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Prezentul Raport anual al Consiliului de Administraţie a fost intocmit in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si 
completarile ulterioare si ale Regulamentului nr.1 /2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu 
valori mobiliare, emis de CNVM. 

 
 

I. INFORMATII GENERALE 

 

1.Denumire:  SOCIETATEA COMERCIALA AVIOANE CRAIOVA S.A.   

2.Nr. de inregistrare in Registrului Comertului : J 16/1214/1991.  

3.Codul unic de inregistrare: 2326144, atribut fiscal RO. 

4. Sediul social: 

Localitatea:  Ghercesti, Strada Aviatorilor nr. 10, Cod Postal  207280 
Prefix: 0251 Tel.: 402000 Fax: 435153 
 

5. Scurt istoric:   

5.1 Infiintarea intreprinderii de stat din care provine societatea comerciala: 

In anul 1972 a fost fondata, in scopul producerii si furnizarii de avioane militare pentru 
Fortele Aeriene Romane, Intreprinderea de Avioane Craiova.  
Compania si-a inceput activitatea ca producator de avioane prin cooperarea cu fosta 
Yugoslavie in dezvoltarea proiectului comun al avionului de bombardament si atac la sol 
IAR-93 . 
Ca urmare a faptului ca Romania a devenit membra a blocului NATO a fost scos din 
fabricatie si din serviciu. 
In perioada anilor 1980, compania a proiectat impreuna cu Institutul National de Contructii 
Aerospatiale, a produs in intregime si a calificat impreuna cu Centrul de Cercetari si 
Incercari in Zbor avionul de antrenament IAR-99; avion care este si in prezent in fabricatie 
si in serviciul Fortelor Aeriene ale Romaniei in versiunea modernizata - IAR 99 SOIM. 
Avionul este dovada remarcabila a capabilitatilor companiei ca partener ideal in 
proiectarea si executia produselor de aviatie, cat si a celor industriale. 
   
5.2 Temeiul juridic de constituire a societatii comerciale:   

  AVIOANE CRAIOVA S.A. s-a constituit in baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea 
intreprinderilor de stat in societati comerciale si a Hotararii Guvernului nr. 242/29.03.1991 
privind infiintarea unor societati comerciale pe actiuni in domeniul industriei de aparare, 
prin preluarea integrala a patrimoniului Intreprinderii de Avioane Craiova. 
 
6.Capitalul social conform ultimei inregistrari la Oficiul Registrului Comertului : 

Valoarea capitalului social subscris  si varsat  este de : 2.288.710 lei   
 
7.Acţiuni : 
 

-  Valoarea nominală a unei acţiuni este de 2,5 RON. 
-  Număr total de acţiuni este 915.484. 
- Tipul actiunilor – nominative. 
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8. Piata de tranzactionare: 

Actiunile societatii sunt tranzactionate pe ATS BVB AERO in conformitate cu Decizia nr. 
1068/05.06.2015 a AUTORITATII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA privind admiterea 
la tranzactionare pe sistemul alternativ administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. a 
actiunilor emise de societatea AVIOANE CRAIOVA S.A.. 
Simbolul actiunilor pe sistemul alternativ de tranzactionare este: AVIO. 
 
9. Structura actionariatului: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
actionarului 

Nr. 
actiuni 

% Valoare 
lei 

1. Ministerul Economiei  741.339 80,9778 1.853.347,5 

2. Alti actionari 174.145 19,0222 435.362,5 

 Total 915.484 100,0000 2.288.710 

 
In cursul exercitiului financiar 2016 actionarul principal nu a achizitionat sau instrainat 
actiuni. 
 
10. Sectorul de activitate: Diviziune CAEN 30 – Fabricarea altor mijloace de transport. 
  

Activitatea principala: Cod CAEN 3030 – Fabricarea de aeronave si nave spatiale. 
 

Alte activitati desfasurate la S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.: 
 intretinere si reparare autovehicole, constructii metalice si parti componente, 

structuri si tamplarii metalice, lucrari de tamplarie si dulgherie, lucrari de instalatii 
electrice si izolatii si protectie anticoroziva, depozitari, activitati de proiectare, 
urbanizare, inginerie si alte servicii tehnice, cercetare- dezvoltare si alte activitati. 

 
11. Capabilitati reprezentative 
 

Capabilitatile companiei acopera un domeniu larg de activitati de inginerie si proiectare, 
mentenanta produsului, testare, proiectare si executie de scule si verificatoare, fabricatie 
de aeronave si subansamble structurale si suport produs. Procesele si serviciile oferite de  
AVIOANE CRAIOVA SA acopera aproape toate ariile de fabricatie:  

 montaj general, asamblare finala, echipare si testare; 
 prelucrarea pieselor din aliaje de aluminiu si otel; 
 procese speciale calificate pentru aviatie: tratamente termice si de protectie a 

suprafetei (cadmiere, anodizare, fosfatare, nitrurare ionica etc); 
 vopsire finala (inclusiv vopsiri avion) intr-o incinta de marime medie; 
 incercari defectoscopice nedistructive, lucrari de laborator pentru testarea 

materialelor si echipamentelor si masurare pe masini digitale pentru dimensiuni 
mici, medii si mari (C.M.M.) 
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12. Managementul Calitatii: 

In AVIOANE CRAIOVA SA sistemul de management al calitatii este implementat in 
conformitate cu cerintele: 
- SR EN ISO 9001: 2008 – certificat nr. 032/ 18.11.2016 dat de AEROQ Bucuresti 
- SR EN 9100:2010 - certificat nr. 003 A / 18.11.2016 dat de AEROQ Bucuresti 

AVIOANE CRAIOVA SA este autorizata ca organizatie de intretinere aeronave 
civile in conformitate cu cerintele EASA Part 145 – certificat nr. RO.145.41/ 16.02.2015 
dat de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, dar care in prezent este suspendat 
pana pe 31.03.2017 datorita neindeplinirii in totalitate a conditiilor de recertificare. 

 
 Aprobari ca furnizor de piese si subansamble pentru aeronave civile: 
          

- MT Aerospace 
- Elbit Systems 

 

II. DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA 

                                  INFORMATII 

1. Adunarea Generala a Actionarilor 

In anul 2016, componenta Adunarii Generale a Actionarilor a fost: 

 Tudor Viorel          incepand cu 02.04.2015 pana pe 16.12.2016 

 Obacescu Mihai – incepand cu 02.04.2015 pana pe 16.12.2016(supleant); 
 Fifea Petre         _ pentru sedinta AGA din 19.12.2016 
 

2. Consiliul de Administratie 

Componenta Consiliului de Administratie in perioada 01.01. – 31.12.2016 a fost: 

 Badoi Daniel-Mircea –presedinte 03.08.2015-prezent 
 Popescu Andrei – membru 14.01.2014 – 10.11.2016 
 Preda Radu-Cosmin - membru, 14.01.2014 -01.01.2017 
 Stancu Florinel -01.01.2015 – 01.07.2016 
 Baragan Stelian –membru 17.07.2014 – prezent 
 Ilie Virgil-Daniel  -membru 19.121.2016-prezent 
 Candel Aurora –Elena –membru 19.12.2016-prezent 
 

3. Conducerea executiva 

In cursul anului 2016, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de urmatoarele 
persoane: 

Nr.crt. Nume si prenume Functia Ordinul/decizia de numire 

1  Popic Misa Director General   
 Decizia CA 
nr.1/13.08.2013 

2 
Birdu Ioan 
 

Director Tehnic si de Productie  
Decizia  Director General 
nr.109/21.10.2014 

3 Tica Ion Sef Dep. Calitate 
Decizia Director General 
nr.61/27.07.2005 

4 
Dumitrescu 
Georgeta 

Director Economic  
Decizia  Director General 
nr.107/21.10.2014 
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4. Administrare speciala 

In conformitate cu prevederile Capitolului III din Legea nr. 137/2002 privind unele 
masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, prin 
Ordinul Ministerului Industriei si Resurselor nr. 310/22.05.2003 a fost instituita 
procedura administrarii speciale in vederea privatizarii societatii. 

In anul 2016, calitatea de administrator special a fost exercitata de dna. Melescanu Viki 
Viorica, numita  in aceasta functie  prin Ordinul M.Ec. nr. 669/29.03.2013.  

5. Auditor public  intern 

In perioada 01.01. – 31.08.2016, auditul public intern a fost asigurat de catre salariat 
Stanescu Diana, iar incepand cu 01.09.2016 de catre salariat Obretin Stela. 

6. Auditor extern 

Pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2016, misiunea este indeplinita de S.C. 
PROFESIONAL AUDIT S.R.L. 

7. Controlul intern managerial 
 

Conducerea Avioane Craiova S.A. a dispus  măsurile de control necesare pentru 
implementarea şi dezvoltarea SCIM, ca instrument management  pentru indeplinirea 
obiectivelor societatii.  

Sistemul de control intern managerial al societatii Avioane Craiova S.A. este 
documentat, fiind elaborate un numar de 34 de proceduri operationale, codificate 
POSCIM, care acopera cerintele standardelor de control intern managerial definite de 
legislatie.Pentru acoperirea corespunzatoare a sistemului procedurile SCIM sunt corelate 
si completate cu prevederile procedurilor sistemului de management al calitatii 
implementat in societate, pentru definirea cerintelor privind  organizarea la nivelul tuturor 
proceselor, recrutarea/ instruirea/ evaluarea personalului, gestiunea documentelor, etc. 

Directorul general a definit Obiectivele generale ale societatii, orientate catre 
dezvoltarea stabilitatii financiare, asigurarea resurselor,  imbunatatirea continua a 
proceselor de management, respectarea cerintelor legale. 

In baza legislatiei aplicabile actualizate, OSGG 400/2015 pentru aprobarea Codului 
controlului intern / managerial al entitatilor publice, au fost intreprinse urmatoarele masuri: 
-a fost constituita  Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a 
SCIM, formata din conducatorii functiilor principale din cadrul societatii ( in baza deciziei 
Decizia nr. 156 /21.09.2016) si a fost elaborat Regulamentul de organizare si functionare 
al comisiei 
-a fost constituita Comisia de gestionare a riscurilor (in baza Deciziei 157/21.09.2016) si a 
fost elaborat Regulamentul de organizare si functionare al comisiei; 
- au fost numiti responsabilii cu managementul riscurilor la nivelul compartimentelor, prin 
Decizia nr. 174/02.11.2017. 
Este in curs de desfasurare activitatea de evaluare a riscurilor la nivelul tuturor functiunilor 
organizatorice. 
A fost elaborata si transmisa catre Ministerul Economiei “Situaţia centralizatoare 
semestriala privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern 
managerial la data de 31 decembrie 2016”. 

A fost elaborat Programul de dezvoltare a sistemului intern managerial pentru anul 
2017. In cadrul lui sunt cuprinse directiile de actiune, activitatile si masurile necesare 
pentru dezvoltarea si imbunatatirea continua a controlului intern managerial,  sustinerii 
echipei manageriale, a intregului personal al societatii  spre performanta. 
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8. Asistenta juridica 

Asistenta juridica a fost asigurata de catre consilierii juridici ai societatii. 

9.       Personal 

a. La data de 31.12.2016 societatea avea un numar total de 342 posturi, din 
care : 
-  
286 posturi ocupate de salariati cu contract de munca pe perioada 
nedeterminata; 
- 1  post   ocupat  salariat   cu CIM pe perioada determinata; 
-  33 post    cu CIM suspendat; 
-  1  post   cu contract de mandat – director general; 
-   21 posturi vacante. 

 Din punct de vedere a repartizarii pe tipuri de activitati, structura de personal 
se prezinta astfel (nu este inclus directorul general): 

TOTAL - 342, din care: Ocupate - 287 Suspendate - 33  Vacante - 21 

 Conducere executiva nivel 1 ( directori, sef 
department ) 

3 - - 

 Conducere executiva nivel 2 (sef serviciu, 
birou, colectiv, sef sectie etc.) 

16 - - 

 Cercetare-proiectare 28 1 3 

 Executie 167 25 12 

 Servicii auxiliare 73 7 6 

 

 Din punct de vedere al nivelului de studii, situatia este urmatoarea: 
o TOTAL    287, din care: 

 Cu studii superioare   85 
 In cursul anului 2016 societatea a platit salarii pentru un numar mediu lunar de 196 
salariati si pentru directorul general din surse proprii, iar  pentru un numar mediu de 112 
salariati, drepturile salariale au fost platite din sume transferate de la MECRMA, in 
conformitate cu prevederile OUG 95/2002. privind industria de aparare, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
 

 

III. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA SPECIFICA 

 

Sub aspectul continuitatii activitatii, trebuie mentionat ca  AVIOANE CRAIOVA S.A. este o 
societate strategica in sistemul de aparare al Romaniei, fiind producatorul unor aparate de 
zbor utilizate atat in operatiuni militare, cat si in pregatirea personalului de bord. 

In aceste conditii, continuarea activitatii societatii si, in special conservarea si mentinerea 
patrimoniului activ, a reprezentat un obiectiv fundamental al administrarii si conducerii 
acesteia, implicand asumarea tuturor riscurilor ce decurg din acesta. 

Totodata, un alt obiectiv de aceeasi natura si importanta l-a reprezentat mentinerea 
personalului de inalta calificare existent, intrucat pierderea definitiva a acestuia reprezinta 
un risc major de perturbare, daca nu chiar de incetare a activitatii societatii. 

Reiteram faptul ca  AVIOANE CRAIOVA S.A. se afla si in prezent sub administrare 
speciala in vederea privatizarii in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului 
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Indutriei si Resurselor nr. 310/2003 si in baza Legii nr.137/2002 privind unele masuri 
pentru accelerarea privatizariicu modificarile si completarile ulterioare. 
Procesul de privatizare  a fost lansat in primul trimestru al anului 2008, s-a derulat pe 
parcursul a 2  ani, dar nu s-a finalizat cu succes, din cauza ca potentialii investitori au 
refuzat sa suporte datoriile bugetare restante ale societatii. 
Se asteapta ca la nivelul  Ministerului Economiei, sa se hotarasca, ca o varianta viabila 
pentru mentinerea societatii intr-un circuit operational, reluarea procesului de privatizare, 
apreciata ca fiind masura de redresare a situatiei economico-financiare a societatii. 
 
 
Aspecte tehnice 
 
La aceasta data societatea se afla intr-un impas tehnologic, ceea ce presupune nevoia 
iminenta a unor investitii care sa faca posibila upgradarea actualei dotari, ramase in urma, 
din punct de vedere tehnologic. In prezent facilitatile de fabricatie ale societatii sunt 
depasite atit ca nivel de uzura morala cit si ca uzura fizica. Dotarile tehnologice si toate 
facilitatile complementare de fabricatie sunt la nivelul anilor 1980. 
Astfel, devine obligatoriu sa se realizeze investitii majore in tehnologia de baza si in 
activitatile (procesele) de suport. 
 Nerealizarea acestor investitii va scoate societatea din circuitul furnizorilor de piese si 
echipamente pentru industria aeronautica din urmatoarele motive: 

o imposibilitatea alinierii la cerintele tehnologice actuale in domeniul prelucrarilor 
mecanice sau cel al fabricatiei de aerostructuri; 

o lipsa masinilor unelte  in 4 sau 5 axe, lipsa masinilor de indoit tabla cu comanda 
numerica; 

o degradarea infrastructurii societatii, aceasta prezentandu-se astfel: 

 cladiri degradate; 

 instalatii de alimentare cu apa cu o vechime de peste 30 ani, instalatii 
pluviale degradate ; 

 instalatii de trasport gaze naturale de la statia reglare gaze la centrala 
termica (acestea se afla pe actualul amplasament al Parcului Industrial 
Craiova) care necesita reparatii foarte urgente pentru eliminarea riscurilor; 

 instalatii electrice de medie tensiune cu resursa de viata expirata. 

 
 
Activitati din domeniul de cercetare si dezvoltare pentru anul 2016 
AVIOANE CRAIOVA S.A. prin Directia Tehnica si de Productie, a desfasurat activitati de 
C-D,ca subcontractor in cadrul Acordului Ferm de Colaborare pentru participarea la 
realizarea proiectului: JTI-,,Clean Sky”-Platforma tehnologica,,Smart  Fixed Wing Aircraft”. 
1. In acest program activitatile au constat in principal in ingineria modulului ,,After Body 
Demonstrator”: 
    - analiza datelor de intrare in relatie biunivoca cu facilitatile tehnologice din ACV. 
    - propuneri de modificare proiect cu scopul de a optimiza costurile de fabricatie si de a 
utiliza facilitatile din ACV. 

- evaluare costuri de fabricatie si transmiterea ofertelor pentru fiecare subansamblu din 
componenta ansamblului general; 
- elaborare documentatie 2D pentru componentele ansamblelor’ 
-  proiectare documentatie tehnologica de executie repere. 

   -  proiectare documentatie de contructie si tehnologica SDV-uri 
   -  proiectare programe CAM pentru repere si SDV-uri 
   -  elaborare fise de masuratori pentru componente. 

2. Participarea la realizarea proiectului AFLONEXT-Incas WP 1.2.3. 
     In acest program activitatile au constat in: 
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    - analiza datelor de intrare in relatie biunivoca cu facilitatile tehnologice din ACV. 
    - propuneri de modificare proiect cu scopul de a optimiza costurile de fabricatie si de a 
utiliza  facilitatile din ACV. 

- evaluare costuri de fabricatie si transmiterea ofertei comerciale. 
3. Participarea la programul IAR99 TD, unde a fost analizata documentatia de constructie 
    (modele 3D), a fost intocmit nomenclatorul compus-component si au fost evaluate 
costuri de   fabricatie la nivel de draft. 
 
 
IV.  MANAGEMENTUL CALITATII 
 

Prin politica adoptată în domeniul calităţii Avioane Craiova S.A. urmăreşte 
furnizarea de produse si servicii pentru aviaţia militară şi civilă conforme cu cerinţele 
clienţilor şi care să ofere un grad înalt de siguranţă şi fiabilitate în exploatare. 

 
AVIOANE CRAIOVA S.A. a implementat un sistem de management al calitatii in 

conformitate cu standardele ISO 9001:2008 - Sisteme de managementul calitatii. 
Cerinte,  precum şi  SR EN 9100:2010 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe 
ale organizatiilor pentru aviatie, spatiu si aparare. 

In anul 2016 in cadrul Avioane Craiova S.A. a fost derulat auditul de recertificare 
pentru sistemul de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardelor de 
mai sus, de catre organismului de certificare AEROQ. 

Cerintele standardelor, documentate in cadrul organizatiei prin Manualul Calitatii si 
proceduri specifice, sunt cunoscute, aplicate si respectate de catre toti angajatii si 
pentru toate activitatile desfasurate in cadrul domeniului de activitate: Proiectare, 
fabricatie, montaj, reparatii, service pentru produse aeronautice si pentru produse din 
alte domenii conform statutului societatii. 

 
AVIOANE CRAIOVA SA este autorizata ca organizatie de intretinere aeronave 

civile in conformitate cu cerintele EASA Part 145 – certificat nr. RO.145.41/ 16.02.2015 
emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana. 
In anul 2016 in cadrul AVIOANE CRAIOVA a fost efectuat auditul de supraveghere 
pentru  sistemul de management privind siguranta si calitatea, in conformitate cu 
cerintele reglementarii EASA Part 145, de catre reprezentantii Autoritatii Aeronautice 
Civile Romane.  
 
In anul 2016 a fost mentinuta aprobarea Avioane Craiova SA ca furnizor in domeniul 
aviatiei civile pentru firma MT AEROSPACE. 

 
Prin obiectivele in domeniul calitatii pentru anul 2017, AVIOANE CRAIOVA SA isi 

propune in continuare:  
- Menţinerea certificării Sistemului de management al calităţii in conformitate cu 

cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008; 
- Menţinerea certificării Sistemului de management al calităţii in conformitate cu 

cerinţele standardului SR EN 9100:2010; 
- Menţinerea aprobarii ca organizaţie de intretinere in domeniul aviaţiei civile, in 

conformitate cu cerinţele EASA PART 145; 
- Mentinerea aprobarii  ca furnizor de piese si subansamble pentru clientii din 

aviatia civila, cat si identificarea de clienti in vederea furnizarii de servicii de 
intretinere, in domeniul autorizat; 

- Îmbunătăţirea eficacităţii Sistemului de Management al Calităţii in scopul 
creşterii satisfacţiei clientului. 
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V. MANAGEMENTUL MEDIULUI 
 

                   Avioane Craiova SA aplica o politica referitoare la managementul de mediu 
conform cerintelor standardului SR EN ISO 14001:2005 urmarindu-se cu precadere 
urmatoarele obiective: 

1. conformarea cu cerintele legale si de reglementare aplicabile domeniului de 
activitate referitoare la protectia mediului; 

2. constientizarea si responsabilizarea intregului personal al societatii cu privire la 
protectia mediului prin informare, instruire si motivare; 

3. prevenirea poluarii prin reducerea cu prioritate la sursa a emisiilor si noxelor; 
4. implementarea unei metode transparante de comunicare interna si externa 

destinata informarii partilor interesate, in legatura cu natura activitatii noastre. 
             Avioane Craiova SA detine Autorizatia de Mediu nr. 44/20.02.2009 valabila 10 
ani, pana la data de 20.02.2019, pentru domeniul productie si reparatie de avioane 
militare si productie complementara avand la baza prelucrarea aluminiului si aliajelor 
sale cu urmatoarele activitati conexe: 
- executie SDVG-uri; 
- executie piese primare; 
- procese speciale: tratamente termice, tratamente si acoperiri de suprafata chimice 

si electrochimice pentru oteluri si aliaje de aluminu, vopsitorie piese primare, 
ansamble si subansamble, vopsitorie finala, sudura in mediu protector, vulcanizare 
amestecuri de cauciuc; 

- executie ansamble si subansamble in sectia de aerostructuri; 
- intretinere si reparatii masini – unelte, utilaje si instalatii; 
- determinari fizico – chimice si testari nedistructive; 
- neutralizare ape uzate in statie de neutralizare. 
            Avioane Craiova SA, prin autorizatia de mediu, este obligata sa monitorizeze 
mediul prin indicatori fizico – chimici, emisiile poluantilor, frecventa si modul de 
valorificare a rezultatelor: 
1. Apa: 
- indicatori impusi prin autorizatia de mediu; 
- automonitorizare saptamanala a apelor uzate rezultate dupa tratare in statia de 

neutralizare; 
- monitorizare lunara ape menajere. 
2. Aer: 
- valori limita de emisie pentru focare alimentate cu combustibil gazos – conform 

Anexa 2 la Ordinul 462/1993, pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia 
atmosferei. 

3. Sol: 
 - intreaga activitate se desfasoara pe platforma betonata si in locuri amenajate. 
4. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase se face prin 

sistem propriu de gestiune. 
            Avioane Craiova SA are obligatia sa raporteze catre autoritatea teritoriala 
pentru protectia mediului urmatoarele date: 
- raportare privind gestiunea deseurilor conform prevederilor HG 856/2002 – 

semestrial; 
- buletine de analiza ape uzate – semestrial; 
- notificare compusi organici volatili privind consumul anual de solventi – anual si la 

solicitarea APM Dolj; 
- orice alte date la solicitarea APM Dolj. 
               In anul 2016 Avioane Craiova SA nu a realizat produse care prin procesul de 
fabricatie sa genereze aspecte cu impact semnificativ asupra mediului. 
              Avioane Craiova SA are contracte incheiate sau acte aditionale la contractele 
existente pentru preluare de deseuri cu urmatoarele societati: 
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- REMAT SA BRASOV – deseuri feroase, neferoase, hartie – carton, acumulatori, 
cauciuc, lemn 

- STERICYCLE ROMANIA SRL – neutralizare deseuri 
-    Serviciul public de salubritate Craiova – deseuri municipale 
              Avioane Craiova SA nu are prevazut in anul 2017 niciun program care sa 
implice investitii in domeniul protectiei mediului. 

 
               

VI.  SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2016 
Situatiile financiare pentru anul 2016 sunt intocmite si prezentate cu respectarea: 
  

 OMFP nr 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile 
financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate; 

 OMFP nr 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplica 
reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare 
Financiara, respectiv reglementarile contabile conforme cu directivele europene; 

 OMFP nr.166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea 
situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor 
economici . 

 Legea contabilitatii nr 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 Legea 297/2004 privind piata de capital ; 

 S-au respectat principiile contabile generale  prevazute de O.M.F.P. nr. 1.802/2014 
pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale 
individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si   prevederile Legii 
Contabilitatii nr. 82/1991, republicata si anume: 

o  S-a respectat principiul continuitatii activitatii asa cum fost prezentat in 
preambulul Capitolului III. 

o Politicile contabile si metodele de evaluare au fost aplicate consecvent de la 
un exercitiu financiar la altul; 

o  Metodele de evaluare au fost aplicate consecvent de la un exercitiu financiar 
la altul; 

La intocmirea situatiilor financiare anuale recunoasterea si evaluarea 
elementelor din bilant si contul de profit si pierdere s-a realizat pe o baza de 
prudenta 

o Bilantul de deschidere pentru anul 2016 corespunde cu bilantul de inchidere 
al exercitiului financiar 2015; 

o Nu s-au compensat elemente de activ si de datorii si nici elemente de 
venituri si cheltuieli; 

o Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si din contul de profit si 
pierdere s-a facut tinand seama de fondul economic al tranzactiilor si nu 
numai de forma juridica a acestora; 

o Veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar 2016 au fost reflectate 
in situatiile financiare, indiferent de data incasarii respectiv platii lor; 

o Componentele elementelor de activ si de datorii au fost evaluate separat; 

o Elementele prezentate in situatiile financiare au fost evaluate pe baza 
principiuluii costului de achizitie sau al costului de productie. 
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Declaratii privind intocmirea Situatiilor financiare anuale 
 

 exista continuitate in aplicarea principiilor contabile si metodelor de evaluare, cu 
precizarea ca s-a respectat tratamentul contabil prevazut de IAS 2, conform caruia 
nu s-au repartizat pe costuri cheltuieli generale de administratie; 

 

 elaborarea situatiilor financiare  s-a facut cu respectarea contabilitatii de 
angajament si anume efectele tranzactiilor si ale altor evenimente au fost 
recunoscute la momentul la care acestea s-au produs si nu pe masura ce 
numerarul sau echivalentul lor a fost incasat sau platit si au fost inregistrate in 
evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente. In 
acest conditii, prezentele Situatii financiare anuale ofera informatii nu numai despre 
tranzactiile trecute, care au implicat plati si incasari, dar si despre obligatiile de plata 
din viitor si despre resursele privind incasarile viitoare; 

 

 situatiile financiare anuale furnizeaza informatii relevante pentru luarea deciziilor, 
sunt credibile, in  sensul ca prezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a 
intreprinderii, sunt neutre, adica nepartinitoare si lipsite de influiente, sunt prudente 
si complete, in limitele rezonabile ale pragului de semnificatie, luindu-se in calcul 
un anumit grad de precautie in exercitarea rationamentelor necesare pentru a face 
estimarile cerute in conditiile de incertitudine, astfel incat activele si veniturile sa nu 
fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile sa nu fie subevaluate ; 

 

 notele explicative la situatiile financiare contin informatii suplimentare, relevante in 
ceea ce priveste pozitia financiara si rezultatele financiare obtinute in perioada la 
care ne referim, adica exercitiul financiar 2016. 

Aplicand prevederile OMFP nr 1.802/ 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, 
pentru aprobarea Reglementarilor privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile 
financiare anuale consolidate europene, precum si Legea Contabilitatii nr. 82/1991 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se prezinta urmatoarele SITUATII 
FINANCIARE ANUALE  aferente exercitiului 01.01.2016 – 31.12.2016. 
 

1. BILANTUL LA 31.12.2016 
 
Imaginea posturilor din Bilant, la data de 31.12. 2016 se prezinta astfel : 
 

Poz. 

Post 
Denumire post bilant 

Sold la 
01.01.2016 

Sold la 
31.12.2016 

A. Active imobilizate (valoare neta) 37.217.755 (D) 35.184.488 (D) 

B. Active circulante (valoare neta) 22.428.991D) 19.949.023(D) 

C. Cheltuieli in avans 2.314.221(D)) 10.934(D) 

D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an 124.140.807(C) 122.484.171(C) 

E. Active circulante, respectiv datorii curente nete (B+C-D-I) -99.581.848 -102.524.214 

F. Total active, minus datorii curente (A+E) -62.364.093 -67.339.726 

G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an - - 

H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 11.794.111 (C) 6.459.832(C) 

I. Venituri in avans 4.253 0 

J. Capital si rezerve -74.158.204 -73.799.558 



 12 

 

 
 
 
DESCRIEREA POSTURILOR: 
 

A. ACTIVE IMOBILIZATE 
 

La data de 31.12.2016 activele imobilizate au inregistrat o scadere cumulata in valoare de  
2.033.267 lei, fata de aceeasi perioada a anului 2015. 

Pe componenta, acest post de bilant  se prezinta astfel : 
 

Imobilizarile necorporale sunt evidentiate la costul de achizitie si in cursul anului 2016 au 
inregistrat o crestere de 40.244 lei ce reprezinta achizitia de licente antivirus. Scaderea de 
68.185 lei reprezinta amortizarea inregistrata in cursul exercitiului financiar 2016. 

Imobilizari corporale 

Tratament contabil 
Recunoastere initiala 
- valoarea de inregistrare in contabilitate se bazeaza pe costul istoric. 
Evaluare ulterioara – tratament alternativ 
- dupa recunoasterea initiala s-a procedat la reevaluarea lor de un evaluator autorizat, la 
data de 31.12.2014. 
- imobilizarile corporale sunt recunoscute in Bilant la valoarea reevaluata, mai putin orice 
amortizare sau pierdere din depreciere cumulata. 

Aceste imobilizari sunt prezentate in Nota 1 la valoarea bruta, reprezentand costul de 
achizitie plus reevaluarile legale, ultima reevaluare fiind cea de la data de 31.12.2014 de 
catre evaluatorul autorizat, firma SC AVENSIS CAPITAL CONSULTING S.R.L. 
Elementul “Terenuri” nu a inregistrat  cresteri si nici deprecieri  in anul 2016, terenurile le 
nefiind supuse amortizarii.     
.  
Elementele Constructii, Instalatii tehnice si masini si Alte instalatii, utilaje si 
mobilier au inregistrat ajustari de valoare in cursul exercitiului curent prin amortizarea 
inregistrata  in cursul anului in suma de 2.010.426 lei si reduceri in suma de 126 lei, ca 
urmare a valorificarii prin vanzare a unui mijloc auto amortizat integral. 
S.C. Avioane Craiova S.A. foloseste metoda liniara pentru calculul amortizarii   
imobilizarilor. 

Imobilizarile financiare sunt prezentate la valoarea bruta, acestea neinregistrand ajustari 
pentru pierdere de valoare.  
 

B. ACTIVE CIRCULANTE    
 
Soldul final, la 31.12.2016 la valoare neta, a inregistrat, fata de anul 2015 o scadere cu 
suma de 2.299.968 lei si are urmatoarea componenta: 

Stocuri 

Tratament contabil 
Evaluare  initiala 
- au fost evaluate la cost deoarece, avand in vedere specificitatea lor si neexistand in tara 
noastra o piata credibila pentru aceste tipuri de materiale, nu se poate stabili o valoare 
realizabila neta. 
 
 
Evaluare ulterioara-tratament de baza 
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- valorile  initiale s-au ajustat, deoarece, la inventariere, s-au constatat pierderi din 
deprecieri, cu o valoare de 144.944 lei. 

In cursul anului 2016 stocurile au inregistrat, pe de o parte intrari in suma de 24.647.116 
lei, iar pe de alta parte  iesiri, in suma de 25.293.937 lei. 
La finele anului 2016 in gestiunile societatii se aflau stocuri totale in valoare bruta de 
4.582.692 lei cu urmatoarea componenta, dupa natura lor:  

 Materii prime si materiale consumabile = sold la 31.12.2016 = 4.015.844 lei valoare 
bruta 

- la 31.12.2015 in gestiunile societatii s-au aflat materii prime si materiale 
consumabile in valoare bruta de 3.972.575 lei. 

- in cursul anului 2016 s-au efectuat achizitii in valoare de 1.632.836 lei si s-au 
consumat materiale in valoare de 1.589.567 lei , reprezentand in principal materiale 
si echipamente necesare finalizarii contractelor subsecvente incheiate cu  UM 
01836 Otopeni precum si pentru alte lucrari de terti.  

 

 Productie in curs de executie = sold la 31.12.2016 = 198.626 lei valoare bruta 
- la 31.12.2015 in productia neterminata se aflau lucrari in valoare bruta de 787.718 

lei . 
- in cursul anului 2016 s-au facut lucrari in valoare de 8.178.330 lei , reprezentand in 

principal,  produse aferente Contractelor cu U.M.01836 Otopeni  –. 
- si s-au decontat lucrari in valoare de 8.767.422 lei, reprezentand finalizarea si 

predarea acestora in vederea livrarii. 
 

 Produse finite si marfuri  = sold la 31.12.2016 = 353.079  lei valoare bruta 
- la sfarsitul anului 2015 in gestiunea de produse finite s-au aflat repere in valoare de 

454.077 lei. 
- in cursul anului 2016 in aceasta gestiune au fost evidentiate produse finite, in 

valoare de 14.722.115 lei, reprezentand intrarea din decontarea productiei 
neterminate a lucrarilor si reperelor mentionate mai sus, iar la iesiri s-a inregistrat 
suma de 14.823.113 lei, reprezentand livrarea efectiva a acestora catre beneficiari.  

- Avansuri pentru cumparari de stocuri = sold la 31.12.2016 =   148.736 lei. 

Soldul contului, la sfarsitul perioadei de raportare, reprezinta avansuri pentru cumparari 
de stocuri acordate in principal firmei AERO ASSISTANCE si SENIOR AEROSPACE 
ERMETO. 

Creante  

Tratament contabil 
Recunoastere initiala 
- recunoasterea initiala in contabilitate s-a facut pe baza costului istoric. 
Evaluare ulterioara-tratament de baza 
- s-a facut plecand de la costul istoric mai putin deprecierea pentru care au fost constituite 
provizioane. 
- creantele in valuta s-au evaluat lunar pe baza cursului de schimb comunicat de B.N.R. 
on ultima zi a lunii.   

Fata de data de 31.12. 2015 creantele aflate in sold la valoarea bruta, la data de 
31.12.2016 , au inregistrat o crestere, in suma de 3.467.115 lei.  

Rulajele din cursul anului 2016 ale acestui element de activ se prezinta  in principal astfel: 

Creante comerciale 

 23.767.142 lei, crestere determinata de inregistrarea clientilor din vanzari din 
productia de baza , materiale, servicii prestate si lucrari executate; 

 21.540.866 lei, reducere determinata de incasarea, compensarea clientilor.  
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In sold, neincasati, la 31.12.2016 se afla, in principal, urmatorii clienti: 

      857.497 lei   DEDALUS TECH SRL; 
     849.284 lei,   ISRAEL AEROSPACE  ; 
     478.452 lei,   ELBIT SYSTEMS ISRAEL;; 
     359.541 lei,   MT AEROSPACE GERMANIA. 

 

 
 
C. CHELTUIELI IN AVANS 
 
La sfarsitul anului 2016 acest post de bilant a inregistrat o scadere cu 2.303.287 lei fata de 
31.12.2015. 
Componenta soldului, la 31.12.2016, in suma de 10.934 lei, este formata, in principal, din : 

  

 10.401 lei, reprezentand polite de asigurare aferente anului 2016; 

 533 lei, reprezentand  diverse. 

  

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 1 AN = 122.484.171 lei 
 

Tratament contabil 
Recunoastere initiala 
- recunoasterea initiala in contabilitate s-a facut pe baza costului istoric. 
Evaluare ulterioara 
- s-a facut plecand de la costul istoric cu reflectarea corespunzatoare a provizioanelor 
corespunzatoare acelor obligatii a caror stingere este de asteptat sa determine o reducere 
a resurselor care sa afecteze beneficiile economice viitoare ale societatii. 
- datoriile in valuta s-au evaluat pe baza cursului de schimb comunicat de B.N.R., si valabil 
la data inchiderii fiecarei luni, respectiv exercitiului financiar.   

Fata de anul 2015, acest post de bilant prezinta, la 31.12 .2016, urmatoarea structura: 

i. Obligatii catre bugetul  statului = 34.377.585 lei,  din care:  

-17.142.237  lei   = debit, cu urmatoarea componenta: 
 15.505.917  lei      = TVA; 
      547.562  lei      =  fond solidaritate; 
   1.064.811  lei      =  impozit venit salarii; 
        14.476  lei      =  impozit pe profit; 
          9.454  lei      =  alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; 
                17 lei      =  taxa fond mediu. 

- 17.235.348  lei  = dobanzi si penalitati, in principal, cu urmatoarea componenta : 
  12.217.135  lei      = TVA; 
       639.154  lei      =  fond solidaritate ; 
    4.360.505  lei      =  impozit venit salarii ; 
         18.554  lei      =  impozit profit ; 
  

      

 

Rulajele acestor obligatii, inregistrate in anul 2016, se prezinta  astfel: 

 4.792.487 lei = obligatii constituite in anul 2016, pentru activitatea curenta, precum si 
din dobanzi si penalitati, calculate pentru obligatiile neachitate la scadenta, acestea din 
urma in valoare de 1.327.439 lei; 

 5.658.758 lei = plati efectuate in anul 2016, reprezentand  impozitul pe venitul din 
salarii  pentru sumele platite salariatilor din transferurile de la M.E.C.M.A. conform 
OUG 95/2002, precum si plati  reprezentand impozitul pe venitul din salarii din surse 
proprii. 
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ii. Obligatii catre bugetul asigurarile sociale de stat = 48.939.464 lei, din care: 

- 23.672.990 lei   = debit  (din care 1.501.599 lei retinere la sursa); 
- 25.266.474 lei    = dobanzi si penalitati. 
 

Rulajele acestor obligatii, inregistrate in anul 2016, se prezinta  astfel: 

 5.106.432 lei  = obligatii constituite in anul 2016 , pentru activitatea curenta precum si 
din dobanzi si penalitati, calculate pentru obligatiile neachitate la scadenta, acestea din 
urma in valoare de 1.735.385 lei; 

 2.694.599 lei  = plati efectuate in anul 2016 reprezentand retineri la sursa, contributia 
angajatorului aferente sumelor transferate de la M.E.CM.A. conform OUG 95/2002, 
precum si plati reprezentand retineri la sursa din surse proprii. 

 
 
iii. Obligatii catre bugetul asigurarile sociale de sanatate = 14.817.250 lei, din care: 

    - 6.236.117 lei   = debit (din care 91.520 lei retinere la sursa); 
    - 8.581.133 lei   = dobanzi si penalitati. 
 

Rulajele acestor obligatii, inregistrate in anul 2016, se prezinta  astfel: 

 1.952.746 lei  = obligatii constituite pentru  activitatea curenta precum si din dobanzi si  
penalitati, calculate pentru obligatiile neachitate la scadenta, acestea din  urma in 
valoare de  607.204 lei 

 2.738.278 lei  =  plati efectuate in anul 2016 reprezentand retineri la sursa, contributia 
angajatorului aferente sumelor transferate de la M.E.C.M.A. conform OUG 95/2002, 
precum si plati reprezentand retineri la sursa din surse proprii. 

 
 

iv. Obligatii catre bugetul fondului de somaj = 2.025.966 lei, din care : 

-     948.066 lei  = debit (din care 8.391 lei retinere la sursa) ; 
 -  1.077.900 lei  = dobanzi si penalitati 

 

Rulajele acestor obligatii, inregistrate in anul 2016 , se prezinta  astfel: 

 223.984 lei  =  obligatii constituite pentru activitatea curenta precum si din dobanzi si 
penalitati, calculate pentru obligatiile neachitate la scadenta, acestea din urma in 
valoare de 69.036 lei; 

 166.014 lei = plati efectuate in anul 2016 reprezentand retineri la sursa, contributia 
angajatorului aferente sumelor transferate de la M.E.C.M.A. conform OUG 95/2002, 
precum si plati reprezentand retineri la sursa din surse proprii. 
 

 
v. Obligatii  catre bugetul local = 13.457.283 lei,  din care: 

-   5.018.734  lei = debit 
-   8.438.549  lei = dobanzi si penalitati. 

  

Rulajele acestor obligatii, inregistrate in anul 2016, se prezinta dupa dupa cum urmeaza: 

 686.213 lei, obligatii aferente anului 2016, astfel: 

 

   12.313  lei, impozit teren; 
     8.407  lei, taxa mijloace transport; 
   12.610  lei, impozit cladiri; 
        128  lei, taxa firma; 
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 652.755 lei, dobanzi si penalitati. 

 

 

vi. Obligatii catre personal si conturi asimilate = 795.955 lei, reprezentand: 

-  664.324 lei, salarii neachitate aferente lunii decembrie 2016,dar care s-au achitat   
in luna ianuarie 2017; 

-  131.631 lei, alte datorii de natura salariala. 
 

 

vii. Imprumuturi bancare 

In cursul anului 2016  societatea nu a  angajat credite. 
 
 

viii. Furnizorii au inregistrat, fata de anul 2015 o scadere  cu  1.372.003  lei. 

Componenta soldului la 31.12.2016, in suma de 659.173  lei este, in principal, urmatoarea:  

 

 ERUSNET SRL                                                    292.324  lei                          

 CEZ VANZARE                                                      98.933  lei  

 INCAS                                                                    58.548  lei  

 ENGIE  ROMANIA  S.A .                                       35.586  lei  

 R.A.T. CRAIOVA                                                     5.620  lei 
  

 

ix. Avansuri clienti in suma de 777.747  lei astfel: 

 INCAS SA BUCURESTI                                     777.747 lei ; 
 

 

 

x. Dividendele de plata 

In sold, la data de 31.12.2016, se afla dividende de plata, in suma de 1.362.438 lei,  
cuvenite urmatorilor actionari: 

 A.A.A.S.  =  1.362.438 lei. 
 

xi. Creditorii diversi  

In sold, la data de 31.12.2016, se afla datorii , in suma de 5.271.310  lei, fata de urmatorii 
creditori: 

 A.J.O.F.M Dolj 1.035.972  lei - In conformitate cu prevederile OUG 22/2004 

 A.A.A.S. 810.488  lei - Debite preluate de la Casa de Asigurari de 
Sanatate in baza OUG 95 / 2003 

 A.A.A.S. 1.113.269 lei - Accesorii aferente debitelor preluate de la 
Casa de Asigurari de Sanatate in baza OUG 
95 / 2003 

 Creditori 
diversi 

13.016 lei - Sindicatul Liber Avioane Craiova 

 A.A.A.S. 2.294.696 lei - Daune dividende 1999  

 A.A.A.S. 3.869 lei - Daune dividende 1996        
 

 

 

SC AVIOANE CRAIOVA SA mai inregistreaza datorii in suma de 5.235.599 lei care sunt 
inregistrate in contul 808 „ Datorii contingente ’’ in afara bilantului catre: 

 A.J.O.F.M. Dolj astfel: 
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- 733.490 lei reprezinta sume acordate beneficiarilor de plati compensatorii 
conform OUG nr.22/2004 aferente anului 2009; 

- 3.864.113 lei reprezinta sume acordate beneficiarilor de plati compensatorii 
conform OUG nr.22/2004 aferente anului 2010; 

- 525.658 lei reprezinta sume acordate beneficiarilor de plati compensatorii 
conform OUG nr.22/2004 aferente perioadei ianuarie-octombrie 2011. 

 A.M.O.F.M. Bucuresti astfel: 

 - 15.496 lei reprezinta plati compensatorii acordate personalului disponibilizat 
conform OUG 22/2004 aferente anului 2010. 

Conform prevederilor OUG 22/2004 art 128 aceste sume acordate de AOFM se 
recupereaza de la agentii economici ( respectiv  AVIOANE CRAIOVA S.A. ) in limita a 20 
% din sumele incasate din inchirieri, vanzari de active si participatii la capitalul social. 
Conform OMF 3055/2009 aceasta datorie nu a fost recunoscuta in bilant, ea fiind 
considerata datorie contingenta, nefiind sigur ca vor fi iesiri de resurse pentru stingerea 
acestei datorii. 

 A.A.A.S. astfel:  

 - 96.842 lei reprezinta suma provenita din preluarea de catre A.A.A.S. ( in baza 
OUG 95 / 2003 ) a debitelor privind contributia la asigurari sociale de sanatate conform  
PV 734134 / 07.03.2006. 

 

E. ACTIVE CIRCULANTE RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (B+C-D-I) 
 

Daca la 31.12.2015 acestea inregistrau o valoare negativa de 99.581.848 lei, la data de 
31.12.2016 valoarea negativa a acestora a ajuns la 102.524.214 lei datorita, in principal, 
scaderii in cursul anului 2016 a activelor circulante. 
 
 
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (A+E) 
 

Daca la 31.12.2015 totalul activelor nete era in valoare negativa de 62.364.093 lei, la data 
de 31.12.2016, valoarea negativa a  acestora este  67.339.726 lei, inregistrandu-se o 
crestere a acestei valori negative datorita in principal inregistrarii in anul 2016 a unei 
scaderi a activelor circulante. 
 
G. DATORIILE CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN  
- nu este cazul 
 

H. PROVIZIOANELE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 
Tratamentul contabil 
Recunoastere initiala 
-cea mai buna estimare a costurilor necesare pentru stingerea obligatiilor curente la data 
bilantului cand acestea au fost constituite sau reconsiderate ; 
 
Evaluare ulterioara 
- s-a facut revizuirea cu ocazia intocmirii Situatiilor Financiare Anuale -  2016 si au fost 
ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In situatiile in care iesirea de 
resurse pentru stingerea unor obligatii nu a mai fost probabila, provizioanele au fost 
anulate ;  
La 31.12.2016, societatea are in sold provizioane constituite in suma de 6.459.832 lei, cu 
urmatoarea destinatie:  

 I. Provizioane pentru litigii – in suma de 779.828 lei, cu urmatoarea componenta : 
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     - daune dividende AAAS Bucuresti = 761.828 lei, aferente dividendelor anului 1999, 
neplatite, calculate pana la data de 31.12.2016; 
 
- c-val amenzi  DGRFP, in baza OG 26/2013  cu privire la   BVC 2015 in suma de 18.000 
lei 
 
II. Provizioane pentru garantii acordate clientilor – in suma de 482.753 lei, 
reprezentand garantie reparatie avion 701,702,705,707,709,712,717,724,725. 
 
III. Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli – in suma de 5.197.251 lei, cu 
urmatoarea componenta: 

   138.156 lei , provizion materiale avion 701. 

    721.475 lei, provizion salariati care nu au beneficiat de prime in anul 
2016; 

   602.620 lei, provizion majorari buget local 2017; 

 3.735.000 lei, provizion majorari si penalitati buget stat 2017. 

I. VENITURI IN AVANS 
 

 La 31.12.2016, societatea nu are in sold venituri in avans.  
  

J. CAPITAL SI REZERVE 
 

Tratament contabil 
Recunoastere initiala 
- capitalul social este recunoscut in contabilitate la valoarea nominala a actiunilor(2,5 
lei/actiune) din care este compus, conform costului istoric ; 
- rezervele, la cost istoric ; 
- rezultat reportat = toate inregistrarile prin acest cont s-au facut la valoarea contabila din 
momentul la care s-au produs evenimentele la care acestea se refera. 
-rezultatul perioadei 
Evaluare ulterioara 
- la aceleasi valori 
  
Fata de anul 2015, capitalurile proprii au inregistrat o imbunatatire  cu suma de 358.646 lei 
datorata in principal inregistrarii de profit contabil  in exercitiul curent . 
 

 
2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 
 
A.  VENITURI SI CHELTUIELI 
 
Tratament contabil 
Recunoastere initiala 
-veniturile si cheltuielile au fost recunoscute la cost istoric ; 
Evaluare ulterioara 
-cost istoric 
 

Particularitati: 
 

- a fost respectat principiul independentei exercitiului prin recunoasterea veniturilor si 
cheltuielilor in perioada in care efectele tranzactiilor si a altor evenimente s-au produs; 
- inregistrarile s-au facut cu respectarea principiului prevalentei economicului asupra 
juridicului, in concordanta cu fondul lor si cu realitatea economica si nu doar cu forma 
juridica; 
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veniturile si cheltuielile inregistrate din sumele transferate de la Ministerul 
Economiei, Comertului si Turismului , in conformitate cu prevederile O.U.G. nr 95/2002, au 
fost recunoscute la valoarea la care s-au primit.   
 

Analiza contului de profit si pierdere 
La  31.12.2016, situatia  se prezinta astfel : 
 
 

 

INDICATOR VALOARE, lei 

VENITURI TOTALE,  din care : 26.546.736 

 - venituri din exploatare 26.086.578 

- venituri financiare 460.158 

CHELTUIELI TOTALE, din care : 26.447.092 

- cheltuieli de exploatare 26.238.017 

- cheltuieli financiare 209.075 

REZULTATUL BRUT 99.644 

REZULTAT NET 99.644 

 
 

Factorii cu pondere semnificativa in generarea rezultatului din exploatare  se structureaza 
astfel: 

 Factori cu influenta pozitiva: 

- Derularea Contractelor subsecvente nr. 17/16.12.2015, 1/26.08.2016, 2/05.10.2016, 
3/10.11.2016, 4/17.11.2016, A11664/06.12.2016 , incheiate cu U.M.1836 care a 
contribuit cu suma de 12.744 miilei la cifra de afaceri ;  

- derularea Amendamentului 4,5 si 6 la Contractul SB/SB incheiat cu ELBIT SYSTEMS 
ISRAEL care a contribuit cu o cifra de afaceri de 1.828 mii lei ;  

- derularea programului CLEAN SKY derulat pe baza de comenzi incheiat cu INCAS 
Bucuresti ce a contribuit cu o cifra de afaceri de 1.594 mii lei ; 

- derularea Contractului 984/07.10.2014, incheiat cu Israel Aircraft care a contribuit cu 
suma de 5.015 mii lei la cifra de afaceri  

- executie piese aeronave civile  conform comenzi cu MT AEROSPACE care a 
contribuit cu o cifra de afaceri de  711 mii lei ; 

- executie repere si lucrari cu  DEDALUS Tech SRL care a contribuit cu o cifra de 
afaceri de 1.418 mii lei. 

 
 Factori cu influenta negativa: 

- 4.400.633 lei, reprezentand majorari de intarziere datorate bugetului consolidat al 
statului si bugetul local pentru obligatii neachitate la scadenta si neprevazute prin 
bugetul de venituri si cheltuieli ;  

- efectul cumulat al tuturor cheltuielilor ocazionate de intretinerea si functionarea 
societatii, care s-au inregistrat, fara a se recupera integral prin costuri  (amortizare, 
utilitati, salarii, impozite si taxe), recunoscute ca cheltuieli ale perioadei, repartizate pe 
costuri in functie de gradul de utilizare a capacitatilor de productie si de incarcare a 
fortei de munca. 

Avand in vedere influenta factorilor prezentati mai sus, dar si a altor factori episodici sau 
conjuncturali, situatia financiara rezultata din exploatare se prezinta astfel: 
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INDICATOR VALOARE, lei 

VENITURI DIN EXPLOATARE,  din care : 26.086.578 

 - cifra de afaceri neta 23.378.109 

- alte venituri din exploatare 3.563.713 

- variatia stocurilor sold debitor 855.244 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care : 26.238.017 

- cheltuieli materiale 1.488.008 

- cheltuieli cu energia si apa  773.935 

- cheltuieli privind marfurile  47.422 

- cheltuieli cu personalul  15.627.159 

- cheltuieli privind deprecierea imobilizarilor  2.078.611 

- cheltuieli privind prestatiile externe 4.618.495 

- cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate 
acestora 

100.947 

- cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate 4.412.186 

- cheltuieli de exploatare 145.077 

- ajustari privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli -3.049.022 

-ajustari de valoare privind activele circulante -4.801 

REZULTATUL DIN EXPLOATARE (pierdere) -151.439 
 

Din analiza veniturilor din exploatare se constata ca ponderea cea mai mare o reprezinta 
veniturile realizate din activitatea de baza, ceea ce reprezinta un factor pozitiv,  

Referitor la cheltuielile de exploatare ele sunt structurate astfel : 

 cheltuieli cu personalul  59.56% 
 cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate  16.82% 
 cheltuieli privind prestatiile externe 17.60% 
 cheltuieli materiale 5.67% 

Facand o sinteza a rezultatului din exploatare, situatia se prezinta astfel: 
 

Contul de profit si 
perdere         mii lei 2012 2013 2014 2015 Buget 

2015 

Realizat 2016 Buget 

2016 

Realizat 

Venituri din exploatare 10652 10597 20820 26115 26532 35702 22550 

Crestere % 0,00 99,48 196,47 125,43 101,60 134,56 -36,84 

EBITDA -7046 -11441 -7047 2204 -3136 2338 7716 

Marja EBITDA % -66,15 -107,96 -33,85 8,44 -11,82 6,55 34,22 

Profit net -9142 -13452 -9163 0 -13409 0 100 

Marja profit net -85,82 -126,94 -44,01 0,00 -50,54 0,00 0,44 

Datorii 83993 94476 113434 12139 124141 118906 122484 

Investitii 0 0 257 1920 918 2895 69 

Numar angajati, din 
care: 317 317 321 321 335 604 320 

 -numar mediu in 
activitate 161 213 225 158 239 255 196 

Productivitate 66 50 93 165 111 140 115 

 

**) EBITDA = rezultatul din exploatare+provizioane si ajustari+alte impozite si taxe+amortizari imobilizari corporale si 
necorporale 
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 EBITDA: evolutia EBITDA pe perioada 2012 – 2016  este influentata de 
provizioane, cheltuieli cu impozite si taxe precum si amortizarea imobilizarilor 
corporale si necorporale. Evolutia indicatorului este nefaforabila pana in 2015 
inclusiv , valoarea acestuia fiind negativa  ceea ce  arata ca nu s-au  degajat 
suficiente  resurse din activitatea de eploatare pentru achitarea datoriilor , dar in 
anul 2016 se observa o imbunatatire a acestui indicator inregistrandu-se valoarea 
de 7716. 

 Profit net: Se constata o evolutie in sens pozitiv a acestui indicator fata de anii 
precedenti. 

 Datorii: Ponderea datoriilor  comerciale  in totalul datoriilor este 1,18 . Societatea 

nu detine datorii pe termen lung. Ponderea insemnata in totalul datoriilor o detin 

datoriile catre bugetul consolidat  al statului si alti creditori ( AAAS ). In anul 2016, 

datoriile au fost  influentate de inregistrarea de accesorii  in suma de  4.401 mii lei.    

 Investitii: In perioada 2014-2016 au fost  suportate numai din resurse financiare 

proprii, sursa de finantare fiind amortizarea , iar pentru anul 2016 societatea si-a 

propus  investitii finantate  din surse proprii, cum ar fi: achizitii de mijloace fixe 

necesare desfasurarii activitatii de baza, achzitii de sisteme de avertizare 

antiincendiu si supraveghere perimetru, modernizare mijloace fixe existente  si 

achizitii de componente  si licente IT. De asemenea si-a propus achizitionarea unor 

echipamente necesare  productiei si reparatiilor de avioane  cu finantare de la 

bugetul statului.   Nivelul de realizare al acestora afost foarte mic avand in vedere  

faptul ca BVC a fost aprobat in luna decembrie 2016. 

 
 

 
Rezultatul financiar 
 

Rezultatul financiar al exercitiului financiar 2016, reprezinta profit in suma de 251.083 lei si 
s-a constituit  din:  
 

o venituri financiare – 460.158 lei, provenite din: 

       venituri din dobanzi     5.662lei 

       venituri din diferente de curs valutar rezultate, in urma 
operatiunilor in valuta efectuate in cursul anului, precum si din 
evaluarea creantelor exprimate in devize si a disponibilitatilor in valuta 
aflate in conturile sociatatii, lunar si la data bilantului 

454.496lei 

       venituri din sconturi obtinute  - 

       alte venituri financiare - 

 

   cheltuieli financiare – 209.075 lei, provenite din: 

       cheltuieli cu diferente de curs valutar aferente, operatiunilor in 
valuta efectuate in cursul anului, precum si din evaluarea datoriilor 
exprimate in devize,lunar si  la data bilantului  

209.032 lei 

       alte cheltuieli financiare 43 lei 

 

 

Rezultatul exercitiului 

Asa cum rezulta din analiza prezentata mai sus, rezultatul global al exercitiului financiar 
aferent anului 2016 reprezinta profit contabil in suma de 99.644 lei. 

Principalele cauze care au dus la inregistrarea de pierdere din exploatare au fost: 
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-lipsa de contracte si comenzi  pentru incarcarea in totalitate a capacitatii de productie a 
societatii.; 
-inregistrarea de dobanzi si penalitati pentru neachitarea la termen a obligatiilor la bugetul 
consolidat al statului si bugetul local (datorii istorice si curente). 
Profitul contabil in suma de 99.644,33 lei a fost repartizat conform reglementarilor legale in 
procent de 5% la rezerve legale, respectiv 4.982,22 lei  

Societatea propune aprobarea in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor a repartizarii  
profitului ramas in suma de 94.662 lei pentru acoperirea  partiala a pierderii contabile 
aferenta anului 2004 in suma de 4.400.458 lei conform prevederilor legale. 

 

 
 

 Rezultatul reportat reprezinta pierderea neacoperita – 122.360.990 lei, aferenta 
urmatorilor ani: 
             2004 –   4.400.458 lei      (dobanzi si penalitati     989.283 lei) 
              2006 –   1.258.300 lei      (dobanzi si penalitati  2.594.201 lei) 
              2007 –   7.613.685 lei      (dobanzi si penalitati  3.124.400 lei) 
              2008 – 16.520.269 lei      (dobanzi si penalitati  4.485.048 lei) 
              2009 – 19.420.287 lei      (dobanzi si penalitati  6.843.369 lei) 
              2010 – 15.946.659 lei      (dobanzi si penalitati  9.708.303 lei)  
              2011 – 12.035.640 lei      (dobanzi si penalitati  6.142.890 lei} 

                            2012  -   9.141.503 lei      ( dobanzi si penalitati 7.096.584 lei) 

                         2013-    13.452.226 lei     ( dobanzi si penalitati 7.040.178 lei) 

                         2014-   9.162.932   lei      ( dobanzi si penalitati 6.217.943 lei) 

                         2015 – 13.409.030 lei      ( dobanzi si penalitati  5.885.192 lei) 

 

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile – 1.706.297 lei, cu urmatoarea 
componenta:  

 

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, an 2003 =       41.780 lei 
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, an 2004 =  1.796.765 lei 
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, an 2005 =       11.001 lei 
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, an 2006 =       29.260 lei 
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, an 2007 =     - 71.479 lei 
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, an 2008 =       12.084 lei 
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, an 2009 =       47.168 lei 
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, an 2011 =     104.652 lei 
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile ,an 2012 =       14.383 lei 
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile ,an 2013 =      -20.315 lei 
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile ,an 2015 =     -259.002 lei 
 
 

Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 
14.536.296lei,  

 

 

Rezultatul fiscal la finele anului 2016  se prezinta dupa cum urmeaza :  

 profit contabil inainte de calculul impozitului pe profit                    =           99.644       lei 

 venituri neimpozabile                                              =       8.762.050      lei 

 elemente similare veniturilor                                                           =      1.484.951      lei 

 alte deduceri                                                                                   =      1.718.763      lei 

 cheltuieli nedeductibile                                                             =     12.422.195      lei   

 profit impozabil                                                                               =       3.525.977     lei 

 pierdere fiscala ani precedenti                                                        =    16.007.138     lei 

 impozit profit                                                                                   =                    0      lei 
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B.  REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI 
 

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 a fost aprobat in sedinta AGOA din 
data de 19.12.2016 ,  si prin HG 914 /08.12.2016. 

 

In prezentarea comparativa intre prevederile BVC – 2016 si realizarile efective la 
31.12.2016 se vor lua in considerare veniturile si cheltuielile inregistrate din transferurile 
de la MECMA, in conformitate cu prevederile OUG 95/2002. 
 

In prezentarea comparativa intre prevederile BVC – 2016 si realizarile efective la 
31.12.2016 se vor lua in considerare veniturile si cheltuielile inregistrate din transferurile 
de la MECRMA, in conformitate cu prevederile OUG 95/2002. 
 

 

  INDICATORI 
Nr. 
rd. 

BVC 
2016 
aprobat 
cf.HG 
914/2016 

Realizat 
2016 

% 

0 1 2 3 4 5 6=5/4 

I.     
VENITURI TOTALE  
(Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 39.499 26.547 67,21 

  

1   
Venituri totale din exploatare, din 
care: 2 39.239 26.087 66,48 

    
a) subvenţii, cf. prevederilor  legale 

în vigoare 3       

    
b) transferuri, cf.  prevederilor    

legale  în  vigoare 4 3.537 3.537 100,00 

2   Venituri financiare 
5 260 460 176,92 

3   Venituri extraordinare 
6 0 0 0,00 

II     
CHELTUIELI TOTALE  
(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 39.499 26.447 66,96 

  

1   Cheltuieli de exploatare, din care: 8 39.239 26.238 66,87 

  

A. cheltuieli cu bunuri si servicii 
9 15.902 6.928 43,57 

B. 
cheltuieli cu impozite, taxe si 
varsaminte asimilate 10 40 46 115,00 

C. cheltuieli cu personalul, din care: 
11 15.727 15.682 99,71 

  
C0 

Cheltuieli de natură 
salarială(Rd.13+Rd.14) 12 9.580 9.576 99,96 

  C1 ch. cu salariile  
13 9.540 9.473 99,30 

  C2 bonusuri 
14 40 103 257,50 

  
C3 

alte cheltuieli  cu personalul, din 
care: 15 3.593 3.593 100,00 

  
  

cheltuieli cu plati compensatorii 
aferente disponibilizarilor de 
personal 16       

  

C4 

Cheltuieli aferente contractului 
de mandat si a altor organe de 
conducere si control, comisii si 
comitete 17 222 217 97,75 

  
C5 

cheltuieli cu asigurările şi 
protecţia socială, fondurile 
speciale şi alte obligaţii legale 18 2.332 2.296 98,46 

D. alte cheltuieli de exploatare 19 7.570 3.582 47,32 

2   Cheltuieli financiare 
20 260 209 80,38 

3   Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0,00 
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III     REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 0 100 0,00 

IV     IMPOZIT PE PROFIT 23       

V     
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 
PROFIT, din care: 24       

  

1   Rezerve legale 25       

2   
Alte rezerve reprezentând facilităţi 
fiscale prevăzute de lege 

26       

3   
Acoperirea pierderilor contabile din 
anii precedenţi 27       

4   

Constituirea surselor proprii de 
finanţare pentru proiectele 
cofinanţate din împrumuturi externe, 
precum şi pentru constituirea 
surselor necesare rambursării ratelor 
de capital, plaţii dobânzilor, 
comisioanelor şi altor costuri aferente 
acestor împrumuturi 28       

5   Alte repartizări prevăzute de lege 
29       

6   
Profitul contabil rămas după 
deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 
27, 28, 29 30       

7   

Participarea salariaţilor la profit în 
limita a 10% din profitul net,  dar nu 
mai mult de nivelul unui salariu de 
bază mediu lunar realizat la nivelul 
operatorului economic în exerciţiul  
financiar de referinţă  31       

8   

Minimim 50% vărsăminte la bugetul 
de stat sau local în cazul regiilor 
autonome, ori dividende cuvenite 
actionarilor, în cazul societăţilor/ 
companiilor naţionale şi societăţilor 
cu capital integral sau majoritar de 
stat, din care:  32       

  a) 
   - dividende cuvenite bugetului de 
stat  33       

  b)    - dividende cuvenite bugetului local 
33a       

  c)    - dividende cuvenite altor acţionari 
34       

9   

Profitul nerepartizat pe destinaţiile 
prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se 
repartizează la alte rezerve şi 
constituie sursă proprie de finanţare 35       

VI     VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 
36       

VII     
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 
EUROPENE,   din care 37       

    a)  cheltuieli materiale 38       

    b) cheltuieli cu salariile 39       

    c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40       

    d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41       

    e) alte cheltuieli 42       

VIII     
SURSE DE FINANŢARE A 
INVESTIŢIILOR, din care: 43 2.895 69 2,38 

  1   Alocaţii de la buget 44 975 0   

      
  alocaţii bugetare aferente plăţii 

angajamentelor din anii anteriori 45       

IX     CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII 46 2.895 69 2,38 
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X     DATE DE FUNDAMENTARE 47       

  

1   
Nr. de personal prognozat la finele 
anului 48 604 320 52,98 

2   Nr.mediu de salariaţi total 49 255 196 76,86 

    
Nr. mediu de salariati ce desfasoara 
activitati conform art. 10 din OUG 
95/2002 49a 113 112 99,12 

3   

Castigul mediu  lunar pe salariat 
(lei/persoană) determinat pe baza 
cheltuielilor de natură salarială *) 

50 3.118 4.028 129,19 

4   

Castigul mediu lunar pe salariat 
deterninat pe baza cheltuielilor cu 
salariile (lei/persoană)  
(Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 3.118 4.028 129,19 

5   

Productivitatea muncii în unităţi 
valorice pe total personal mediu (mii 
lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 140 115 82,17 

6   
Productivitatea muncii în unităţi fizice 
pe total personal mediu (cantitate 
produse finite/ persoană) 53       

7   
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 
totale        (Rd.7/Rd.1)x1000 

54 1.000 996 99,62 

8   Plăţi restante 55 118.906 117.949 99,20 

9   Creanţe restante 56 207 820 396,14 

 

Pentru anul 2016, s-au planificat investitii in suma de 2.895 mii lei, din care:: 
-din surse proprii 1.920 mii lei 
-din sume alocate de la MECRMA   975 mii lei. 
Avand in vedere data aprobarii BVC 2016 societatea nu a putut realiza planul de investitii 
propus, reusind doar o parte din acesta din surse proprii, si anume: 
-balanta analitica 8.130 lei 
-pompa cu piston 6.049 lei 
-router firewall, licente Microsoft, licente Antivirus 54.743 lei. 

 
ANALIZA COMPARATIVA A PRINCIPALILOR INDICATORI 2014/2015/2016 

Pentru a putea constata evolutia economico-financiara a societatii, s-au analizat principalii 
indicatori pentru un interval de 3 (trei) ani, considerat semnificativ. 

Sinteza rezultatelor se prezinta dupa cum urmeaza: 
                                                                                                                                  Mii lei 

INDICATOR 2014 2015  2015 
 2014   %  

2016 2016 
2015  % 

Venituri totale 25.068 31.663 126,30 26.547 83,84 

Cheltuieli totale 34.231 45.072 131,67 26.447 58,68 

Rezultatul brut -9.163 -13.409 146,33 100 - 

Rezultatul net -9.163 -13.409 146,33 100 - 

Venituri din exploatare 24.956 31.296 125,40 26.087 83,36 

Cheltuieli de exploatare 34.088 44.806 131,44 26.238 58,56 

Rezultatul din exploatare -9.132 -13.510 147,94 -151 1,12 

Venituri cf. OUG nr. 95/2002 3.306 3.956 119,66 3.537 89,41 

Cheltuieli cf. OUG nr. 95/2002 si 
somaj tehnic 

3.306 3.956 119,66 3.537 89,41 

Nr. mediu de personal in activitate 225 239 106,22 196 82,01 

Nr. mediu de personal nucleu OUG 
nr. 95/2002  

123 138 112,20 112 81,16 

Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei 
venituri din exploatare 

1.366 1.432 104,83 1.006 70,25 

Creante restante 0 244 - 819 335,65 

Plati restante 102.993 113.780 110,47 117.949 103,66 
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Concluziile analizei comparative a rezultatelor din anul 2016 si celor din anul 2015 pun in 
evidenta urmatoarele aspecte, care caracterizeaza activitatea generala si cea de 
exploatare: 
 

o evolutia descrescatoare a veniturilor totale cu 5.116 mii lei, respectiv 16,16%, si a 
celor din exploatare cu 5.209 mii lei, respectiv 16,64%,  

o scaderea cheltuielilor de exploatare cu 41,44%,  
o scaderea pierderii anuale rezultate din activitatea de exploatare a societatii de la 

13.510 mii lei in anul 2015, la 151 mii lei in anul 2016; 
o cresterea semnificativa a platilor restante (arieratelor) indeosebi pe seama datoriilor 

bugetare; 
Aceste concluzii releva faptul ca, din punct de vedere al indicatorilor economici, societatea 
se aflatotusi pe un trend pozitiv,. 
 

 

C.  INVENTARIEREA PATRIMONIULUI 
 
Avand in vedere prevederile: 
- OMFP 2861/2009 
- Legea contabilitatii 82/1991 
- Procedura operationala interna POSCIM -06 
A fost emisa Decizia nr. 106/27.06.2016 a conducerii executive privind organizarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii pentru anul 
2016. 
Prin decizie s-a constituit o comisie la nivel central si un numar de comisii pe tipuri de 
elemente de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. 
In urma inventarierii s-a intocmit Procesul verbal privind rezultatele inventarierii care a fost 
supus spre dezbatere si aprobat de catre Consiliul de Administratie. 
In urma inventarierii nu s-au constatat plusuri sau minusuri . 
Au fost facute urmatoarele propuneri: 

  1.Valorificarea prin vanzare –gestiunile de materiale nr.471;4711- valoarea contabila 
8.272.04 lei(produse chimicale). 

 2.Reutilizare la diverse activitati neavionabile-gestiuni materiale nr.471; 752;358;437-
valoarea contabila 10.933,00 lei(produse chimicale). 

  3.Casare: 

-mijloace fixe amortizate integral-gestiunile:5300;5600;3900;3094;4510 cu o valoare 
contabila de 40.509,34 lei (aparate si echipamente laborator metrologic, cricuri 
hidraulice, aspirator industrial GAS, ferestrau circular etc.). 

-imobilizari necorporale amorizate integral-valoarea contabila 9.256,44 lei (licente 
bitdefender antivirus care nu mai pot fi actualizate, au durata de viata expirata si   nu 
se mai pot depista virusii noi). 

-materiale si materiale de natura obiectelor de inventar in afara bilantului- gestiunile de 
materiale nr.495;497;488;491;581;199;179;394- valoarea contabila 20.600,96 lei(AMC, 
burghie, tarozi, clesti, filiere, salopete, bocanci, stampile etc.-care s-au distrus in urma 
utilizarii in procesul de productie); 

4. Declasare-casare materii prime si materiale-gestiunile nr.752;471;4711; 

754;428;311;414;721;304;408;-valoarea contabila 144.943,83 lei (chimicale, piese schimb 
masini din stoc istoric ce nu se mai pot folosi, table si oteluri neferoase din stoc istoric ce 
nu mai pot fi utilizate in procesul de productie, materiale CFR 
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Alte elemente semnificative cu privire la inventariere 
 

a)Ca urmare a: 
- raportului nr.1914/14.11.2016, catre Consiliul de administratie al Avioane Craiova 

S.A.,  din care rezulta ca firma Capel Aviation, propietara SDV-urilor din gestiunea 763, 
conform informatiilor partenerului Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Bureau Van 
Dijk, a fost dizolvata din data de 20.02.2014; 

-aceste SDV-uri nu au mai avut miscare in cadrul gestiunii din data de 12.04.1994, 
data cand a fost intrerupta colaborarea cu firma Capel Aviation; 

- faptul ca aceste SDV-uri nu pot fi utilizate pentru alte programe in derulare in Avioane 
Crtaiova S.A., deoarece prezinta configuratii specifice scopului pentru care au fost 
proiectate, avand bosaje, gauri, suprafete imposibil de incadrat intr-un proiect in derulare; 

Comisia propune trecerea acestori SDV-uri in patrimoniul Avioane Craiova S.A., 
casarea lor si valorificarea ca materiale recuperabile, prin societati de colectare si 
valorificare agreate. 
            
 b) in contul 4118 ,,clienti incerti sau in litigiu”sunt inregistrate urmatoarele creante: 
-   35.806,82 lei, fata de debitoarea METFIR S.R.L., inregistrata la Registrul Comertului cu 
nr.J16/837/2004,CUI 16376886. 
       Avand in vedere adresa nr.36505/02.07.2014, transmisa de AMT SERVICII 
INSOLVENTA SRL CRAIOVA, referitor la dosarul nr.9408/63/2014, ca prin incheierea de 
sentinta camera de consiliu de 25 iunie 2014, Tribunalul Dolj a dispus deschiderea 
procedurii generale de insolventa impotriva debitoarei SC METFIR SRL . Drept urmare am 
solicitat admiterea cererii si inscrierea in tabelul creditorilor a creantei de 35.806,82 lei 
impotriva debitoarei SC METFIR SRL, formandu-se astfel Dosarul nr.9408/63/2014, 
urmatorul termen de judecata  20.02.2017. 
 
c) in contul 409.3 ,,avansuri acordate pentru imobilizari corporale” urmatoarele: 
Un avans in cuantum de 76.607,12 lei, acordat firmei TIWA-THERM  SRL. 
 Avioane Craiova SA a luat hotararea sa achizitioneze o cabina de vopsire lichida de tip 
BLOWTHERM WORLD8000  pozitia 2 din Programul de investii pe anul 2007 de la firma 
TIWA-THERM SRL. 
Societatea Tiwa Therm nu a livrat cabina de vopsire World 8000, conform contract 
comercial de vanzare-cumparare nr.706a/06.08.2007. 
 Avioane Craiova S.A. a depus cerere de admitere a creantei in data de 23.11.2010 
impotriva debitoarei SC TIWA-THERM SRL Timisoara cu suma de 114.386,34 lei. In baza 
cererii din 14.07.2014, anexata la dosarul cauzei, a fost obtinuta o copie de pe Tabelul 
definitiv completat al creantelor SC TIWA-THERM SRL, din care rezulta ca Avioane 
Craiova SA este inscrisa la masa credala la pozitia nr.2 cu suma de 114.386,34 lei, in 
Dosarul nr.5326/30/2008 aflat pe rolul Tribunalului Timis, rezultand astfel ca procedura de 
insolventa nu s-a incheiat.  
Procedura insolventei avand urmatorul termen de judecata pe 23.02.2017. 
 
d). in contul 461 ,, debitori diversi” urmatoarele: 
-Conor Com SRL               in suma de  46.056,67 lei 
-Pexrom Industries SRL     in suma de 126.022,63 lei 
Pentru aceste sume inclusiv penalitatile aferente precum si pentru suma de 2.483.006,31 
lei, depasire cheltuieli contract 146 A34/ Bae 146 incheiat cu Aerostar Bacau S.A., 
constatate de organele de control ale Curtii de Conturi, Avioane Craiova S.A. detine pe 
rolul Tribunalului Dolj o actiune in pretentii privind recuperarea prejudiciului de la numitii 
Pantelimon Valceanu, Dumitru Siiu, Maria Iolanda, Ionel Anatolie Boldisor si Bernovschi 
Valentin prin care solicita obligarea paratilor la plata sumei de 2.731.218,36 lei. In prezent 
dosarul se afla  in apel la Curtea de Apel Craiova urmand sa primim termen de judecata. 
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  D. GAJURI SI IPOTECI 
La  31.12.2016, Societatea inregistra urmatoarele garantii depuse in contul unei datorii sau 
al executarii unor lucrari in suma de 982.577,10 lei, reprezentand: 

o Gaj comercial fara deposedare, reprezentand contract gaj fara deposedare asupra 
– «Centru de strunjire si frezare SCHAUBLIN »conform contract nr.974/05.03.2013 
Aerostar SA  Bacau  in suma de 976.577,10 lei ; 

o Bilet la ordin  in suma de 6.000 lei in favoarea Rompetrol Bucuresti conform 
contract 3/06.07.2009 ( furnizare carburanti) ; 

 
 

E. RESTRICTII DE PROPRIETATE 
a)In urma controlului efectuat, in anul 2002, de  Curtea  de Conturi s-a stabilit in sarcina 
Societatii inregistrarea in patrimoniu a terenului, aferent instalatiei de  racordare a 
societatii la reteaua de termoficare a orasului, in suprafata de 17.840 mp, pe baza unei 
hotatari judecatoresti, ramase definitive si irevocabile si majorarea capitalului social cu 
contravaloarea acestuia. 
Toate aceste inregistrari s-au efectuat, cu aprobarea AGA. 

Acest teren nu a putut fi inscris in cartea funciara pentru urmatoarele motive : 
- amplasamentul nu este prevazut in Sentinta civila nr.8157/1997 a Judecatoriei Craiova, 

prin limite si vecinatati, pentru a putea identificat cu documentele cadastrale ; 
- amplasamentele identificate in documentele cadastrale mentionate se suprapun in 

multe situatii peste amplasamentele beneficiarilor legilor fondului funciar. 
Cu aceasta ocazie s-a constatat ca pe o parte din suprafata exista mai multi proprietari 
pusi in posesie in baza legilor fondului funciar.  

  La nivel de societate prin Decizia nr.104/14.06.2016, a   directoruui general, s-a constituit 
o comisie care sa intreprinda toate masurile necesare intabularii terenului . Pana in 
present s-au parcurs urmatoarele etape: 
-s-a intocmit planul de amplasament al traseului conductelor in format digital. 
- s-a inaintat catre Primaria Craiova adresa cu nr. 182/30.01.2017 prin care solicitam sa ne 
transmita vecinii suprafetei de teren mai sus mentionata, precum si suprafetele de teren 
peste care se suprapun beneficiarii Fondului Funciar cu nominalizarea si specificarea 
adreselor acestora precum si suprafetele pe care le detin. 
In data de 16.02.2017, am primit raspuns din partea  Primariei Municipiului Craiova 
respectiv lista cu o parte din proprietarii suprafetelor de teren suprapuse. 
Prezenta lista ne indica numarul tarlalei, numarul parcelei si numele proprietarilor in numar 
de 48 de persoane. 
Continuarea listei cu suprafetele de teren peste care se suprapun beneficiarii Fondului 
Funciar cu nominalizarea si specificarea adreselor acestora precum si suprafetele pe care 
le detin, va fi inaintata de catre Primaria Municipiului Craiova in cel mai scurt timp. 
In urma analizarii Planului de Amplasament, Comisia a constatat, estimativ, in jur de 100 
de proprietati suprapuse peste terenul aflat in patrimoniul Avioane Craiova SA. 
Consilierii juridici vor actiona in instanta, persoanele ale caror proprietati se suprapun 
peste terenul societatii, avand ca obiect actiune in revendicare imobiliara, in cel mai scurt 
timp de la obtinerea raspunsului de la Primaria Municipiului Craiova. 
Costurile estimate privind demararea actului de justitie intreprins de Avioane Craiova SA, 
se ridica, per dosar, la o suma de: 
-taxa judiciara de timbru la valoare-incepand cu 300 lei+5% din valoare estimata de 
expertiza; 
-taxa expertiza tehnica de specialitate topografie-cadastru incepand cu 1000 lei; 
-cheltuieli de judecata (onorariu avocat) incepand cu 1000 lei; 
- total per dosar minim 2300 lei. 
Suma estimata pentru demararea intregului act de justitie : 230.000 lei. 
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Mentionam ca, daca societatea va ajunge, in urma acestor actiuni, sa-si clarifice si sa-si 
lamureasca titlul de proprietate, utilitatea efectiva a acestui teren, insemnand  aducerea de 
beneficii economice, nu exista, cel putin deocamdata, avand in vedere latimea acestuia 
care variaza intre 3,3 m si 3,6 m pe toata lungimea lui de peste 5000m.  
 
b)Alte restrictii de proprietate: societatea detine in proprietate indiviza cu Consiliul 
Judetean, prin Societatea Administrator Parcul Industrial SA,  Corpul de proprietate 8/1 cu 
numarul cadastral provizoriu 7169/8/1, inscris in Cartea Funciara nr. 201 a localitatii 
Ghercesti, in suprafata de 18.069,070 mp, denumita cale de acces in incinta societate, 
avand in proprietate, din acest corp, suprafata de 3967 mp, respectiv corpul  de 
proprietate cu numarul cadastral provizoriu 7169/8/1/2. 
  

F. RISCUL DE PIATA 
 

Riscul valutar 
Avand in vedere ca societatea deruleaza contracte in valuta cu partenerii externi, evolutia 
cursului valutar influenteaza veniturile societatii, fapt pentru care apreciem ca societatea 
este expusa riscului valutar. 
 

 Riscul de lichiditate 
Riscul de lichiditate poate apare din posibilitatea ca unul sau mai multi clienti sa nu isi 
poata achita obligatiile fata de societate in conformitate cu termenii contractuali. 
 
Riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie 
Societatea nu a avut angajate credite in anul 2016. 
 
 

 
 
G. ACTIUNI DE CONTROL  
In cursul anului 2016 s-au desfasurat actiuni de control si verificare efectuate de institutiile 
abilitate ale statului  dupa cum urmeaza : 
 
1. C.N.C.A.M.   perioada controlului 11.01.2016, avand ca obiect controlul operativ curent ; 
2.D.R.V. CRAIOVA a efectuat un control in perioada 27.01.2016 avand ca obiect controlul 
privind destinatia finala a unor produse.  
3. D.G.R.F.P. CRAIOVA,  perioada controlului 17.02.2016, avand ca obiect verificarea 
respectarii prevederilor OG26/2013 ;  
4.I.S.U. OLTENIA DOLJ, perioada controlului 29.08-30.08.2016, avand ca obiect controlul 
privind apararea impotriva incendiilor. 
5.D.G.R.F.P. CRAIOVA, perioada controlului 18.10.2016, avand ca obiect verificarea  
veniturilor incasate din inchirieri, vanzari active si vanzari de participatii la capitalul social.. 
6.I.S.U. OLTENIA DOLJ, perioada controlului 29.11.2016, avand ca obiect control inopinat 
in domeniul apararii impotriva incendiilor ; 
7.GARDA NATIONALA DE MEDIU. CRAIOVA- perioada controlului 17.08.2016, avand ca 
obiect controlul conformarii cu prevederile din autoritatea de mediu. 
8. U.M. 0905 Bucuresti si U.M. 0676 Craiova - perioada controlului 07-08.04.2016, avand 
ca obiect verificarea modului de respectare si implementare a masurilor de protectie a 
informatiilor clasificate. 

         
H. INFORMATII ASUPRA EVOLUTIEI PE TERMEN SCURT SI MEDIU A 
ACTIVITATII SOCIETATII 
 

Pentru anul 2017, AVIOANE CRAIOVA S.A. si-a fundamentat un Proiect de Buget de 
Venituri si  Cheltuieli pe un plan de productie care sa genereze o cifra de afaceri de 
26.547 mii lei. 
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Realizarea acestei cifre de afaceri a fost fundamentata luand in calcul plata, din surse 
proprii, a unui numar mediu de 221 salariati , a unui  numar mediu maxim de 100 salariati 
din sume transferate conform prevederilor OUG 95/2002 si realizarea,. 

Principalele proiecte sunt : 
Acordul cadru de Servicii    incheiat  cu Ministerul Apararii Nationale prin UM 
01836 Otopeni; 

- Amendamentul nr. 6 si 7 la contractul  SB/SB/2107 incheiat  cu firma Elbit 
pentru executie kit-uri mecanice si electrice in vederea up-gradarii avioanelor 
si elicopterelor  din dotarea Fortelor Aeriene din Azerbadjan; 

- Contract 360/08.10.2014 cu firma I.A.I. Israel; 
- firma Dedalus TECH SRL Bucuresti pentru asigurare servicii parcare 

aeronave, lucrari reparatii structura, vopsire; 
- Comenzi verificari componente scaune catapultare AEROFINA; 
- Comenzi executie piese aviatie civila MT AEROSPACE;  
- Program  dezvoltare avion IAR 99, program Aflonext  in colaborare cu INCAS 

Bucuresti. 
-  

Dezvoltarea previzibila a societatii 
 
1.IAR 99 TD , dezvoltarea avionului de scoala si antrenament avansat IAR 99, cresterea     
misiunilor prin remotorizare, echiparea cu radar real, armament intelligent si avionica de 
ultima generatie. 
Nota: Iar 99TD este in faza de proiect preliminat,proiect gestionat de Institutul National de 
Cercetari-Aerospatiale ( INCAS) Bucuresti,avand ca principal colaborator societatea 
Avioane Craiova S.A. 
2. Up-gradarea avionului IAR 99 prin aducerea acestui lot la configuratia ,,SOIM”. 
3. Marirea resursei tehnice pentru avionul IAR99,astfel incat exploatarea acestuia sa fie 
posibila    pana in 2020. 
4. Avionul de transport C27-SPARTAN.Crearea facilitatilor pentru ca Avioane Craiova sa 
devina statie de mentenanta pentru acest tip de avion in dotarae SMFA,coform strategiei 
prezentate in CSAT. 
5.Mentenanta pentru avioanele C130. 
6.Posibilitati de echipare a elicopterelor MI 17 si MI 8 , aflate in dotarea Inspectoratului 
General al Politiei cu sisteme IFF,GPS pe baza experientei accumulate cu partenerii 
externi. 
7.Realizarea de UAV in colaborare cu parteneri interni si externi. 
 
 
Anexele si Notele explicative aferente Situatiilor Financiare intocmite la 31.12.2016 sunt 
urmatoarele : 
 
o Situatia fluxurilor de trezorerie; 
o Situatia modificarilor capitalului propriu, precum si: 
 

Nota explicativa nr.1 – Active imobilizate; 
Nota explicativa nr.2 – Provizioane pentru riscuri si cheltuieli; 
Nota explicativa nr.3 – Repartizarea profitului ; 
Nota explicativa nr.4 – Analiza rezultatului din exploatare; 
Nota explicativa nr.5 – Situatia creantelor si datoriilor; 
Nota explicativa nr.6 – Principii politice si metode contabile; 
Nota explicativa nr.7 – Participatii si surse de finantare; 
Nota explicativa nr.8 – Informatii privind salariatii si membrii organelor de  

administrare si conducere; 
Nota explicativa nr.9 – Calculul principalilor indicatori economico-financiari; 
Nota explicativa nr.10 – Alte informatii; 
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Nota explicativa nr.11 – Situatia stocurilor de materiale; 
Nota explicativa nr.12 – Situatia disponibilitatilor banesti.  

 
In conformitate cu prevederile capitolului 7 pct.489 din  OMFP nr. 1.802/2014, pentru  
aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale 
si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, 
va rugam sa aprobati prezentul Raport al Administratorilor impreuna cu Situatiile 
financiare intocmite pentru exercitiul financiar 2016. 
 
 
 
Pentru Consiliul de Administratie 
Presedintele Consiliului de Administratie, 
BADOI DANIEL MIRCEA 
 
 
 
 
 
 


