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Data raportului: 30.04.2010
Denumirea societăţii comerciale: SC ARMAX GAZ SA
Sediul social: Mediaş Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu
Nr. de telefon/fax: 0269-845.864
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 803727
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/127/1991
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează acţiunile emise: piaţa principală BVBRasdaq (RGBS)
Capitalul social subscris şi vărsat: 60.436.023 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:
acţiuni comune emise în formă dematerializată şi tranzacţionabile.

1. Analiza activităţii societăţii comerciale
1.1. a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale;
Activitatea principală (cod CAEN 2511) a societăţii reprezintă fabricarea de
construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, în special echipamente
de petrol şi gaze.
b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii comerciale:
Societatea a fost infiinţată in anul 1926 ca o componentă a Centralei Gazului Metan
Mediaş, fiind înregistrată la Registrul Comerţului din anul 1991. În anul 1996 a parcurs
etapa de privatizare în masă, urmând ca în anul 2000 să devină o societate cu capital
privat intgral autohton.
c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii comerciale,
ale filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului financiar;
În perioada de raportare nu au avut loc operaţiuni de fuziuni, divizări, achiziţii sau
alte modificări patrimoniale ale societăţii.
d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active;
Societatea a achiziţionat active imobilizate de natură corporală în valoare brută de
4.890.438 lei, materializate în:
-

construcţii – 47.051 lei;

-

echipamente tehnologice – 2.324.669 lei;
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-

mobilier, birotică – 193.398 lei;

-

avansuri şi imobilizări în curs – 2.325.320 lei.
La nivelul imobilizărilor necorporale s-a înregistrat o creştere în valoare brută de

180.980, care reprezintă valoarea softurilor achiziţionate pentru departamentul tehnic.
În cadrul imobilizărilor financiare s-au produs modificări la nivelul creanţelor
imobilizate în valoare de 982.027 lei, reprezentând garanţii de bună execuţie calculate ca
fiind în procent de 5% din valoarea contratelor încheiate. Aceste sume urmează a fi
încasate în totalitate la data expirării perioadei de garanţie (în medie 24 luni).
Pentru acţiunile deţinute de S.C.Armax Gaz S.A. la Gazcov SA Chichis şi
Strategic Proiect Gaz SA Bucuresti, s-au constituit provizioane, dat fiind faptul că ambele
societăţi urmează să fie lichidate datorită pierderilor acumulate.
e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii.
Cifra de afaceri înregistrată de societate la 31.12.2009 este de 79.108.662 lei, în
creştere cu 10.957.627 lei faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, ceea ce în termeni
relativi reprezintă o majorare cu 16,08%. Veniturile totale din activitatea de bază au
cunoscut, de asemenea, o apreciere cu 22,21% faţă de anul precedent (până la nivelul de
78.389.930 lei), cheltuielile aferente cunoscând o evoluţie nefavorabilă, în sensul
majorării acestora cu 18,98%% faţă de aceeaşi perioadă (ajungând la 74.788.889 lei). Pe
fondul acestor evoluţii rezultatul din exploatare s-a concretizat într-un profit în sumă de
3.601.041 lei, în creştere cu 180,54% faţă de perioada precedentă.
În ceea ce priveşte activitatea financiară, societatea a înregistrat venituri
financiare în valoare de 4.198.620 lei, reprezentînd o majorare (55,79%) faţă de perioada
precedentă de raportare, când s-au înregistrat venituri în valoare de 2.695.066 lei.
Cheltuielile aferente acestei activităţi s-au ridicat la 89.657 lei, în scădere cu 70,87%
raportat la exerciţiul financiar anterior, influenţând pozitiv rezultatul financiar. Astfel, la
31.12.2009 societatea a înregistrat un profit de 4.108.963 lei, în creştere faţă de perioada
precedentă de raportare cu 1.721.732 lei (72,12%)
La data bilanţului societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli din activitatea
extraordinară.
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1.1.1. Elemente de evaluare generală
a) profit net al exerciţiului curent: 6.058.455 lei;
b) cifra de afaceri netă: 79.108.662 lei,;
c) export: Societatea este prezentă majoritar pe piaţa internă, având însă colaborări şi pe
piaţa externă;
d) elemente de costuri: costul bunurilor vândute s-a ridicat la valoarea de 54.017.612 lei
(în creştere cu 2,98% faţă de perioada precedentă) şi se compune din următoarele:
-

cheltuieli aferente activităţii de bază: 43.970.336 lei (+2,98%);

-

cheltuieli indirecte de producţie: 10.047.276 lei (+2,94%).

e) cota de piaţă deţinută: S.C. Armax Gaz S.A. a devenit în timp lider naţional în
producerea aparaturii şi echipamentului destinat industriei gazului metan şi petrolului,
deţinând o cotă de piaţă de 60%.
f) lichiditate: la data bilanţului, indicatorul lichidităţii curente are valoarea de 3,44,
conferind un grad foarte mare de certitudine privind acoperirea datoriilor curente pe
seama activelor circulante (valoarea recomandată este 2). Indicatorul lichidităţii imediate
este de 2,72 (depăşind valoarea recomandată de 1), ceea ce semnifică capacitatea de a-şi
achita datoriile curente din lichidităţile şi creanţele existente imediat.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale
Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii prestate cu precizarea:
a) principalelor pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele de
distribuţie: societatea activează majoritar pe piaţa autohtonă;
b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei
de afaceri ale societăţii comerciale pentru ultimii trei ani.
Cifra de afaceri
- din vanzarea
mărfurilor
- din vânzarea
produselor finite

2008
68.151.035 (100%)
3.990.999 (5,56%)

2009
79.108.662 (100%)
7.617.581 (9,63%)

64.111.936 (94,44%)

71.491.081 (90,37%)

Producţia s-a realizat structurată pe grupe denumite generic echipamente
pentru petrol şi gaze. Grupa de maşini – utilaje, împreună cu lucrările executate pe
locaţiile clienţilor cu construcţii şi montaj, deţin peste 90% din totalul producţiei
realizate.
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c) Produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de
active în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor
produse.
Pentru perioada următoare, societate nu are în vedere proiectarea de noi produse,
însă se are în vedere nevoia de investiţii şi retehnologizări, pentru obţinerea de produse
competitive pe piaţa europeană, precum şi localiazarea unor noi pieţe de desfacere pe
plan extern.
1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico – materială (surse indigene,
surse import).
Precizarea de informaţii cu privire la siguranţa surselor de aprovizionare şi la
preţurile materiilor prime şi la dimensiunile stocurilor de materii prime şi
materiale.
Stocuri

Valoare(lei)

Materii prime şi materiale consumabile

4.943.037

Producţia în curs de execuţie

4.071.093

Produse finite şi mărfuri

1.359.793

Avansuri pentru cumpărări de stocuri

3.501.961

În perioada analizată, aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare unei
bune desfăşurări a activităţii, s-a realizat în baza contractelor cu furnizori din România.
1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare
a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a
perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung;
În perioada analizată, s-au înregistrat creşteri la nivelul producţiei vândute.
b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii
comerciale, a ponderii pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale
şi a principalilor competitori;
Domeniul de activitate al societăţii care presupune condiţii de lucru specifice
industriei gazifere şi petroliere, coroborată cu seriozitatea, precum şi calitatea şi
competitivitatea preţurilor, îi asigură o stabilitate a poziţiei câştigate în timp pe piaţă.
c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un
singur client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact
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negativ asupra veniturilor societăţii: societatea deţine un portofoliu relativ extins de
clienţi astfel încât nu se ridică problema dependenţei faţă de un singur client sau un grup
de clienţi a căror pierdere ar putea influenţa negativ şi în mod semnificativ veniturile din
activitatea de bază.
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale
a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii
comerciale precum şi a gradului de sindicalizare a forţei de muncă:
Societatea dispune de personal calificat cu un grad semnificativ de experienţă şi
profesionalism în realizarea activităţii curente. La data bilanţului societatea
înregistrează un număr de 327 angajaţi, cu următoarea defalcare:
9 Directori – 9 persoane;
9 Şefi secţie – 2 persoane;
9 Personal administrativ – 88 persoane;
9 Muncitori – 228 persoane.
b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror elemente
conflictuale ce caracterizează aceste raporturi:
În cadrul societăţii nu există elemente de natură conflictuală în relaţiile dintre
manageri şi angajaţi.
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului
asupra mediului înconjurător
Societatea continuă dezvoltarea politicii privind protecţia mediului în conextul
cerinţelor directivelor europene.
1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare
Precizarea cheltuielilor în exerciţiul financiar precum şi a celor ce se anticipează în
exerciţiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare:
În perioada de raportare, conform datelor preluate din bilanţul societăţii, nu au
fost constatate active imobilizate de natură necorporală reprezentând cheltuieli asociate
activităţii de cercetare-dezvoltare.
1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului
Descrierea expunerii societăţii comerciale faţă de riscul de preţ, de credit, de
lichiditate şi de cash flow:
Societatea nu înregistrează o expunere semnificativă la riscul de preţ pe fondul
stabilităţii relative a acestora. Din considerente de natură concurenţială societatea trebuie
să fie prudentă în ceea ce priveşte politica de majorare a preţurilor.
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S.C. Armax Gaz S.A. are contractate următoarele credite la data de 31.12.2009:
- 13.000.000 lei – împrumut pe termen scurt (credit multiprodus) de la Banca Comercială
Română sucursala Mediaş, scadenţa finală fiind la 14.03.2010;
Societatea nu este expusă riscului de credit şi a riscului ratei dobânzii datorită
faptului că cele două credite contractate nu sunt angajate.
În ceea ce priveşte riscul valutar societatea este expusă prin contractele încheiate
în valută, acesta fiind totuşi compensate de crenţele în valută, fapt care a generat diferenţe
favorabile de curs valutar la sfârşitul anului.
Indicatorul gradului de îndatorare arată limita până la care firma este finanţată din
alte surse decât fondurile proprii. Se calculează ca raport între datoriile pe termen mediu
şi lung şi capitalurile proprii. Valoarea acestui indicator trebuie să fie mai mică de 30%,
iar în cazul societăţii indicatorul înregistrează, la 31.12.2009 o valoare de 0%, datorită
faptului că nu are credite contractate pe o perioadă mai mare de 1 an, ceea ce încadrează
societatea în coridorul de siguranţă financiară.
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor determină de câte ori societatea poate
achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică cu atât poziţia
societăţii este considerată mai riscantă. La data bilanţului indicatorul înregistrează
valoarea de 88 reflectând o bună capacitate de plată a dobânzilor pe seama profitului brut
realizat.
Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind managementul
riscului: Societatea nu a apelat la instrumente de protejare împotriva riscului valutar sau
riscului ratei dobânzii.
1.1.9.Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale
a) Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor
de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior:
Printre evenimentele sau factorii de incertitudine care afectează sau ar putea
afecta gradul de lichiditate a societăţii pot fi amintiţi:
-

Situaţii conjuncturale neprevăzute, cu potenţiale efecte negative asupra
asigurării continuităţii activităţii operaţionale, precum: vreme nefavorabilă,
calamităţi naturale, incendii, etc.

b) prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate
asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a
anului trecut.
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Achiziţiile de active imobilizate corporale sub forma echipamentelor tehnologice,
precum şi a altor utilaje, denotă o preocupare activă a societăţii în domeniul extinderii
dotărilor tehnico-materiale necesare derulării activităţii operaţionale, punând în valoare
efortul investiţional prin prisma cheltuielilor de capital efectuate.
Se remarcă efortul societăţii pentru achiziţii de echipamente şi utilaje specifice
caracterizate prin parametrii tehnico-funcţionali de calitate superioară.
c) prezentarea şi analizarea evenimentelor tranzacţiilor schimbărilor economice
care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.
Nu este cazul.
2. Activele corporale ale societăţii comerciale
2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor capacităţi de producţie
în proprietatea societăţii comerciale.
Societatea este amplasată în partea de E, NE a municipiului Mediaş şi are un
punct de lucru în zona centrală, are acces direct la drumurile oraşeneşti şi la linia CFR
prin calea ferată din incintă care este proprietatea altei societăţii.
2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii
comerciale.
Gradul de uzură al propietăţilor deţinute de societate nu ridică probleme
semnificative asupra desfăşurării activităţii.
2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra
activelor corporale ale societăţii comerciale.
Activele corporale sunt in patrimoniul societatii, contabilizate pe baza titlurilor de
proprietate obtinute. Proprietatile sunt inscrise in Cartea Funciara. Partial sunt ipotecate
in favoarea BCR pentru împrumuturi.
Nu există probleme referitoare la dreptul de proprietate asupra activelor corporale
deţinute de societate.
3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială
3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile
mobiliare emise de societatea comercială.
Acţiunile emise de societate se tranzacţionează pe piaţa românească de capital
prin intermediul Sistemului de Tranzacţionare Arena administrat de către Bursa de Valori
Bucureşti, piaţa de tranzacţionare RGBS.
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Evidenţa acţionarilor este ţinută de SC Depozitarul CentraL S.A. Bucureşti. La
data de 31.12.2009, strucura acţionariatului este următoarea :
Acţionar

% din capitalul social

Numar acţiuni

Vescan Mircea

39,42%

238.266.556

SC Aldona SRL

5,00%

30.202.781

Persoane fizice

35,32%

213.471.709

Persoane juridice

17,09%

103.276.713

3,17%

19.142.475

Acţiuni proprii răscumpărate

3.2. Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende. Precizarea
dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi, dacă este cazul, a
motivelor pentru eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.
Societatea are intenţia de a reinvesti profitul net în fiecare an şi de a constitui
fonduri proprii, până când se vor atinge performanţele calitative necesare obţinerii unor
produse competitive pe piaţa comunitară.
În ultimii 3 ani nu au fost calculate şi plătite dividende.
3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a
propriilor acţiuni.
Pe parcursul anului 2009 au fost răscumpărate un număr de 6.602.475 de acţiuni
proprii, societatea deţinând la finele anului un număr total de 19.142.475 acţiuni proprii,
care reprezintă 3,17% din capitalul social.
Societatea nu are favoruri legate de acţiunile deţinute.
3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului şi a
valorii nominale a acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale.
Societatea nu deţine filiale care să raporteze, dar face parte dintr-un grup de firme,
afiliate cu Gazproiect SA Braşov.
Societatea deţine pachetul strategic de acţiuni, respectiv 75,56%, la S.C.
Gazproiect SA Brasov.
Totodată, menţionăm că a avut tranzacţii comerciale cu SC ALDONA SRL Copşa
Mică, cu care se află în relaţii speciale, administratorul fiind ruda de gradul I cu
acţionarul principal.
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3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de
creanţă, prezentarea modului în care societatea comercială îşi achită obligaţiile faţă
de deţinătorii de astfel de valori mobiliare.
În perioada de raportare societatea nu a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de
creanţă.
4. Conducerea societăţii comerciale
4.1. Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale:
Conducerea societăţii este asigurată de un consiliu de administraţieformat din :
-

dl. Vescan Mircea Simion –preşedinte;

-

dna. Simona Popescu- membru;

-

dna. Vescan Ioana- membru.
Nu există acorduri, înţelegeri sau legături de familie între consiliul de

administraţie şi terţe persoane.
4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale.
Conducerea executivă şi operaţională a activităţii societăţii este asigurată de:
¾ Valcu Pantelimon

- director general adjunct

¾ Vescan Calinita

- director general adjunct

¾ Valcu Steluta

- director comercial

¾ Ursu Elena

- director economic

¾ Muresan Teodor

- director dezvoltare

¾ Muntean Ilie

- director productie

¾ Morariu Victor

- director tehnic

¾ Badaranza Gheorghe

- director de aprovizionare şi

transport
Nu există acorduri, înţelegeri sau legături de familie între conducerea executivă şi
terţe persoane.
4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. precizarea eventualelor litigii
sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la
activitatea acestora în cadrul emitentului, precum şi acelea care privesc capacitatea
respectivei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului.
Nu este cazul.
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5. Situaţia financiar-contabilă
Analiza situaţiei economico-financiare a societăţii, comparativ cu perioada de
raportare precedentă şi cu situaţia existentă la începutul exerciţiului, vizează următoarele
aspecte:
a) Elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active;
numerar şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente;
total pasive curente;
√ Elemente de active care reprezintă cel puţin 10 % din valoarea totală a activelor:
Denumire
indicator
Active
imobilizate
Active
circulante
Total active

La 01.01.2009
lei

Pondere în
total (%)

31.496.542

29,70%

34.957.873

Pondere
în total
(%)
34,59%

73.584.146

69,38%

65.713.190

65,03%

106.057.370

La 31.12.2009
lei

-

101.049.451

-

Variaţie
(+/-)
lei
3.461.331
-7.870.956
-5.007.919

Această situaţie relevă o diminuare a activelor totale cu 5.007.919 lei de la
106.057.370 lei, valoare înregistrată la data de 01.01.2009, la valoarea de 101.049.451
lei înregistrată la data de 31.12.2009. De asemenea, se poate constata o diminuare a
ponderii activelor circulante în totalul activelor şi o creştere a ponderii activelor
imobilizate.
√ Elemente de active imobilizate care depăşesc 10% din valoarea totală a activelor
imobilizate:
Denumire
indicator
Active
imobilizate
corporale
Total active
imobilizate

La 01.01.2009
lei
28.351.928

Pondere
în total
%
86,57%

31.496.542

-

La 31.12.2009
lei
30.818.261

Pondere
în total
%
88,16%

Variaţie
(+/-)
lei
2.466.333

34.957.873

-

3.461.331

Se observă o creştere a activelor imobilizate cu 3.461.331 lei, în principal pe
seama creşterii imobilizărilor corporale cu 2.466.333 lei, coroborată cu creşterea
înregistrată la nivelul imobilizărilor necorporale şi financiare. În categoria activelor
imobilizate, ponderea majoritară o deţin imobilizările corporale care au cunoscut o
creştere faţă de perioada de raportare precedentă.
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√ Elemente de active circulante care depăşesc 10 % din valoarea totală a activelor
circulante:
Denumire
indicator

La 01.01.2009
lei

Creanţe
Stocuri
Casa si conturi la
banci
Total active
circulante

Pondere în
total (%)

La 31.12.2009
lei

Pondere în
total (%)

18.196.645
20.368.664
34.916.140

24,73%
27,68%
47,47%

20.306.808
13.875.883
31.427.802

30,90%
21,12%
47,83%

Variaţie
(+/-)
lei
2.110.163
-6.492.781
-3.488.338

73.584.146

-

65.713.190

-

-7.870.956

Diminuarea activelor circulante, în sumă absolută de 7.870.956 lei, este rezultatul
scădeerii valorii stocurilor cu 6.492.781 lei, care şi-au diminuat ponderea în activele
circulante cu 6,56%, şi reducerea valorii diponibilităţilor în sumă absolută de 3.488.337
lei.
√ Elemente de numerar şi disponibilităţi lichide:
Denumire indicator

La 01.01.2009
lei

La 31.12.2009
lei

Casa şi conturi la bănci

34.916.140

31.427.802

Variaţie
(+/-)
lei
-3.488.338

În cadrul elementelor de numerar, se observă o diminuare în valoare de 3.488.338
lei, respectiv cu 9,99%, faţă de începutul anului 2009. Aceasta diminuare nu a afectat
trezoreria netă şi poziţia financiară a societăţii, dat fiind . faptul că datoriile curente ale
societăţii s-au redus semnificativ, cu o valoare mai mare decât diminuarea
disponibilităţilor.
√ Situaţia activelor şi pasivelor curente ale societăţii:
Denumire indicator
Active circulante
Datorii ce trebuie
plătite în termen de un
an

La 01.01.2009
lei

La 31.12.2009
lei

73.584.146
29.790.283

65.713.190
19.055.829

Variaţie
(+/-)
lei
16.130.225
25.599.292

Se constată o diminuare semnificativă a datoriilor curente faţă de perioada de
referinţă, datorită avansurilor încasate în contul comenzilor. Gradul de lichiditate
generală a societăţii a crescut astfel de la la 2,48 aferent anului 2008, la 3,44, situându-se
mult peste limitele normale (valoarea recomandată este 2).
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√ Situaţia datoriilor societăţii se prezintă astfel:
Denumire indicator

La 01.01.2009
lei

La 31.12.2009
lei

Datorii ce trebuie plătite în
termen mai mare de un an
Datorii ce trebuie plătite în
termen de un an

0

0

Variaţie
(+/-)
lei
0

29.790.283

19.055.829

-10.734.454

29.790.283

29.055.829

-10.734.454

Total datorii

Se constată că societatea nu are datorii pe termen lung, iar diminuarea datoriilor
care trebuie plătite în termen de un an, au influenţat pozitiv nivelul său de independenţă
financiară.
√ Total active şi pasive:
Denumire
indicator

La 01.01.2009

La 31.12.2009

lei

lei

Variaţie
(+/-)
lei

106.057.370
101.049.451
-5.007.919
Total active
106.057.370
101.049.451
-5.007.919
Total pasive
Rata de solvabilitate patrimonială a societăţii, a crescut de la 70,84% la

80,05%. Calculată ca raport între capitalurile proprii şi totalul pasivelor, rata solvabilităţii
patrimoniale reprezintă rezultatul unei activităţi eficiente, depăşirea pragului minim
(30%) reflectând un grad ridicat de acoperire a datoriilor pe termen scurt, mediu şi lung
din capitalul propriu al societăţii analizate.
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor determină de câte ori poate achita
societatea cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea acestuia este mai mică, cu atât poziţia
societăţii este mai riscantă. Acest coeficient înregistra la data bilanţului un nivel de 88,
demonstrând stabilitatea financiară a societăţii.
Viteza de rotaţie a stocurilor exprimă numărul de zile de stocare a materiilor
prime şi a materialelor.Valoarea acestui indicator este de 113,15 zile fapt care indică
necesitatea unei gestionări mai eficiente a resurselor investite în active curente de natura
stocurilor. Totuşi, trebuie menţionat ca valoarea acestui indicator este puternic inflenţată
de domeniul de activitate al societăţii.
Indicatorul gradului de îndatorare arată limita până la care firma este finanţată
din alte surse decât fondurile proprii. Se calculează ca raport între valoarea capitalului
împrumutat şi valoarea capitalului propriu. La sfârşitul perioadei de raportare, acest
indicator avea o valoare de 0%, datorită faptului că societatea nu are contractate
împrumuturi pe termen lung.
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b) Contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi
cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute;
provizioane de risc şi pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau
oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se
efectua în următorul an;dividende declarate şi plătite;
Comparativ cu situaţia existentă la sfârşitul anului de raportare anterior, la
31.12.2009 analiza principalilor indicatori de performanţă financiară a societăţii se
prezintă astfel:
Denumire indicator

La 01.01.2009
lei

Cifra de afaceri
Venituri din exploatare
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli de exploatare
Rezultat din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Venituri totale
Cheltuieli totale
Profitul net

La 31.12.2009
lei

68.151.035
64.142.882
11.384.467
62.859.288
1.283.594
2.695.066
307.835
2.387.231
66.837.948
63.167.123
3.098.368

79.108.662
78.389.930
11.550.417
74.788.889
3.601.401
4.198.620
89.657
4.108.963
82.588.550
74.878.546
6.058.455

√ Situaţia vânzărilor nete şi a veniturilor brute:
Denumire indicator
Vânzări nete

La 01.01.2009
lei

La 31.12.2009
lei

68.151.035

79.108.662

Variaţie
(+/-)
lei
10.957.627

Cifra de afaceri înregistrată de S.C. Armax Gaz S.A. la 31.12.2009 este de
79.108.662 lei, în creştere cu 10.957.627 lei faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior,
ceea ce în termeni

relativi reprezintă o majorare cu 16,08%. Această creştere este

determinată, în principal de creşterea veniturilor din producţia vândută cu 7.379.145 lei în
perioada analizată, faţă de 01.01.2009, coroborată cu creşterea înregistrată la nivelul
veniturilor obţinute din vânzarea mărfurilor, în valoare de 3.626.582 lei.
Creşterea cheltuielilor de exploatare de la 62.859.288 lei (la 01.01.2009) până la
74.788.889lei (la 31.12.2009) este determinată de creşterea cheltuielilor cu materiile
prime şi materialele consumabile, în proporţie de 10,37%, de creşterea altor cheltuieli din
exploatare cu 16,26%, precum şi de trecerea în conturi de cheltuieli a unor clienţi incerţi
(ajustări de valoare privind activele circulante). Aceste evoluţii au dus la creşterea
profitului societăţii la nivelul activităţii de exploatare, comparativ cu perioada de
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referinţă, pe fondul unei creşteri mai accentuate a veniturilor în raport cu creşterea
cheltuielilor.
La nivelul activităţii de finanţare, societatea a înregistrat o creştere la nivelul
veniturilor financiare şi o scădere la nivelul cheltuielilor financiare, comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului anterior, concretizându-se la sfârşitul perioadei analizate întrun
profit de 4.108.963 lei, în creştere cu 1.721.732 lei faţă de rezultatul înregistrat în anul
2008.
√ Elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20 % din vânzările nete:
Denumire
indicator
Cheltuieli cu
prestaţiile
externe
Cheltuieli cu
materiile prime

La 01.01.2009
lei

Pondere în
total (%)

La 31.12.2009
lei
22.670.969

Pondere
în total
(%)
30,31%

Variaţie
(+/-)
lei
3.285.863

19.385.106

28,44%

23.280.616

34,16%

25.694.246

34,36%

2.413.630

Din tabelul de mai sus, se observă creşterea ponderii cheltuielilor cu prestaţiile
externe în vânzările nete ale societăţii cu 1,87% la data de 31.12.2009, faţă de
01.01.2009.
Societatea a apelat la aceleaşi principii şi politici ca şi în anii trecuţi în raport cu
provizioanele majorate sau reluate la venituri.
Profitul net aferent perioadei de raportare, conform recomandărilor Consiliului de
Administraţie se va repartiza astfel:
- 385.500 lei – rezerve legale;
- 5.672.955 lei – profit nerepartizat.
Specificăm că, situaţiile financiare în baza cărora s-a realizat prezentul raport sunt
neconsolidate, urmând să semnalăm eventualele posibile modificări, conform bilanţului
consolidat.
c) Cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul
activităţii de bază, investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la
începutul şi la sfârşitul perioadei;
Disponibilităţile băneşti ale societăţii au înregistrat la data de 31.12.2009 o
diminuare faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior în termeni procentuali cu 9,99%.
Atât activitatea de exploatare cât şi activitatea de investiţii a societăţii au degajat
un flux negativ de numerar de 2.006.656 lei, respectiv 1.461.217.
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Din activitatea de finanţarea societăţii s-a degajat pe parcursul anului curent un
flux de numerar negativ în valoare de 20.465 lei pe fondul scăderii de împrumuturi
aferente leasingului.
La data de 31.12.2009, societatea nu înregistrează obligaţii restante faţă de
bugetul de stat, bugetele locale sau bugetul asigurărilor sociale şi nici faţă de furnizori.

Concluzii
În baza analizelor efectuate în prezentul raport, societatea a exploatat resursele
financiare, materiale şi umane într-o manieră eficientă concretizată prin următorii
indicatori:


Veniturile din exploatare au cunoscut o majorare în raport cu perioada de referinţă
(22,21%), la fel şi cheltuielile aferente realizării acestora (18,98%), înregistrându-se
un rezultat pozitiv din exploatare şi în creştere faţă de exerciţiul financiar anterior.
Rezultatul activităţii financiare s-a concretizat într-un profit în valoare de 4.108.963
lei, cu 55,79% mai mare faţă de perioada precedentă de raportare;



Rezultatul net al exerciţiului financiar s-a concretizat într-un profit în valoare de
6.058.455 lei;



Din nivelul indicatorilor de lichiditate, risc, activitate şi profitabilitate aferente
exerciţiului financiar încheiat, aflaţi în parametri normali de activitate, rezidă
stabilitatea societăţii, precum şi independenţa financiară a acesteia.
Subliniem faptul că situaţiile financiare, în baza cărora a fost realizat

prezentul raport, nu au fost aprobate încă în AGOA, datorită întrunirii acesteia la o
data ulterioară obligativităţii transmiterii acestei analize.

Semnături
Director general,
Ing. Vescan Mircea

Director economic,
Ec.Ursu Elena
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