
        

NOTA 2 - PROVIZIOANE  
   
                    RON 

Denumirea provizionului Sold la 1 
ianuarie 

2009 

Transferuri Sold la 31 
decembrie 

2009 
  In cont 

( constituire ) 
Din cont 

( incasari ) 
 

0 1 2 3 4=1+2-3 
Provizioane pt pensii 

Provizioane pentru impozite 
Alte provizioane 

TOTAL PROVIZIOANE 

0 
132.813 
263.918 
396.731 

0 
51.600 

0 
51.600 

0 
12.900 

0 
12.900 

0 
81.213 

263.918 
345.131 

 
 

NOTA 3 – REPARTIZAREA PROFITULUI 
 

RON 
Destinatia Exercitiul 

precedent 
Exercitiul 

curent 
Profit net de repartizat 
- rezerva legala 
- dividende 20% 
- sursa proprie de finantare din facilitate export 
- sursa proprie de finantare din facilitate investitii 
- sursa proprie de finantare evaluare disponibil valuata 
- sursa proprie de finantare vanzari active 
- fond participare salariati la profit 5% 
- sursa proprie de finantare profit investit 
- alte rezerve – actiuni proprii rascumparate 
- fond la dispozitia Direcorului General pentru premieri 5% 
- fond dezvoltare 
Profit nerepartizat 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

373.985 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

373.985 
Repartizarea profitului este prezentata inainte de aprobarea AGA  pentru anul 2009 
 

NOTA 4 – ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 
 

RON 
INDICATORUL Exercitiul 

precedent 
Exercitiul 

curent 
0 1 2 

- 1  Cifra de afaceri neta 
- 2  Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5-10) 
- 3  Cheltuielile activitatii de baza 
- 4  Cheltuielile activitatilor auxiliare 
- 5  Cheltuieli indirecte de productie 
- 6  Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 
- 7  Cheltuieli de desfacere 
- 8  Cheltuieli generale de administratie 
- 9  Alte venituri din exploatare total din care: 
- 10 Variatia stocurilor  (ct.711) 
- 11 Rezultatul de exploatare (6-7-8+9) 

67.491.473 
80,318,966 
60,278,908 

9,152,488 
10,887,571 

-12,827,493 
479,351 

7,771,383 
4.378.430 

-3.572.970 
-16.699.797 

27.071.845 
26.292.615 
20.510.610 

791.240 
4.688.791 

779.230 
250.841 

2.187.707 
2.169.397 
-301.974 
510.080 

 
 

 
 
 

NOTA 5 – SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 
                                                                                                                                           ( RON ) 
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CREANTE Sold la 31.12.2009 
(col. 2+3) 

Termen de lichiditate 

  sub 1 an peste 1 an 
0 1 2 3 

Total, din care:    
- clienti 
- furnizori debitori pentru prestari 

servicii 
- clieni facturi de intocmit + efecte 
- clieni incerti 
- provizioane clienti incerti 
- alte creante 
Total CREANTE 

4.026.068 
190.710 

 
173.728 
682.913 

-665.521 
5.134.507 
9.541.405 

4.026.068 
190.710 

 
173.728 
682.913 

-665.521 
5.134.507 
9.541.405 

 

DATORII Sold la 31.12.2009 
(col. 2+3+4) 

Termen de exigibilitate 

  sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani 
0 1 2 3 4 

Total, din care:     
- furnizori 
- furnizori de imobilizari 
- furnizori facturi nesosite 
- clienti creditori 
- salarii, remuneratii datorate 
- contributii si taxe aferente 

salariilor 
- sume datorate entitatilor afiliate 
-     datorii privind reducerea 
capitalului 
       Social 
-     alte datorii 
Total DATORII 

3.822.658 
544.911 

76.547 
25.369 

188.601 
76.665 

51.678.560 
0 

 
207.503 

56.620.814 
 

3.822.658 
544.911 

76.547 
25.369 

188.601 
76.665 

51.678.560 
0 

 
207.503 

56.620.814 
 

  

 
 
 

NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 
 

 Principiile contabile adoptate la intocmirea situatiilor financiare pe anul 2009 la S.C. Electroaparataj S.A.  au 
fost urmatoarele: 

 - Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMFP 1752/2005, cu modificarile si 
completarile ulterioare , Legii contabilitatii nr.82/1991 - republicata, Regulamentului pentru aplicarea legii 
contabilitatii  

 
- Baza intocmirii situatiilor financiare 

• Situatiile financiare au fost intocmite in lei. 
• Situatiile financiare au fost intocmite pe principiul costului istoric. 
• Societatea a aplicat in anul 2009 la determinarea costului stocurilor metoda FIFO  (primul intrat – 

primul iesit). 
 
- Tranzactii in moneda straina 
Tranzactiile in moneda straina (USD, EURO) sunt evidentiate in lei la cursul de schimb valabil la data 

tranzactiei. Disponibilitatile banesti, creantele si datoriile existente in valuta la 31.12.2009 au fost inregistrate in 
contabilitate la cursul de schimb comunicat de BNR pentru 31.12.2009 iar diferentele de curs valutar favorabile – 
respectiv nefavorabile au fost inregistrate in conturile de venituri sau cheltuieli dupa caz. De asemenea, acelasi 
tratament a fost aplicat si depozitelor bancare si titlurilor de stat in valuta, existente la 31.12.2009. 

 
 
 
- Imobilizarile corporale 
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Imobilizarile corporale sunt evidentiate la valoarea justa . 
Cheltuielile cu repararea sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea 

acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cele efectuate in scopul 
cresterii capacitatii de productie sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului 
mijloc fix. 

Amortizarea este calculata utilizand metodele de amortizare aprobate de legislatia in vigoare, pe baza 
duratelor de functionare a mijloacelor fixe care sunt calculate conform HG 568 / 2000 de completare a Legii 15/1994 
cu modificarile in vigoare si a Catalogului privind duratele de functionare din 2005.  

Metoda de calcul a amortizarii in 2009 a fost metoda liniara . 
Imobilizarile necorporale se amortizeaza incepand cu luna urmatoare achizitiei lor. Terenurile si mijloacele 

fixe in curs nu se amortizeaza. 
             In anul 2009 , s-au achizitionat imobiliizari in suma totala de 228.707 lei si s-au vandut in suma de 359.478 
lei . 
             Nu s-au achizitionat imobilizari corporale in 2009 in regim de leasing . 
 

- Stocuri 
Materiile prime, materialele auxiliare si ambalajele sunt evaluate la costul de achizitie. Semifabricatele, 

productia in curs si produsele finite sunt evaluate la costul de productie care include o proportie corespunzatoare a 
costurilor indirecte. Metoda de evaluare a stocurilor utilizata de societate este FIFO ( primul intrat – primul iesit). 

 
- Conturile de clienti si alte crente 
Conturile de clienti si alte crente sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila ( valoarea 

provizioanelor constituite s-a scazut din totalul conturilor de clienti). Societatea a  constituit provizioane inclusiv 
pentru anul 2009. 

 
- Disponibilitatile banesti si alte echivalente 
Disponibilitatile banesti includ conturile curente. In situatia fluxului de numerar la 31.12.2009 prezentat sunt 

prevazute conturile de numerar, disponibilitati banesti si depozite la termen. 
 
- Conturile de furnizori si alte datorii 
Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la nivelul costurilor. 
 
- Dividende 
Dividendele sunt recunoscute ca datorie numai daca  sunt declarate. 
In cursul anului 2009 societatea nu a acordat dividende, 
 
- Provizioane 

Societatea a constituit in anul 2009 provizioane pentru garantii de buna executie, si de asemenea pentru  
unii clienti incerti la incasare. 

NOTA 7 – ACTIUNI SI OBLIGATIUNI 
a. Actiunile si obligatiunile SC Electroaparataj SA. 

Capitalul social subscris la data de 31.12.2009 si inregistrat la Registrul Comertului este de 6.461.535 lei, 
divizat in 64.615.351 actiuni ordinare cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Capitalul subscris este integral varsat. 
              
 Structura detinerilor capitalului social la 31.12.2009 este urmatoarea: 
 

NR. 
CRT. 

ACTIONARUL TARA NUMAR DE 
ACTIUNI 

PROCENT 
(%) 

   1 BROADHURST  
INVESTMENTS  LTD 

CIPRU 43.757.073       67,7193 % 

   2 SC METEX BIG SA GALATI - 6.984.149 10,8088 % 
   3 ACTIONARI – PERSOANE 

JURIDICE 
     131.423    0.2034 % 

   4 ACTIONARI – PERSOANE 
FIZICE 

- 13.742.706 21,2685 % 

   5 TOTAL GENERAL - 64.615.351     100,00000 
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b. Participatiile SC Electroaparataj SA si inregistrarea lor in contabilitate. 
 

In anul 2009 , ELECTROAPARATAJ S.A. nu a achizitionat actiuni ale unor societåti . La 31 decembrie 
2009, Electroaparataj SA nu mai detine investitii financiare pe termen scurt. 
Detinerile principale de actiuni ale SC Electroaparataj SA la 31 decembrie 2009  sunt urmatoarele:      
 1 / In total, ELECTROAPARATAJ S.A. detine la LIBRA BANK S.A. 110.800.000 actiuni cu o valoare 
nominala totala de 0,1 lei / actiune, inregistrate la valoarea de 11.080.000 ,reprezentand 7.19% din capitalul social. 
Banca este detinuta in proportie de peste 99% de societati din cadrul grupului NCH.    
 2 / In total, ELECTROAPARATAJ S.A. detine la ENERGOUTILAJ S.A. 2.770.051 actiuni cu o valoare 
nominala totala de 2,5 lei / actiune , inregistrate la valoarea de 6.925.128 lei, reprezentand 24,62 % din capitalul 
social la 31 decembrie 2009. 
 3. In total  , SC ELECTROAPARATAJ SA  detine la SC ELJ AUTOMOTIVE 587.106 actiuni cu o valoare 
nominala totala de 10 lei / actiune ,  inregistrate la valoarea de 5.871.060 lei , reprezentand 98,98 % din capitalul 
social la 31 decembrie 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 8 – INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI 
DIRECTORII 

 
� Numårul scriptic al salariatilor societåtii la 31 decembrie 2009 a fost de 396.  
� Intre conducerea societåtii si salariati nu au existat situatii conflictuale. 
� In cadrul societåtii activeazå un sindicat: ELECTROAPARATAJ . 
� Nu s-au evidentiat în decursul perioadei de raportare si nu se prefigureazå nici în continuare evenimente care så 

afecteze lichiditatea societåtii comerciale. 
� Onorariul auditorilor a fost de 6.000 euro ( fara TVA) 
 

 
CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE 

 
Administrarea societåtii a fost asiguratå pe parcursul anului 2009 de un Consiliu de Administratie având urmåtoarea 
componentå conform Hotararii AGA : 
 

Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele Varsta Vechime 
din: 

Calificare / Experienta Functia 

1 SC BROADHURST 
INDUSTRIAL 
MANAGEMENT prin 
reprezentant permanent 
Ghimpa Nisipeanu Bogdan 
Stefan 

57 1996 Inginer, director general 1996-
2005 la Electroaparataj 

Presedinte 

2 SC TORNADO 
MANAGEMENT SRL prin 
Claudiu Cristinel Covrig 

41 2004 Inginer, economist, EMBA, 
director general Energoutilaj SA 
din octombrie 2004 

Membru 

3 Chitu Gheorghe 58 2008 Inginer, manager general UMEB 
SA 

Membru 

      
      

 
 b) Nu existå nici un acord, întelegere sau legåturå de familie între administratorii societåtii si alte persoane 
care så fi influentat numirea administratorilor. 
 c) Nu existå nici o tranzactie încheiatå între administratorii societåtii si S.C.Electroaparataj S.A. în anul 2009 
 d) Participarea administratorilor la capitalul social al societåtii comerciale la 31 decembrie 2009 
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Nr. 
crt. 

Administrator Numår de actiuni  
detinute 

1 Ghimpa Nisipeanu Bogdan Stefan 5.375 
   

 Conducerea executivå a societåtii a fost asiguratå în 2009 astfel: 
 

Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele Functia Perioada 

1 Manea Gabriel Manger General  01.01-31.12.2009 
2 Grosu Florian Danut Director General Adjunct 01.01-31.12.2009 
3 Irimia Lucian Director Financiar 01.06-31.12.2009 
4 Nicu Doina Director Calitate-Mediu 01.01-31.12.2009 
5 Ioachimescu Sorina Consilier Tehnic 01.01-31.03.2009 
6 Mitrea Codrut Director Logistica 01.01-31.12.2009 
7 Tunsoiu Cristina Director Executiv Punct de Lucru Targoviste 01.05-31.12.2009 
    
    

 
 a) Toti directorii executivi au fost numiti pe timp nelimitat. 

b) Nu existå nici un acord, întelegere sau legåturå de familie între directorii executivi ai S.C.Electroaparataj 
S.A. si alte persoane, datoritå cårora acestia au fost numiti în functie. 

 c) Participarea directorilor executivi la capitalul social al societåtii: Nu este cazul 
 

 In ultimii 5 ani nu au existat litigii sau proceduri administrative în care så fie implicati administratorii sau 
directorii executivi ai S.C.Electroaparataj S.A. 

 Anual, se negociaza contractul colectiv de munca intre reprezentantii societatii si ai sindicatelor. Nu au 
existat miscari sindicale importante care sa perturbe activitatea societatii. 

 
NOTA 9 – ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

        Anul 2009 s-a caracterizat printr-o  descrestere a activitatii daca ne referim la cifra de afaceri obtinuta              
( 27.071.845 lei in 2009 fata de 67.491.473 in 2008 ) . Din punct de vedere al profitabilitatii, anul 2009 s-a finalizat 
cu un profit net de + 373.985 lei  mult mai bun comparativ cu  2008 cind s-a inregistrat o pierdere imensa de – 
20.335.268 lei . Acest aspect pozitiv s-a datorat in primul rind eficientei managementului firmei prin reducerea 
costurilor neeconomice si rentabilizarii activitatii firmei . Profitul obtinut este un real succes mai ca in anul 2009 criza 
econimica mondiala s-a resimtit si la nivel national .  

Casa si conturile la banci  in 2009 s-au imbunatatit substantial comparativ cu 2008 ajungind de la 1.476.171 
lei la 3.267.945 lei  .  

Stocurile au inregistrat o descrestere  cu 15.75% in total. Stocurile de materii prime si materiale au scazut cu 
27.49 %, iar stocurile de produse finite au scazut cu 13.51 %,  
 Creantele comerciale ale societatii au scazut substantial cu 56.78  % fata de sfarsitul anului 2008. 
 Datoriile totale au scazut in 2009 cu 15.38 %  , de la 66.914.374 lei in anul 2008 la 56.620.814 lei in anul 
2009 

 
- Indicatori de lichiditate 

 
                                                                Active curente              25.131.312 

(a) Lichiditate curenta  =  --------------------   =   -------------------  =   0,443 
                                           Datorii curente             56.620.814 
  
                                             Active curente – Stocuri            12.741.870 
(b) Lichiditate imediata = -----------------------------------  =  -----------------  = 0,225   

                                 Datorii curente                  56.620.814 
 

- Indicatori de risc 
 
                                                                  Capital imprumutat                     50.993.319 

(a) Gradul de indatorare = ---------------------------- x 100  =  ----------------- x 100  = 1,625 
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                                               Capital angajat                         31.372.689 
 

                                                                   Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 
(b) Acoperirea dobanzilor =  --------------------------------------------------------------------  

                                                                                         Cheltuieli dobanzi 
 

                                                      373.985      
                                                            =  ------------------  =  0,06 
                                                                   6.131.075 
 

- Indicatori de activitate 
                                                                            Costul vanzarilor         26.755.817 

(a) Viteza de rotatie a stocurilor = ----------------------  =  -----------------  =  2.159 
                                                             Stoc mediu             12.389.442 

 
 
                                                                           Stoc mediu                           12.389.442 

- Numar de zile de stocare = ----------------------- x 365  =  ----------------- x 365  =  169 zile 
                                                   Costul vanzarilor                   26.755.817 

 
                                                                      Sold mediu clienti                     9.413.117 

(c) Viteza de rotatie clienti = --------------------------- x 365 = ----------------- x 365 =  126.91 zile 
                                                                       Cifra de afaceri                        27.071.845 
 
                                                                          Sold mediu furnizori                   4.469.485 

- Viteza de rotatie furnizori = -------------------------- x 365 = ------------------ x 365 =62 
                                                        Achizitii bunuri                      26.292.615 
 
                                                                    Cifra de afaceri           27.071.845 
(e) Viteza de rotatie active imobilizate = ----------------------- = -------------------- = 0.44 
                                                                Active imobilizate          61.437.354 

 
                                                                              Cifra de afaceri            27.071.845            

(f) Viteza de rotatie active totale = ---------------------  =  --------------------  = 0,31 
                                                         Active totale                86.568.664 
 

- Indicatori de profitabilitate 
 

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 
(a) Rentabilitatea capitalului angajat = ----------------------------------------------------------- 

                                                                                              Capitalul angajat 
 
                                                                372.985 
                                                       = -------------------  =  0.011 
                                                              31.372.689 
 
                                                               Profit brut din vanzari                       2.948.626 

(b) Marja bruta din vanzari =  -------------------------------x 100  =  -----------------x 100  = 10.89 % 
                                                                 Cifra de afaceri                                27.071.845 

 
 

 
 
- Indicatori privind rezultatul pe actiune 

o Rezultatul pe actiune = 372.986 /64.615.351 = 0.0057 lei 
o Numar de actiuni comune luate in calcul = 64.615.351 
o Raportul dintre pretul pe piata al actiunii si rezultatul pe actiune = 0,1 / 0,0057 = 0,057 
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NOTA 10 – ALTE INFORMATII 
 

a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale. 
 Obiectul de activitate al S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. s-a påstrat si în anul 2009, fiind cel mentionat în 
Actul Constitutiv al societåtii, « Productia de aparate pentru distributie si comanda electrica » - cod CAEN 2712.  
 Modificarile aparute in obiectele de activitate pe parcursul anului au vizat doar introducerea unor activitati 
noi, de amploare redusa. S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. are ca activitate principala proiectarea, producerea si 
comercializarea: aparatajului electric de joaså tensiune, aparatajului pentru instalatii, pieselor de schimb si accesoriilor 
auto, aparatajului electrocasnic, corpurilor de iluminat si altor produse diverse. De asemenea, S.C. 
ELECTROAPARATAJ S.A. oferå servicii în domeniul: activitåtii de cercetare aplicativå, reparatiilor articolelor 
electrice, testårii si analizårii aparatelor electrice, s.a.m.d. 
 In perioada urmåtoare nu se întrevåd modificåri semnificative în ce priveste domeniul de activitate al 
societåtii. 
 b) Societatea Comercialå ELECTROAPARATAJ S.A. a luat fiintå în 1990 (H.G. 1327/21.12.1990), prin 
transformarea întreprinderii industriale de stat ELECTROAPARATAJ - înfiintatå în 1949. 
 In perioada 1990 - 1995, societatea a avut un capital integral de stat. Ca urmare a programului de privatizare 
în maså, în 1996 o cotå de 60% din capitalul social al ELECTROAPARATAJ S.A. a fost supuså privatizårii prin 
cupoane si certificate, aceasta fiind prima etapå de privatizare a societåtii. O a doua etapå a avut loc în anul 1997, 
când Fondul Proprietåtii de Stat a vândut prin ofertå publicå cota de actiuni reprezentând restul de capital pe care îl 
mai detinea, astfel încât în prezent ELECTROAPARATAJ S.A. este o societate privatizatå în totalitate. 
 La data de 30 iunie 2005 Electroaparataj SA a fuzionat prin absorbtie cu societatile comerciale Electrotehnica 
SA, Aparataj Electric SA Titu si Romarta 2000 SRL. De la aceeasi data s-au infiintat sucursalele Electroaparataj SA 
Sucursala Electrotehnica si Electroaparataj SA Sucursala Aparataj Electric Titu, inchisa temporar cu 15.11.2007. 
Ca urmare a fuziunii, a avut loc o majorare de capital cu 17.088.155 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei, astfel 
incat capitalul social a ajuns la valoarea de 14.851.569,10 lei, impartit in 148.515.691 actiuni cu valoarea nominala de 
0,1 lei. Majorarea de capital a fost inregistrata la CNVM cu data de 28.07.2005, nr. 651, in conformitate cu CIM nr. 
319299/30.06.2005. 
 
c) 1. Divizarea din 2006.  
 

La data de 23.11.2005, adunarea generala extraordinara a decis divizarea societatii Electroaparataj SA si 
intocmirea unui proiect de divizare, care a fost publicat in MO partea a IV-a, nr. 558/21.02.2006. Divizarea s-a 
realizat prin desprinderea unei parti din patrimoniul SC Electroaparataj SA si transmiterea acesteia catre doua 
societati infiintate in acest scop, in conformitate cu art. 238 alin (3) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Proiectul de divizare are la baza situatiile financiare ale Electroaparataj SA la 31 octombrie 
2005. Astfel s-au constituit societatile beneficiare: 
- ELJ PROPRIETATI SA, cu sediul la aceeasi adresa ca si Electroaparataj SA, cu un capital social in valoare de 
200.000 lei, impartit in 2.000.000 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, care a preluat o parte din 
proprietatile imobiliare detinute de SC Electroaparataj SA.  
- ELJ QUICKTEST LABORATOR SA,  cu sediul la aceeasi adresa ca si Electroaparataj SA, cu un capital social in 
valoare de 100.000 lei, impartit in 1.000.000 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare, care a preluat laboratorul 
de incercari, cu mijloacele fixe aferente. 
Divizarea a avut loc la data de 3 mai 2006, odata cu inregistrarea societatilor respective. Activele care trebuia sa 
revina societatilor beneficiare au fost predate prin protocoalele de predare primire din 3 mai 2006. 
In acelasi timp, capitalul social al SC Electroaparataj SA s-a diminuat cu suma de 799.034 lei, urmand a se anula un 
numar de 7.990.340 actiuni, urmand a afecta toti actionarii, cu ponderea detinuta in societate. 
Mentiuni speciale: 

• Din suma care reprezinta diminuarea de capital, 300.000 lei reprezinta capitalul social transmis societatilor 
nou infiintate iar suma de 499.034 lei ramane in contul de rezerve 1068, cu analitic distinct, avand in vedere 
ca reprezinta o rezerva prin diminuarea capitalului social. 

• Capitalurile proprii totale ale Electroaparataj SA din proiectul de divizare sunt in valoare de 67.236.229 lei; 
capitalurile proprii din raportarile financiare la 31 octombrie 2005 sunt de 67.046.418 lei, diferenta de 
189.811 lei provenind din calcularea impozitului pe profit la data de 31 octombrie 2005, impozit care nu era 
corect calculat la data publicarii in Monitorul oficial a proiectului de divizare. 

• Din divizare au rezultat doua noi societati care nu sunt listate pe pietele de capital supravegheate. Ca urmare, 
actionarii au putut sa se retraga din societate, Electroaparataj SA a rascumparat actiunile la un pret de 0,4819 
lei/actiune, pret stabilit de un evaluator independent.  
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• In total, Electroaparataj SA a platit 1,4 milioane RON pentru rascumpararea actiunilor reprezentand 1,96% 
din capitalul social al societatii, actiunile fiind inregistrate in trezoreria firmei. 

Divizarea nu a afectat direct veniturile si cheltuielile firmei dar a afectat disponibilitatile cu o suma de 1,46 milioane 
lei, atat pentru rascumpararea actiunilor cat si pentru contributia in numerar la capitalul social al firmelor nou 
infiintate prin divizare.  

• Ca urmare a divizarii, s-a hotarat relocarea Matriteriei fara intreruperea activitatii, aceasta activitate 
implicand cheltuieli semnificative. 

• Divizarea laboratorului de metrologie implica plata serviciilor acestei firme in locul platii salariilor si a altor 
cheltuieli curente. Trebuie avut insa in vedere ca, fara divizare, Electroaparataj ar fi fost obligata sa cumpere 
servicii de laborator de la terti, in conformitate cu normativele in vigoare. Ca urmare, consideram ca 
divizarea laboratorului nu afecteaza rezultatul financiar al Electroaparataj dar va permite fructificarea unor 
oportunitati pentru firma nou infiintata. 

 
c) 2. Divizarea cu data de 30 septembrie 2006, finalizata la 6 februarie 2007.  
 
 

Prin hotararea nr. 91 din data de 25 iulie 2006, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat 
divizarea societatii Electroaparataj SA publicarea unui proiect de divizare. Proiectul de divizare a fost publicat in MO 
p. IV, nr. 4067/20.12.2006 si prevede ca data de referinta a situatiilor financiare de divizare este 30 septembrie 2006. 

Un evaluator autorizat a fost contractat pentru reevaluarea activelor societatii. In urma reevaluarii au rezultat 
diferente pozitive din reevaluare la toate grupele de active imobilizate corporale, aceste diferente fiind inregistrate in 
contabilitate la 30 septembrie 2006. 

Divizarea s-a realizat prin desprinderea unor p�r�i din patrimoniul societ��ii divizate �i transmiterea acestora 
c�tre un num�r de societ��i înfiin�ate în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (3) din Legea nr. 
31/1990, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
Astfel, se constituie societ��ile ("societ��i beneficiare"): 
- SC ELJ Vatra SA, o societate pe ac�iuni cu sediul în BUCURESTI, Bd. Pierre de Coubertin, nr.3-5, sector 2, cu 

un capital social în valoare de 6.211.000 RON, împ�r�it în 62.110.000 ac�iuni cu valoarea nominal� de 0,10 RON 
fiecare, care preia terenurile si cladirile de la sediul societ��ii divizate. 

- SC ELJ Real Estate SA, o societate pe ac�iuni cu sediul în BUCURESTI, Bd. Pierre de Coubertin, nr.3-5, sector 2, 
cu un capital social în valoare de 445.000 RON, împ�r�it în 4.450.000 ac�iuni cu valoarea nominal� de 0,10 RON 
fiecare, care a preluat patrimoniul constand în principal din activele imobilizate aferente c�minelor societ��ii 
divizate. 

- SC ELJ Platforma Titu SA, o societate pe ac�iuni cu sediul în BUCURESTI, Bd. Pierre de Coubertin, nr.3-5, 
sector 2, cu un capital social în valoare de 935.000 RON, împ�r�it în 9.350.000 ac�iuni cu valoarea nominal� de 
0,10 RON fiecare, care a preluat patrimoniul constînd în principal din activele imobiliare (terenuri si caldiri) 
aferente sucursalei Aparataj Electric Titu. 

- 3.603.673 Valoarea reducerii de capital a societ��ii divizate, ca efect al diviz�rii, a fost calculat� drept suma 
capitalurilor sociale ale societ��ilor beneficiare si este de 7.591.000 RON, urmand a fi anulate 75.910.000 actiuni 
cu valoarea nominala de 0,1 RON. Capitalul social al Electroaparataj SA va fi, din 6 februarie 2007, de 
6.461.535,1 RON, impartit in 64.615.351 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 RON. 
Ca efect al divizarii societatii SC ELECTROAPARATAJ SA,  in baza hotararilor adunarii generale extraordinare 

a actionarilor nr 94, 95, 96 si nr. 97 din 22.01.2007 si a proiectului de divizare intocmit de administratorii societatii, 
la data de 6 februarie 2007 s-au infiintat societatile beneficiare si s-au transmis activele si pasivele prevazute prin 
protocoale de predare-primire. 

Ca urmare a publicarii proiectului de divizare, mai multi actionari au depus cerere de retragere din societate. Un 
numar de 190 de actionari s-au retras din societate, Electroaparataj SA rascumparand un numar de 3.603.673 actiuni, 
reprezentand 2,564% din capitalul social, in valoare totala de 2.486.534,37 RON, pretul de rascumparare al actiunii, 
stabilit de un evaluator independent, fiind de 0,69 lei/actiune.  

 
d) In perioada de raportare nu au intervenit modificåri notabile în planul de afaceri al societåtii.  
 Activitatea de vanzari si productie a fost afectata doar de criza financiara mondiala care s-a simtit inca de la inceputul 
anului 2009 . 
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Elemente de evaluare generala 
 
a) Societatea a obtinut in anul 2009 un profit de 373.985 lei  rezultat pozitiv raportat la  pierderea neta de 20.335.268 
lei din 2008   
b) Cifra de afaceri in anul 2009 de  27.071.845 lei se defalca pe segmente de activitati si pe piete geografice  dupa cum urmeaza : 

• Export = 17.280.831 lei 
• Piata Interna = 9.791.014 lei  

c) Exportul in anul 2009 a reprezentat  75% din cifra de afaceri. 
d) Consideratiile privind piata de desfacere si costurile sunt prezentate in continuare . 
e) La sfarsitul anului 2009 societatea dispunea de o suma totala echivalenta a 3.267.945 lei; disponibilitatile sunt 
detinute atat in lei cat si in valuta. Lichiditatea calculata la sfarsitul anului 2009 este de 0,444 , lichiditatea rapida 
fiind de 0,225 ambii indicatori fiind in scadere accentuata ca urmare a necesitatii de crestere a stocurilor de repere si 
semifabricate in vederea relocarii sectiilor de productie. 
 

Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale 
 
Principalele produse realizate în cadrul S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. sunt: 

-Aparate electrice de joaså tensiune pentru uz industrial (contactoare, relee termice, contactoare cu relee, 
întreruptoare automate miniaturå, întreruptoare automate în executie deschiså si capsulate etc.); 

-Aparataj electric pentru instalatii (întreruptoare comutatoare, fise, prize, multiprize, prelungitoare, derulatoare 
cablu electric, tablouri distributie pentru apartament etc.); 

- Solutii de automatizare a proceselor industriale, tablouri de automatizare; 
- Transformatoare, redresoare, alte echipamente de electronica industriala de putere. 

In perioada de raportare produsele S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. au fost destinate în proportie de 36.17% 
pietei interne si 63.83 %  exportului. Pe piata internå portofoliul de clienti al ELECTROAPARATAJ S.A. cuprinde 
circa 800 de firme, totusi circa 100 de clienti cumuleaza circa 95% din vanzari. Cele mai importante piete externe sunt 
Norvegia, Suedia, Italia, Germania si Franta. 
 Distributia in tara se realizeazå atat direct, cat si prin revanzatori specializati si prin lanturi de magazine en-
detail. Exportul se realizeazå în cea mai mare parte direct, apelându-se la intermediere numai în cazul unor oferte 
capabile så dezvolte segmente sau piete mai putin accesibile direct pentru S.C.ELECTROAPARATAJ S.A. 
In anul 2009 continuat procesul de imbunatatire a calitatii produselor si proceselor, Electroaparataj SA prelungind atat 
certificarea ISO TS 16949 aferenta productiei de autovehicule si accesorii, conditie de baza pentru dezvoltarea 
afacerilor in acest domeniu cat si certificarile din partea principalilor clienti.  
A continuat procesul de modernizare a produselor la standarde europene, la sfarsitul lui 2009 este 90% din produsele 
Electroaparataj SA avand certificare CE. In acest proces de modernizare au intrat si produsele societatilor absorbite in 
2005. 
 
Societatea este membru fondator al fundatiei NCH Learning.  
Societatea are relatii contractuale de natura comerciala cu societati afiliate din cadrul Grupului NCH. 
Societatea nu a incheiat contracte de leasing in anul 2009  
Nu s-au inregistrat evenimente ulterioare datei Bilantului la 31.12.2009 . 

 
 

 Stocuri                                                                          31 decembrie                 31 decembrie 
 RON                                                                                      2008                             2009  
                                                                                     ______________            _____________ 
 
Materii prime , materiale                                                    6.768.950                    4.908.432 
Provizion pentru deprecierea materialelor                              -                                        -   
Productie in curs                                                                 2.323.674                    2.611.638    
Produse finite  , marfuri                                                     5.439.514                     4.704.640 
Avansuri pentru cumparari de stocuri                                    174.062                     164 .732.   
      
                                                                                   ________________          ____________ 
Total                                                                                  14.706.200                 12.389.442 
                                                                                   ==============          =========== 
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NOTA 11 - AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR 
   
                    RON 

Denumirea provizionului Sold la 1 
ianuarie 

2009 

Transferuri Sold la 31 
decembrie 

2009 
  In cont 

( constituire ) 
Din cont 

( incasari ) 
 

0 1 2 3 4=1+2-3 
Ajustari pentru deprecierea creantelor 522.486 

 
178.444 34.409 666.521 

 
 
 
       ADMINISTRATOR,                       MANAGER GENERAL             DIRECTOR 
FINANCIAR, 
SC Broadhurst Industrial Management        Gabriel MANEA                             Lucian IRIMIA  
prin Reprezentant permanent 
Stefan Bogdan Ghimpa NISIPEANU  
 
 


