec. Cîrstea Marin 
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NOTA 5 

 
SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR 

 
-  lei - 

Termen de lichiditate  
Creanţe 

Sold la 31 
Decembrie 

2010 
Sub 1 an Peste 1 an 

0 1 2 3 
TOTAL, din care 26.570.987 26.570.987 - 
I. Creanţe comerciale, din care:  18.922.672 18.922.672 - 
     Furnizori debitori - - - 
     Clienţi  18.922.672 18.922.672 - 
II. Creanţe în legătură cu personalul 49.896 49.896 - 
III. Creanţe cu statul şi instituţiile 
publice, din care: 

5.644.026 5.644.026 - 

- TVA sumă negativă 5.477.756 5.477.756 - 
- Concedii medicale plătite ce 
urmează a fi recuperate din 
FNUASS 

162.985 162.985 - 

- alte creante cu bugetul statului 3.285 3.285 - 
IV. Debitori diverşi 1.839.457 1.839.457  
V.  Sume in curs de clarificare     114.936 114.936 - 

 
Clienţii neîncasaţi la 31.12.2010 prezintă următoarea structură : 

 
         3.024.390  lei – clienţi interni 
       15.882.430  lei – clienţi externi 
            126.326  lei – clienţi incerţi 
 

Principalul client extern este T.R.W. Automotive cu facturi neîncasate în sumă de 
11.759.839 lei, din care: 

TRW Franta - 5.924.398 lei 
TRW Polonia - 2.822.395 lei 
TRW Cehia        - 1.588.508 lei   
TRW Germania - 1.424.538 lei    
 
Pentru clienţii incerţi au fost constituite provizioane la valoarea neta fără TVA în sumă 

de 110.473 lei.   
Principalii clienţi incerţi la 31.12.2010 sunt :  
 38.244 lei     Romplast Pitesti 

          23.195 lei     TRW Polonia reprezentand mostre si matrite  neachitate 
  24.089 lei     Lucas Franţa  
 14.068 lei     Eurobarter Brasov 
   8.111 lei     Zaso Brasov 
   5.069 lei     Interchim Valcea 
   4.046 lei     Tractor Service Pitesti     
    3.267 lei      ISECO Tărgu Mureş 
    6.237 lei     Altii 
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Clienţii incerţi provizionaţi nu au importanţă semnificativă asupra rezultatului economic 

al societăţii. 
Pentru TVA de recuperat aferentă lunilor octombrie – decembrie 2010 în  sumă de 

5.477.756 lei  s-a solicitat  la DGAMC Bucureşti compensare cu datoriile la Bugetul General 
Consolidat al statului. 
 
 
 
                                   

                                      - lei - 
 Termen de lichiditate   

Datorii 
Sold la 31 
Decembrie 

2010 
Sub 1 an 1-5 ani Peste 5 ani 

0 1 2 3 4 
TOTAL, din care: 37.496.773 36.494.080 1.002.693  
Sume datorate instituţiilor de credit 11.834.811 11.038.179 796.632 - 
Dobânzi de plătit - - - - 
Avansuri încasate în contul comenzilor 430.393 430.393 - - 
Datorii comerciale (furnizori, cambii) 22.457.830 22.457.830 - - 
Datorii cu personalul 376.736 376.736 - - 
Datorii faţă de Bugetul general consolidat al 
statului 

1.798.386 1.798.386 - - 

TVA neexigibilă 63.207 63.207 - - 
Dividende af.anului 2004 ramase de plata 92.221 92.221 - - 
Rate leasing ramase de plata 443.189 237.128 206.061 - 

 
 
Societatea are la 31 decembrie 2010 contractate următoarele credite:  
 

 I) Credite deschise la BRD-GSG  
• Credit de descoperire de cont în valoare totala de 1.500.000 EURO acordat de BRD 

SLATINA până la data de 16.11.2011, destinat finanţării necesarului de capital de 
lucru. 
Creditul se acordă cu o dobândă de EURIBOR la 1 lună plus 5 % indexabila pe an. 
La 31.12.2010 creditul descoperit de cont tras este de 1.352.596,64 EUR,  respectiv     
5.795.606,08 lei. 

• Credit de restructurare in valoare de 1.300.000 EURO pe termen de 24 de luni 
respectiv 06.10.2011, cu dobândă EURIBOR la 3 luni plus 5% indexabila pe an. 
La 31.12.2010 soldul creditului de restructurare este de 541.666,62 EUR,  respectiv     
2.320.933,13 lei.. 

• Credit de investitii in valoare de 300.000 EURO, pe o perioada de 48 luni, pentru 
achizitia a 2 bucati Celula robotizate si o masina de masurat 3D Global Avantaj. 
Creditul se acordă cu o dobândă de EURIBOR la 3 luni plus 5% indexabila pe an.   
La 31.12.2010 creditul de investitii tras este de 143.750 EUR,  respectiv 615.940 lei. 
 
Creditele acordate de BRD SLATINA si dobânzile aferente sunt garantate astfel: 

a) contract de ipoteca asupra imobilelor: 



 15 

1. Teren intravilan în suprafaţa de 26.273,68 mp, împreună cu construcţia 
Hala Prelucrări mecanice în suprafaţa construită de 19.316,85 mp şi Cabina 
poarta în suprafaţa construită de 133,69 mp. 
2.Teren intravilan în suprafaţa de 17.581,63 mp, împreuna cu  Hala 
Turnare sub Presiune în suprafaţa construită de 10.890,26 mp şi Staţie 
expediţie în suprafaţă construită de 357,18 mp. 
3. Teren intravilan acces general incintă - în suprafaţa de 15.540,16 mp. 
Cele trei imobile au fost evaluate la 5.287.416 EURO. 

b) Contract de garanţie reala mobiliară asupra maşinilor de turnat sub presiune  
Buhler clasic tip 42D şi 53D, cuptor pentru topire aluminiu ZPF tip S-G1 
5T5 şi Cuptor pentru topire şi menţinere tip S-G1, evaluate la valoare de 
721.836 EURO. 

c)  Contract de garanţie reala mobiliara constituit asupra sumelor de bani 
prezente si viitoare care se vor incasa in conturile curente ale societatii  
deschise la BRD-Groupe Societe Generale SA, Sucursala Slatina. 

d) Contract de garanţie reală mobiliară constituit asupra sumei de 22.640.000 
EURO, suma care urmează a fi încasate de la TRW AUTOMOTIVE 
Germania, CONTINENTAL TEVES Germania, I.V. HAGELMAYER 
Germania, OMG Italia şi SOCIETE DES POLYMERES BARRE THOMAS 
Franţa. 

e) Contract de garanţie reala mobiliară asupra utilajelor achizitionate din 
creditul de investitii in valoare de 300.000 EURO.    

 
II) a) Credit pentru finanţarea activităţii curente în valoare totală de 740.000 EURO 

acordat de GarantiBank  Internaţional NV- Suc. România, cu scadenţa la 15.03.2011. 
Creditul se acordă cu o dobândă de EURIBOR  1 M plus 5,25 % pe an. Valoarea 
creditului tras la 31 decembrie 2010 este de 577.475 EURO, respectiv 2.474.364,88 lei.  
Creditul este garantat prin contract de ipoteca asupra imobilului constând în teren în 
suprafaţă de 3259,82 mp şi construcţiile – cantina în suprafaţă de 567,88 mp, staţie 
reglare gaze în suprafaţă de 14,93 mp.   
  b) Credit de investiţii în valoare totală de 216.000 EURO, din care: 
 - facilitatea 1- credit pentru investiţii în sumă de 180.000 EURO care va fi utilizat 
pentru achiziţia unei maşini de turnare – Celulă robotizată, cu scadenţa la 01.07.2013 şi 
dobânda EURIBOR 1M plus 5,5% pe an; 
- facilitatea 2- 36.000 EURO facilitate de credit pentru emiterea de acreditive. 
La 31.12.2010 soldul creditului de investitii din facilitatea 1 era in suma de 146.556,84 

EURO respectiv 627.966,75 lei.  
 

Principalii furnizori neachitaţi se prezintă astfel: 
 

SC ALRO SA cu un sold de 16.772.671 lei reprezentând 74,68% din totalul 
furnizorilor neachitaţi. Decontările către SC ALRO SA se fac în baza 
contractului de factoring încheiat între BRD-GSG şi SC Alro SA, cu scadenta la 
60 de zile. 
CEZ VĂNZARE cu un sold de 840.920 lei aflată în termen legal de decontare, 
reprezentând 3,74% din totalul furnizorilor neachitaţi  
SC Artexim Mondopal SA cu un sold de 399.555 lei reprezentând 1,78%  din 
totalul furnizorilor neachitaţi 
GDF SUEZ Energy Romania cu un sold de 247.074 lei reprezentând 1,10% din 
totalul furnizorilor neachitaţi. 
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Datoriile către personal sunt datorii curente plătite în luna ianuarie 2011. 
Faţă de bugetul local şi bugetul general consolidat de stat, societatea nu înregistrează 

plăţi restante. Pentru datoriile la Bugetul general consolidat de stat înregistrate la 31.12.2010 
aferente lunilor noiembrie, decembrie, s-a solicitat la DGAMC Bucureşti compensare cu 
TVA-ul de recuperat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI    

 
 
 
 
 
 
 Director General Executiv     Director Economic 
 Ing. Niţu Rizea Gheorghe     Ec. Cîrstea Marin 
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NOTA 6 

 

PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE 

Principalele politici contabile adoptate la întocmirea acestor situaţii financiare sunt 

prezentate mai jos: 

Baza întocmirii situaţiilor financiare. 

Situaţiile financiare anexate au fost întocmite în conformitate cu: 

• Reglementările contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin 

Ordinul  ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009; 

• Legea Contabilităţii nr. 82/1991 republicată; 

 

Moneda de prezentare. 

Situaţiile financiare sunt prezentate în lei româneşti.  

 

Politici aferente imobilizărilor corporale si necorporale 

 

Imobilizările necorporale. 

Imobilizările necorporale sunt înregistrate la costul lor iniţial şi amortizate folosind 

metoda liniară pe o perioada de 3 ani. 

Cheltuielile cu intretinerea curenta a sistemelor informatice sunt recunoscute ca si 

cheltuieli ale perioadei. 

 

 

Imobilizări corporale. 

Sunt structurate in bilant pe urmatoarele subcategorii : 

f) terenuri si constructii 

g) instalatii tehnice si masini 

h) alte instalatii,utilaje si mobilier 

i) avansuri si imobilizari corporale in curs 

S.C. ALTUR S.A. reevalueaza terenurile, cladirile si celelalte imobilizari corporale 

periodic. 
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         Terenul şi construţiile sunt prezentate la valoarea justă conform evaluării făcute la 

31.12.2009  efectuata comform pct.109 din Reglementările contabile conforme cu Directia 

a IV a şi a art 253 alin (6) din Codul Fiscal. 

                Evaluarea a fost făcută de către firma SC EUROVAL SRL Craiova, membru titular 

al ANEVAR. 

         Celelalte mijloacele fixe sunt prezentate la valoarea evaluată conform HG 1553/2003,     

ajustată cu amortizarea cumulată. Cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile aferente 

imobilizărilor corporale sunt recunoscute ca si cheltuieli ale perioadei. Cheltuielile de 

amenajare, modernizare a clădirilor si celorlalte imobilizări corporale sunt incluse in valoarea 

contabila a respectivelor imobilizări. Imobilizările corporale care sunt casate sunt scoase din 

patrimoniu împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare, iar rezerva din reevaluare 

aferentă este trecută la rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare. 

Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o asemenea operaţiune sunt incluse în contul de profit 

şi pierdere. Imobilizările în curs de execuţie sunt prezentate la cost şi nu sunt amortizate decât 

cu începere din momentul finalizării şi punerii în funcţiune. 

Câştigurile sau pierderile din vânzarea mijloacelor fixe sunt determinate pe baza valorii 

lor contabile şi sunt luate în considerare la stabilirea profitului din exploatare. 

Modernizările semnificative sunt capitalizate dacă acestea extind durata de viaţă a 

activului sau dacă cresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de 

către acestea. 

Amortizarea se calculează la valoarea rămasă, prin metoda liniară, de-a lungul duratei 

utile de viaţă rămase a activelor conform prevederilor Legii nr. 15/1994 : 

 

- clădiri şi construcţii speciale   30 – 37 ani; 

- instalaţii tehnologice      8 – 12 ani; 

- mobilier şi alte mijloace fixe     3 – 5 ani. 

Terenurile nu se amortizează deoarece au durata de viaţă nelimitată. 

 

 

Subvenţii.     

Subvenţiile sunt prezentate la cost istoric şi reprezintă sume primite de la Ministerul 

Economiei şi Comerţului cu titlu gratuit pentru achiziţia de utilaje, iar amortizarea este 

transferată la venituri. În cursul anului 2004 SC ALTUR SA a beneficiat de ajutor financiar 

nerambursabil  în sumă de 112.860 lei, acordat de la bugetul de stat prin ,, Programul  de 
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creştere a competitivităţii produselor industriale “ administrat de Ministerul Economiei şi 

Comerţului pentru implementarea Proiectului ,,Dotarea laboratorului de control nedistructiv a 

pieselor din metale în vederea acreditării” . 

 

Politici aferente stocurilor 

Stocurile materiale sunt înregistrate la costul de achizitie  care cuprinde totalitatea 

cheltuielilor aferente achizitiei precum si alte costuri pentru a aduce stocurile la forma si in 

locul de utilizare. La ieşirea din gestiune stocurile se evalueaza şi înregistrează în 

contabilitate  pe baza principiului F.I.F.O (primul intrat – primul ieşit). 

Costul produselor finite, producţiei neterminate include materiile prime, cheltuielile 

directe cu salariile, alte cheltuieli directe şi indirecte de producţie, dar exclude cheltuielile cu 

dobânzile, vânzarea şi distribuţia. Sunt create provizioane pentru materialele cu mişcare lentă, 

uzate fizic şi moral. 

 

Politici aferente creantelor si datoriilor 

Creanţe ,   

Creanţele sunt prezentate la valoarea netă, după constituirea provizioanelor pentru 

clienţii incerţi, debitori diverşi. Din punct de vedere fiscal, deductibilitatea provizioanelor 

pentru deprecierea creantelor se supune prevederilor legale în vigoare. Creanţele 

nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli în anul în care sunt identificate,  pe baza aprobărilor 

date de Consiliul de Administraţie. 

Diferenţele de curs valutar aferente creanţelor în devize la sfârşitul fiecărui exerciţiu 

financiar sunt recunoscute ca venituri sau cheltuieli ale perioadei respective. 

Datorii 

Prezentarea datoriilor în bilanţ se face în funcţie de durata de decontare, în datorii pe 

termen scurt (sub un an) si datorii pe termen lung (peste un an). 

 

Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală. Actualizarea valorii datoriilor în valută, 

în sold la sfârşitul anului, se face la raportul de schimb de la acea data, diferenţele fiind 

recunoscute ca si venituri sau cheltuieli ale perioadei la care se refera. 
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Pensii şi alte beneficii după pensionare. 

Societatea efectuează plăţi în numele angajaţilor proprii către sistemul de asigurări 

sociale, asigurările de sănătate şi fondul de şomaj. Societatea nu operează nici un alt plan de 

pensii sau de beneficii după pensionare şi deci nu are nici un fel de alte obligaţii referitoare la 

pensii. Societatea oferă salariaţilor la pensionare conform contractului colectiv de muncă 

(CCM) 2 salarii brute realizate de salariat în luna anterioară pensionării. 

 

Politici aferente disponibilitatilor banesti si echivalente de numerar 

Numerar şi echivalente de numerar. 

Acestea cuprind disponibilităţile pe termen scurt la bănci şi casieria societăţii, precum şi 

alte investiţii financiare pe termen scurt. Acestea sunt evidenţiate distinct si contabilizate pe 

fiecare tip de valuta in parte. 

Tranzacţiile societăţii în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data 

tranzacţiilor. Câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacţii sunt 

recunoscute în contul de profit şi pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile 

de schimb de la sfârşitul anului, la rata oficială a B.N.R. 

La 31 decembrie 2010 cursul oficial de schimb utilizat a fost : 

1 USD  =  3,2045 lei 

1 EURO= 4,2848 lei. 

 

Situaţia disponibilităţilor băneşti în devize şi pe bănci se prezintă astfel: 

Banca                         Moneda RON EUR USD TOTAL RON 

Trezorerie  1.619,82 - - 1.619,82 

Banca Comercială Română 788.365,00 2.326,65 - 798.334,23 

ABN AMRO Bank 23.249,60 1.887,56 - 31.337,42 

Raiffeisen Bank 7.475,63 2,92 1.751,51 13.100,85 

BRD Slatina 978,81 0,11 3.010,52 10.626,49 

Garanti Bank 15.751,09 62.244,84 - 282.457,78 

TOTAL 837.439,95 66.462,08 4.762,03 1.137.476,60 
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Împrumuturi. 

Împrumuturile pe termen scurt si mediu sunt înregistrate la valoarea rămasă de plată la 

data bilanţului contabil. Dobânda acumulată la data bilanţului contabil este inclusă în „Datorii 

ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an”.  

Actualizarea valorii împrumuturilor  în valuta, în sold la sfârşitul anului, se face la 

cursul de schimb de la 31 decembrie, diferenţele fiind recunoscute ca şi venituri sau cheltuieli 

ale perioadei la care se referă. 

 

Politici aferente investiţiilor financiare 

 

SC ALTUR SA  investeşte în valori mobiliare cotate, prezentarea în bilanţ a acestora 

făcându–se la investiţii financiare pe termen lung. 

La intrare, valorile mobiliare se înregistrează la cost. La ieşirea din patrimoniu acestea 

sunt evaluate şi scăzute din gestiune pe baza metodei FIFO (primul intrat, primul ieşit). 

În situaţiile financiare anuale, valorile mobiliare sunt prezentate la valoarea de cotaţie 

din ultima zi de tranzacţionare pentru cele achiziţionate în anul 2007 iar cele achiziţionate în 

cursul anului 2008, 2009 si 2010 la valoarea de achizitie fără a fi influenţate cu ajustări  

pentru pierdere de valoare în sumă de 36.550.637 lei. Valoarea justă (de cotaţie) la data 

bilanţului este prezentată în nota 7. 

 

Politici aferente capitalurilor proprii 

 

Componenţa capitalurilor proprii ale SC ALTUR SA este următoarea: 

j) capital social 

k) prime de capital 

l) rezerve din reevaluare 

m) rezerve 

n) profitul sau pierderea reportat 

o) profitul sau pierderea exerciţiului financiar 

 Acţiunile SC ALTUR SA sunt cotate pe piaţa de capital. 

Conturile de capitaluri proprii reflectă în bilanţ rezultatul diferenţei dintre activele şi 

datoriile din bilanţ. 
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Politici aferente veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor 

Veniturile sunt recunoscute de societate drept  majorări ale beneficiilor economice   în 

timpul exerciţiului financiar, în urma intrărilor sau măririi valorii activelor în timpul 

exerciţiului financiar . 

Veniturile din vânzarea produselor sunt recunoscute în momentul în care societatea a 

transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele ce decurg din proprietatea bunurilor. 

Evidenţierea se face net de TVA, eventuale alte taxe de vânzare şi rabat comercial. 

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute la data încheierii execuţiei  şi sunt 

evaluate pe baza devizelor întocmite. 

Cheltuielile sunt recunoscute de societate  drept diminuări de beneficii economice în 

timpul exerciţiului financiar, în urma diminuării de active  sau creşterii de datorii. 

Momentul recunoaşterii cheltuielilor se stabileşte pe bază de raţionament profesional 

care are la bază contabilitatea de angajamente şi principiul conectării veniturilor  care au fost 

generate într-o anumită perioadă cu cheltuielile aferente . 

Rezultatul exerciţiului reflectă performanţa întreprinderii şi este redat în contul de profit 

şi pierdere al perioadei. 

Distribuirea profitului este considerată eveniment ulterior datei bilanţului, prin urmare 

acest eveniment va produce efecte în exerciţiul financiar următor. Rezultatul reportat care 

provine din perioadele anterioare va influenţa rezultatul exerciţiului curent astfel: dacă 

rezultatul reportat este o pierdere, acesta se va acoperi din rezultatul exerciţiilor viitoare, dacă 

rezultatul este profit, distribuirea este cea aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor. 

 

 

 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie 

Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI  
    

  
 
 
 
 
 
 Director General Executiv     Director Economic 
 Ing. Niţu Rizea Gheorghe     Ec. Cîrstea Marin 
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NOTA 7 
 
 

PARTICIPAŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE 
 
    La începutul exerciţiului financiar 2010, capitalul social subscris al SC ALTUR SA era de 
82.438.833,80 lei, reprezentând 824.388.338 acţiuni cu o valoare nominală de 0.1 lei. 
In cursul anului 2010 capitalul social nu a avut modificari 
     Structura acţionariatului la 31.12.2010  este următoarea : 
 

 
Acţionar 

Procent 
deţinut 
( % ) 

Număr de                          
acţiuni 

Valoare 
nominală 

 

Valoare 
(lei ) 

 
 Mecanica Rotes SA  
Celule Electrice SA 
Alţi acţionari pers.juridice 
Acţionari persoane fizice 

28,1504 
14,8137 
41,9877 
15,0482 

232.068.388 
122.122.708 
346.141.709 
124.055.533 

0,1 lei 
0,1 lei 
0,1 lei 
0,1 lei 

23.206.839 
12.212.271 
34.614.171 
12.405.553 

Total      100% 824.388.338 0,1 lei 82.438.834 

 
SC ALTUR SA a investit în cursul anilor 2007, 2008, 2009 si 2010 în valori mobiliare 

cotate la Bursa de Valori care au fost înregistrate în situaţiile financiare ale anului 2010 la 
imobilizări financiare pe termen lung. Achiziţia acţiunilor cotate la BVB s-a făcut din 
următoarele surse:  
                     -48.438.341 lei – din aportul in numerar al acţionarilor  
                     -  4.235.753 lei – din surse proprii 
           -  2.141.181 lei – din dividende aferente anului 2007, 2008 si 2009 
                     -     494.982 lei – venituri din dif. favorabila la vanzarea actiunilor in anul 2008. 
         

Valorile mobiliare deţine la 31.12.2010 de SC ALTUR SA se prezintă astfel: 
 
A) ACTIUNI COTATE LA BURSA DE VALORI BUCURESTI           

DENUMIRE Nr. acţiuni 

Valoare 
medie/ 
acţiune Valoare (RON) 

 
Preţ 
piaţa Valoare piata 

Diferenţa 
nefavorabila 

ROMPETROL 19.350.000 0,1100 2.128.500,00 0,0575 1.126.625,00 -1.015.875,00 
SIF1 4.543.500 3,4313 15.590.240,28 1,0140 4.607.109,00 -10.983.131,28 
SIF2 4.750.800 3,1311 14.875.350,40 1,1620 5.520.429,60 -9.354.920,80 
SIF3 4.576.000 1,7254 7.895.293,22 0,5432 2.485.683,20 -5.409.610,02 
SIF4 2.816.700 1,4462 4.073.427,41 0,6440 1.813.954,80 -2.259.472,61 
SIF5 2.016.000 4,2925 8.653.629,06 1,2600 2.540.160,00 -6.113.469,06 

VULTURUL 
COMARNIC 641.705 1,8726 1.201.659,00 0,5000 320.852,50 -880.806,50 

TLV 116.832 4,2816 500.227,16 1,2280 143.469,70 -356.757,46 
BRD 3.500 12,3840 43.344,13 12,3500 43.225,00 -119,13 

TGN-RAIFF 230 335,0000 77.050,00 280,000 64.400,00 -12.650,00 
SPIT BUCOVINA 7.418 1,0500 7.788,90 0,1600 1.186,88 -6.602,02 

GALF 53.262 4,9519 263.747,12 2,0000 106.524,00 -157.223,12 

TOTAL 37.542.325  55.310.256,68  18.759.619,68 - 36.550.637,00 
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B) ACTIUNI SOCIETATI INCHISE  

DENUMIRE  
Nr. 

acţiuni 

Valoare 
medie/ 
acţiune 

Valoare 
(RON) 

ALPROM 158.000 15,5246 2.452.889,50 
    
TOTAL A)+B)   57.763.146,18 

 
Societatea nu a constituit ajustări pentru pierderea de valoare conform pct.56(5) si 70(1) 

din OMFP 3055/2009 întrucât a estimat că reducerea valorii acţiunilor nu are caracter 
permanent, fapt pentru care influenţele au fost prezentate distinct în nota explicativă numarul 7, 
fără a afecta contul de profit şi pierdere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
Ec. BUNU ANTONEL-CRISTI  

 
 
 
 
 Director General Executiv     Director Economic 

      Ing. Niţu Rizea Gheorghe                                                       Ec. Cîrstea Marin 
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NOTA 8 
 
 
 
 

Informaţii privind salariaţii si membrii organelor de administraţie, conducere si 
supraveghere  
 

- Administratorii societăţii au primit în cursul exerciţiului financiar 2010 
indemnizaţii în conformitate cu hotărârea AGA şi prevederile Legii 31/ 1990. 

- Conducerea executivă a fost salarizată conform Hotărârii Consiliului de 
Administraţie. 

- Nu există obligaţii contractuale cu privire la plata pensiilor către foştii directori 
şi administratori. 

- Nu au fost acordate credite directorilor şi administratorilor in timpul 
exerciţiului financiar 2010, cu excepţia avansurilor pentru deplasări în interes 
de serviciu, justificate în termen legal.  

- Nu există obligaţii de genul garanţiilor asumate de societate în numele 
directorilor şi administratorilor. 

 
 
 

 
Informaţii privind salariaţii 
 
 
 
În cursul anului 2010 numărul de personal al societăţii a variat de la 758 la 01 ianuarie 2010 la 
755 la 31 decembrie 2010. Motivele acestei variaţii au fost următoarele: 

1. s-a desfăcut contractul de muncă la un număr de 100 de salariaţi, din care: 
- încetare de drept a contractului de muncă 16 salariaţi, din care 13 pensionaţi, 3 
prin încetarea contractului de muncă pe perioadă determinată; 
- încetare din iniţiativa salariatului 68 salariaţi, din care 48 prin acordul părţilor 
şi 20 prin demisie; 
- încetare din iniţiativa societăţii 16 salariaţi, toţi restructuraţi; 

2. s-a suspendat contractul de muncă pentru îngrijirea copilului până la 2 ani la un 
număr de 3 salariaţi; 

3. au fost angajaţi 96 de salariaţi pentru meseriile deficitare; 
4. au reluat activitatea după suspendarea contractului de muncă pentru îngrijirea 

copilului până la 2 ani un număr de 4 salariaţi. 
Numărul mediu de salariaţi aferent exerciţiului financiar 2010 calculat în conformitate 

cu punctul 5.75. lit a) a fost de 726.  
Numărul mediu de salariaţi aferent exerciţiului financiar 2010 calculat în conformitate 

cu punctul 5.75. lit a)  a variat de la 757 în luna ianuarie 2010 la 755 în luna decembrie 2010. 
 În cursul anului 2010 numărul de salariaţi cu contractul de muncă suspendat pentru 
îngrijirea copilului până la 2 ani a variat de al 5 la 01 ianuarie 2010 la 4 la 31 decembrie 2010. 
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Tabelul 2. Numărul mediu de salariaţi în cursul lunilor pentru anul 2010 pe categorii de 
personal* 
 

LUNA 
Personal 

direct productiv 
Personal 

indirect productiv 
Personal  
TESA 

TOTAL 

Ianuarie 617 78 62 757 
februarie 615 79 62 756 
martie 591 76 59 726 
aprilie 593 74 61 728 
mai 573 74 59 706 
iunie 568 74 58 700 
iulie 568 75 61 704 
august 573 74 48 695 
septembrie 585 73 48 706 
octombrie 611 73 48 732 
noiembrie 631 74 48 753 
decembrie 632 74 49 755 

MEDIA ANUALĂ 596 75 55 726 

Notă: nu sunt cuprinşi salariaţii cu contractul de muncă suspendat pentru îngrijirea copilului până la 2 ani 
 
   
 
     Indemnizaţiile acordate membrilor consiliului de administraţie au fost în anul 2010 in 
suma de  184.780  lei. 
    Cheltuielile cu salariile personalului aferente anului 2010 sunt în sumă de 16.046.758 lei, 
iar cele cu contribuţiile sociale în suma de 4.548.908 lei. 
 

 
 
 
   
 
 
 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
BUNU ANTONEL-CRISTI  

  

 
 
 
 
 Director General Executiv     Director Economic 

      Ing. Niţu Rizea Gheorghe                                                       Ec. Cîrstea Marin 
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NOTA 9 
 

EXEMPLE  DE CALCUL SI ANALIZA  A  PRINCIPALILOR INDICATORI 
ECONOMICO-FINANCIARI 

 
                       AN 2009 AN 2010 
1. Indicatori de lichiditate. 
 
                                    Active curente                 1,49       1,20           
- Indicatorul lichidităţii curente =                            
                                                       Datorii curente         
             Active curente - stocuri        
- Indicatorul lichidităţii imediate =                  0,90               0,77 
                                                                Datorii curente             
 
 
2. Indicatori de risc. 
                                                                 Capital împrumutat  
- Indicatorul gradului de îndatorare =          x 100             5,71                0,92 
  Capital propriu  
 
 
- Indicatorul privind acoperirea dobânzilor 
     
Profit înaintea plăţii dobânzii şi impozitului pe profit     (număr de ori)              5,6                    6,1 
                      Cheltuieli cu dobânda              
                                                                                                     
                                                             
 
3. Indicatori de activitate. 
             Costul vânzărilor                          
- Viteza de rotaţie a stocurilor =  (număr de ori)            5                   8 
 Stocul mediu                          
 
 Sold mediu clienţi              
- Viteza de rotaţie a debitelor clienţi =            x 365  (nr. zile)  53                 51 

  Cifra de afaceri            
 

 Sold mediu furnizori           (nr. zile)      
- Viteza de rotaţie a creditelor – furnizori =             x 365          51                   56 
           Costul vânzărilor 
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        Cifra de afaceri          
-Viteza de rotaţie a activelor imobilizate  =       (nr. de ori)       0,85      1,13 
 Active imobilizate       
 
  Cifra de afaceri             
- Viteza de rotaţie a activelor totale =                                          (nr. de ori)        0,63    0,79 
  Total active                  
 
 
 
4. Indicatori de profitabilitate. 
 

Profit înaintea plăţii dobânzii 
                         şi impozitului pe profit 
- Rentabilitatea capitalului angajat =           x 100 2,39%      3,79% 
                                                                         Capital angajat 
                    
 
 
             Rezultatul brut al  
                                                     Cifrei de afaceri nete        
-     Marja brută din vânzări  =      x  100         10,82%        8,48% 

                                                   Cifra de afaceri   
 
 
 
       5. Indicatori privind rezultatul pe acţiune 
 

rezultatul pe acţiune=  profit net          0,003               0,004  
         numarul ponderat de actiuni   
 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
BUNU ANTONEL-CRISTI  

  

 
 
 Director General Executiv     Director Economic 

      Ing. Niţu Rizea Gheorghe                                                       Ec. Cîrstea Marin 
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NOTA 10 

ALTE INFORMAŢII 

 
Informaţii referitoare la prezentarea societăţii  

 

� SC ALTUR SA are sediul în Municipiul Slatina, str. Piteşti nr. 114, Jud.  

Olt, România. 

                 Societatea a fost înfiinţată în anul 1979 sub denumirea de Întreprinderea de Piese  

Turnate din Aluminiu şi Pistoane Auto, iar în anul 1991 este transformată în societate pe 

acţiuni cf. HG. 116/1991 sub denumirea ALTUR SA . 

Obiectul de activitate al SC ALTUR SA îl reprezintă: proiectarea,  producerea şi 

comercializarea în ţară şi străinătate a pistoanelor pentru autovehicole, a pieselor turnate din 

aluminiu, inclusiv servicii de asistenţă tehnică. 

SC ALTUR SA este o societate pe acţiuni cu capital integral privat. 

Societatea este înregistrată la Camera de Comerţ şi industrie Olt –cod unic de 

înregistrare 1520249 – atribut fiscal RO. 

Acţiunile societăţii sunt cotate la Bursa de Valori categoria II cu indicativ ALT. 

Evidenţa  acţionarilor şi a acţiunilor este ţinută de Depozitarul Central Bucureşti. 

Informaţii prind relaţiile societăţii cu filiale, entităţi afiliate 

Societatea nu are entităţi afiliate la care să deţină participaţii. 

Informaţii  privind bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda 

naţională a elementelor de activ şi de pasiv. 

� Tranzacţiile în valută efectuate de societate sunt înregistrate la cursurile de  

schimb valabile la data efectuării tranzacţiilor. Diferenţele de curs favorabile sau nefavorabile 

sunt înregistrate la venituri sau cheltuieli după caz. 

Disponibilul în valută este convertit în lei la cursurile de schimb de la data bilanţului, 

publicate de Banca Naţională a României. 

La 31 decembrie 2010 cursul oficial de schimb utilizat a fost : 

1 USD  =  3,2045 lei 

1 EURO= 4,2848 lei. 
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Informaţii referitoare la impozitul  pe profit 

Sistemul de impozitare din România a cunoscut multiple modificări  în scopul 
îmbunătăţirii colectării fiscale fiind supus unor interpretări variate şi unor schimbări 
constante, care  sunt retroactive. 
  În România exerciţiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de cinci ani. 
Pierderea  fiscală  aferentă anilor anteriori a fost calculată ca diferenţă între veniturile realizate 
şi cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora din care s-au scăzut veniturile neimpozabile 
şi s-au adăugat cheltuielile nedeductibile şi a fost în sumă de 905.130 lei. În cursul exerciţiului 
financiar 2010 s-a înregistrat un profit contabil în sumă de 2.948.021 lei. Acesta este 
influenţat cu următoarele venituri neimpozabile şi cheltuieli nedeductibile: 
-   Veniturile neimpozabile in suma de 906.966 lei reprezentand dividende încasate de la 
persoane juridice.    
-   Cheltuielile nedeductibile sunt în sumă de 2.363.875 lei şi au următoarea componenţă : 

- 435.835 lei depasire cheltuieli sociale 
- 332.315 lei diferenta de amortizare rezultata din reevaluarea imobilizarilor (constructii) 
- 306.926  lei cheltuieli cu combustibilul conform OUG 34/14.05.2009 
-   69.891  lei depăşiri cheltuieli protocol + TVA 
-   10.849  lei cheltuieli marfuri declaste 
- 342.169  lei amenzi si penalitati 
- 250.482  lei cheltuieli sponsorizare 
- 515.313  lei cheltuieli cu impozitul pe profit 
- 100.095  lei alte cheltuieli nedeductibile 
 
A rezultat un profit fiscal în sumă de 4.404.930 lei din care s-a acoperit pierderea fiscala 
din anii anteriori in suma de 905.130 lei, rezultand un profit impozabil de 3.499.800 lei. 
Din impozitul pe profit in suma de 559.968 lei s-a dedus suma de 44.655 lei reprezentand 
cheltuieli cu sponsorizarile deductibile din impozitul pe profit conform art.21 al.4 lit.p) 
din Legea 571/2003.  
 
Cifra de afaceri 
 

Ca urmare a unui management performant bazat pe principiile economiei de piaţă, 
ALTUR SA a reuşit să implementeze strategiile de dezvoltare pe termen mediu şi lung, ceea 
ce dus la creşterea cifrei de afaceri în special pe componenta export faţă de nivelul din anul 
anterior. 

Dacă în anul 2009 SC ALTUR SA realiza o cifră de afaceri de 20,2 milioane Euro, în 
anul 2010 a ajuns la 27,5 milioane Euro, în creştere cu  36 % faţă de anul 2009.  

Aceasta creştere are la bază în principal creşterea producţiei. 
Piaţa externă reprezentând 94,90% din cifra de afaceri, fiind principala piaţă de 

desfacere a produselor realizate de societate. 
Structura exportului pe ţări, în 2010, se prezintă astfel : 
Franţa         - 35,01 %                                  
Germania    - 26,76 % 
Polonia       - 18,73  % 
Cehia          - 13,70 % 
 Italia          -   3,31 % 
 Alţii           -   2,49 % 
Structura produselor ţinând cont de destinaţia lor se prezintă astfel : 

- industria  auto – 96,50 % 
      -    alte ramuri industriale – 3,50 % 
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Leasing financiar 
 
SC ALTUR SA are incheiate urmatoarele contracte de leasing: 
- Contract de leasing financiar încheiat cu Deutsche Leasing  pentru achiziţia a doua 

Centre de prelucrare HAAS, încheiat la data 11.11.2009. Valoarea contractului  este în sumă de 
170.293,01 Euro fără TVA, din care valoarea avansului este de 30.991,37 Euro şi 123.965,49 
Euro valoarea finanţată. Durata leasingului este de 3 ani, iar la incetarea contractului societatea 
se obligă sa cumpere bunul.         
  La 31 decembrie 2010 valoarea ratelor de capital ramase de plata pana la finalizarea 
contarctului de leasing este de 85.816,76 Euro.  Dobânda aferenta perioadelor viitoare este in 
sumă de 7.289,32 Euro. 

 
  - Contract de leasing financiar încheiat la 01.02.2010 cu SC Eco Leasing Solutions 
pentru achizitia unui Ford New Transit Jumbo in valoare de 9.079 Euro. Durata leasingului 
este pana la 20.11.2011, iar la incetarea contractului societatea se obligă sa cumpere bunul. 
La 31 decembrie 2010 valoarea ratelor de capital ramase de plata pana la finalizarea 
contarctului de leasing este de 4.785 Euro.  Dobânda aferenta perioadelor viitoare este in sumă 
de 295 Euro. 
 

- Contract de leasing financiar încheiat la 01.02.2010 cu SC Eco Leasing Solutions 
pentru achizitia unui Ford New Transit in valoare de 5.000 Euro. Durata leasingului este pana 
la 13.02.2011, iar la incetarea contractului societatea se obligă sa cumpere bunul. 
La 31 decembrie 2010 valoarea ratelor de capital ramase de plata pana la finalizarea 
contarctului de leasing este de 804 Euro.  Dobânda aferenta perioadelor viitoare este in sumă 
de 12 Euro. 
 

- Contract de leasing financiar încheiat la 01.02.2010 cu SC Eco Leasing Solutions 
pentru achizitia unui Mercedes Benz Sprinter in valoare de 14.594 Euro. Durata leasingului 
este pana la 12.05.2012, iar la incetarea contractului societatea se obligă sa cumpere bunul. 
La 31 decembrie 2010 valoarea ratelor de capital ramase de plata pana la finalizarea 
contarctului de leasing este de 9.341 Euro.  Dobânda aferenta perioadelor viitoare este in sumă 
de 862 Euro. 
 

- Contract de leasing financiar încheiat la 01.02.2010 cu SC Eco Leasing Solutions 
pentru achizitia unui autoturism Dacia Logan Prestige 1,5 DCI  in valoare de 4.419 Euro. 
Durata leasingului este pana la 05.03.2012, iar la incetarea contractului societatea se obligă sa 
cumpere bunul.  La 31 decembrie 2010 valoarea ratelor de capital ramase de plata pana la 
finalizarea contarctului de leasing este de 2.686 Euro.  Dobânda aferenta perioadelor viitoare 
este in sumă de 222 Euro. 
 
 
 Onorarii plătite auditorilor 
 
În exerciţiul financiar 2010, societatea a plătit pentru auditul extern suma de  12.252 lei. 
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 Managementul riscurilor 

Datorită complexităţii activităţii pe care o desfăşoară, SC ALTUR SA este supusă unor 
riscuri variate: riscul valutar, riscul de creditare, riscul de dobândă, riscul de preţ, riscul de 
lichiditate. 
 

Riscul valutar 
Societatea este expusă riscului valutar deoarece aproximativ 95% din activitatea 

societăţii  o reprezintă exportul  unde decontarea se face în valută. Fluctuaţiile cursului de 
schimb sunt greu de anticipat, iar o eventuală apreciere sau depreciere poate afecta 
semnificativ veniturile societăţii. 

 
Riscul de dobândă 
În ultimii ani s-a constatat o scădere continuă a nivelului dobânzilor pe piaţa monetară. 
Rata dobânzii aferentă creditelor contractate nu a avut fluctuaţii care să creeze dificultăţi 

în activitatea financiară. 
Riscul de preţ 
Societatea nu este expusă riscului de preţ, deoarece stabilirea preţului de vânzare către 

clienţii societăţii are în vedere  preţul de achiziţie al materiei prime în funcţie de evoluţia 
principalei pieţe a aluminiului London Metal Exchange. 

Riscul de creditare 
Activele financiare care expun societatea la risc de creditare sunt în principal creanţele 

din activitatea de bază. Riscul de creditare aferent creanţelor comerciale este limitat, ca 
urmare a numărului mare de clienţi . 

Riscul de lichiditate 
Politica societăţii este de a genera suficiente lichidităţi astfel încât să-şi poată achita 

obligaţiile la termenele scadente. 
 

 

 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie 
BUNU ANTONEL-CRISTI  

  

 
 
 
 
 Director General Executiv     Director Economic 

      Ing. Niţu Rizea Gheorghe                                                       Ec. Cîrstea Marin 


