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Raportul anual al Consiliului de Administrație
conform RegulamentuluiASF nr. 5/2018
pentru exerciţiul financiar 2020
Data raportului: 27.04.2021
Denumirea societăţii: RETRASIB S.A.
Sediul social: str. Ştefan cel Mare, nr.156, Localitatea: Sibiu, Judeţul:Sibiu
Telefon: 0269253269 Fax: 0269253279
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J 32/16/1993
Cod fiscal: RO 3906360
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti
COD LEI: 529900TXOYD26GV5QE65
Capital social subscris şi vărsat: 466.350,10 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: Acţiuni nominative,
dematerializate, valoare nominală = 0,1 lei, 4.663.501 număr de acţiuni.
1. Informații generale
RETRASIB SA ("Compania") este o societate pe acțiuni care operează în conformitate cu Legea nr.
31/1990 privind societățile, republicată și cu modificările ulterioare.
Compania are sediul în Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 156, județul Sibiu.
- Principala activitate a companiei este producerea și vânzarea următoarelor produse:
Transformatoare de putere și autotransformatoare cu puteri de până la 400 MVA și tensiuni de
până la 440 Kv și componente
- Transformatoare speciale pentru:
Stații mobile
Stații de cale ferată și de metrou
Sector industrial
- Inginerie, producție, livrare, montaj la fața locului, teste de acceptare la amplasament, punere în
funcțiune, after-sales, instruiri pentru personalul de exploatare
- Diagnosticarea, întreținerea, repararea și recondiționarea transformatoarelor în fabrica proprie
și în stație.
Activitatea de bază a societăţii comerciale este Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare
electrice”, cod CAEN 2711.
Societatea comercială RETRASIB S.A. Sibiu s-a înfiinţat în baza HG 322/1992 prin desprinderea din Regia
Autonomă de Electricitate „RENEL” – FRE Sibiu a secţiei de reparaţii echipamente şi confecţii de produse
specifice sectorului electroenergetic.
Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare nr. 91/30.12.2019, Acționarii RETRASIB S.A. au decis majorarea de
capital social cu primă de emisiune după cum urmează: în limita unui aport maxim total de 26.113.153,90 RON a
fost emis un număr maxim de 3.677.909 de noi acțiuni ordinare nominative în formă dematerializată cu o valoare
nominală de 0,1 lei la un preț de emisiune de 7,1 RON/ acțiune.
Prin aceeasi Hotărâre AGEA anterior menționată s-a decis ca majorarea de capital să se realizeze de la 121.521,2
lei la maxim 489.312,10 RON în vederea corectării activului net al Societății conform dispozițiilor legale aplicabile.
Diferența dintre prețul de emisiune al acțiunilor noi și valoarea nominală a acestora (în cazul de față 7 RON/acțiune)
a constituit primă de emisiune conform art. 221 coroborat cu art. 210 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile și urma sa se evidențieze separat în rezervele Societății. Acțiunile au fost distribuite pentru subscriere
după cum urmează :
* un număr maxim de 3.444.233 de acțiuni la un preț de 7,1 RON, din care aport la capital de 344.423,30 RON și
primă de emisiune de 24.109.631 RON, au fost oferite spre subscriere în favoarea acționarului majoritar SGB-SMIT
International GMBH prin conversia (totală sau parțială) în acțiuni a creanțelor certe, lichide și exigibile deținute la
data AGEA (nr. 91/31.12.2019) de către SGB asupra Societății în valoare de 24.454.064 RON
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(echivalentul a 5.140.000 EUR la cursul BNR de schimb valutar de 1 EUR/4,7576 RON, în vigoare la 31.10.2019)
conform raportului de expertiză contabilă întocmit de un expert independent ;
* Restul de maximum 233.676 de acțiuni noi la un preț de emisiune de 7,1 RON, din care aport la capital de 23.367,6
RON și primă de emisiune de 1.635.732 RON, au fost oferite spre subscriere celorlalți acționari existenți, în baza
dreptului de preferință al acestora, în schimbul unor aporturi în numerar.
La finalul perioadei de subscriere (perioadă cuprinsă între 24.07.2020 – 23.08.2020), s-a constatat că în cadrul
ofertei au fost subscrise un număr de 3.444.233 acțiuni, reprezentând un procent de 93,65% din totalul de
3.677.909 acțiuni oferite public.
Astfel, prin Hotărârea nr. 334/august 2020, Consiliul de Administrație al RETRASIB SA a constatat și a validat, pe
baza informațiilor primite de la intermediarul VIENNA INVESTMENT TRUST, pentru subscrierile efectuate prin
intermediar și a subscrierilor efectuate direct prin Depozitarul Central, că, în perioada de subscriere, în temeiul
drepturilor de preferință, următorul nivel al subscrierilor de noi acțiuni ale Societății:
- un număr de 3.444.233 de acțiuni la un preț de 7,1 RON, din care aport la capital de 344.423,30 RON și primă de
emisiune de 24.109.631 RON, au fost subscrise de catre acționarul majoritar SGB-SMIT International GMBH prin
conversia parțială, cu suma de 24.454.054,3 RON, în acțiuni a creanțelor certe, lichide și exigibile în valoare totală
de 24.454.064 RON, deținute de către SGB asupra Societății (echivalentul a 5.140.000 EUR la cursul BNR de schimb
valutar de 1 EUR/4,7576 RON, în vigoare la 31.10.2019) conform raportului de expertiză contabilă întocmit de
expertul independent dna. Toader Doina.
- un număr de 4056 de acțiuni noi la un preț de emisiune de 7,1 RON, din care aport la capital de 405,6 RON și
primă de emisiune de 28.391,4 RON, au fost subscrise de alti acționari existenți (7), în baza dreptului de preferință
al acestora, în schimbul unor aporturi în numerar.
Astfel, au fost subscrise un număr total de 3.448.289 acțiuni ordinare, dematerializate, nominative, cu valoarea
nominală de 0,1 Ron, la pretul de emisiune de 7,1 Ron/acțiune, reprezentând contravaloarea unui total de
24.482.851,9 Ron, din care aport la capitalul social a fost in total de 344.828,9 RON, iar prima de emisiune a fost
de 24.138.023 RON.
Prin aceeași hotărâre, nr. 334, Consiliul de Administrație a anulat un număr de 229.620 acțiuni ordinare,
dematerializate, nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, la un preț de emisiune de 7,1 Ron/acțiune, rămase
nesubscrise.
În urma tuturor acestor operațiuni, a fost constatată totodată noua structură a acționariatului. La 31 decembrie
2020, structura acționariatului se prezintă astfel:
Acționar
Nr. acțiuni
Procent
SGB SMIT INTERNATIONAL GMBH
Acţionari persoane fizice și juridice
TOTAL

4.582.236

98,2574%

81.265

1,7426%

4.663.501

100%

Headquarters: RO – 550321 Sibiu | Stefan cel Mare street No. 156 | office@retrasib.ro | www.retrasib.ro
Phone +40 (0) 269 25 32 69, +40 (0) 369 40 52 78 | Fax +40 (0) 269 25 32 79 | VAT No.: RO 3906360 | Trade Registry No.: J32/16/93
Bank details: Banca Transilvania Sibiu, IBAN: RO84 BTRL 0330 1202 L438 30XX

5

2. Evaluarea activității Societății
2.1. Evaluarea situației economice
Situația rezultatului global
2020
Cifra de afaceri
Alte venituri
Venituri/cheltuieli din producția stocată
Venituri din producţia de imobilizări corporale
Total venituri
Cheltuieli cu materiile prime și materialele
consumabile
Cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu amortizarea și cu deprecierea
imobilizărilor corporale
Venituri / (cheltuieli) nete din provizioane
Alte venituri / (cheltuieli)
Câștiguri din reevaluarea valorii juste a
investițiilor imobiliare
Total cheltuieli
Rezultat operațional
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar
Profit (pierdere) înainte de impozitare
Impozitulpe profit. curent și amânat
Profitul (pierderea) exercițiului financiar

2019

Δ
2020/2019
34,22%
-91,16%
-130,92%
-79,16%
33,55%

202.728.830
16.186
425.044
564.180
203.734.240

151.040.183
183.063
-1.374.448
2.707.138
152.555.936

-153.277.447

-116.345.619

-20.255.031
-20.309.564

-12.862.233
-17.225.263

-2.908.615

-2.756.548

1.001.333
-4.924.540

56.858
-3.922.001

-1.940.746

2.381.301

-202.614.610
1.119.630

-150.673.505
1.882.431

-181,50%
34,47%
-40,52%

235
4.267.342
4.267.107

316
4.101.553
4.101.236

-25,67%
4,04%
4,04%

2.218.806
460.912
- 2.679.718

41,85%
-106,24%
16,38%

-

3.147.477
28.760
3.118.717

-

31,74%
57,48%
17,91%
5,52%
1.661,11%
25,56%

-

Cifra de afaceri in 2020 este în sumă de 202,73 mil lei, în creștere cu 34,22% comparativ cu valoarea
realizată în 2019. Cifra de afaceri aferentă pieței externe reprezintă 68,16%, respectiv 138,17 mil lei. Au
fost identificate piețe noi de desfacere, respectiv Marea Britanie și Polonia, continuându-se astfel
expansiunea pe piețele externe. Încadrul vânzărilor, cele mai mari ponderi sunt reprezentate de
producția de transformatoare și componente de transformatoare, în sumă de 199,49 mil.lei.
Vânzările în cadrul grupului au cunoscut o creștere cu 70,95%, de la 62,04 mil lei în 2019, la 106,05 mil
lei în 2020, în principal datorită faptului că Retrasib este producătorul de transformatoare de medie și
mare putere, în cadrul contractelor încheiate cu firme din interiorul grupului.
Începând cu anul 2017, Societatea măsoară veniturile, creanțele și datorile aferente pe baza nivelului de
definitivare al contractelor pe termen lung in ceea ce priveste productia de transformatoare. Societatea
utilizează metoda "procentului de definitivare" pentru a determina suma corespunzătoare care trebuie
recunoscută într-o anumită perioadă. Stadiul de definitivare se măsoară raportând costurile efectuate
până la sfârșitul perioadei la costurile totale estimate pentru fiecare contract. Pentru recunoasterea
veniturilor se aplica IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienții” începand cu 1 ianuarIe 2018.
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Împărțirea pe regiuni a cifrei de afaceri este următoarea:
Țara
2020
Grup
Germania
Olanda
Malaesia
Non-grup
România
Danemarca
Germania
Grecia
Marea Britanie
Norvegia
Polonia
Republica Cehă
Bulgaria
Spania
Croatia
Turcia
Italia
Ungaria
Elvetia
Iraq
Irlanda
Suedia
Austria
Total vânzări

2019

Δ 2020/2019

106.049.702
105.594.194
454.057
1.451

62.035.916
61.785.027
250.889

70,95%
70,91%
80,98%

96.679.128
64.556.352
13.699.758
7.187.767
3.703.682
2.872.003
2.413.022
1.764.540
269.372

89.004.267
65.541.667
5.601.720
5.709.307
2.078.426

8,62%
-1,50%
144,56%
25,90%
78,20%
28.955,05%
-

78.089
68.280
35.433
24.627
2.772
2.715
848
-132
202.728.830

5.545.923
89.100
719.391
390.216
199.028
54.026
9.283
151.040.183

8.305
3.057.875

-91,19%
-98,77%
-72,36%
-99,62%
-99,78%
34,22%

Din activitatea de exploatare s-a înregistrat pe anul 2020 un profit de 1,12 mil lei, comparativ cu un
profit de 1,88 mil lei în anul 2019. Rezultatul a fost înregistrat, în principal, pe seama creșterii cifrei de
afaceri, de la 151,04 mil lei în 2019, la 202,73 mil lei, respectiv cu 34,22% și pe seama efectului negativ
înregistrat în urma reevaluării imobilului din Cluj.
Cheltuielile de exploatare aferente anului 2020 sunt în valoare de 202,61 mil lei, cu 34,47% mai mult
față de anul 2019. Ponderea cea mai mare este formată din cheltuielile cu materia prima precum cupru,
izolatie, tablă.
Cheltuielile cu personalul în anul 2020, în valoare de 20,31 mil lei, reprezintă 10,02% în totalul
cheltuielilor de exploatare. Acestea au consemnat o creștere cu 17,91% comparativ cu anul 2019, când
au fost în sumă de 17,23 mil lei.
O creștere semnificativă a fost înregistrată la cheltuielile cu servciiile prestate de terți, de la 12,86 mil
lei în 2019, la 20,26 mil lei în 2020, respectiv cu 57,48%.
Activitatea financiară a avut următoarea evoluţie:
Structura rezultatului financiar obținut în 2020 nu este modificată semnificativ față de 2019, astfel
cheltuielile financiare au crescut cu 4,04%, de la 4,10 mil lei în 2019, la 4,27 mil lei în 2020.
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În 2020, efectul cursului de schimb raportat in cadrul veniturilor si cheltuielilor financiare este numai
cel legat de împrumuturi. Toate celelalte efecte de schimb valutar rezultate din tranzacțiile comerciale
sunt raportate in cadrul cheltuielilor de exploatare.
Societatea comercială a înregistrat o pierdere brută de 3,15 mil lei în anul 2020, comparativ cu
pierderea brută de 2,22 mil lei înregistrată în 2019. Pierderea netă a cunoscut o creștere cu 16,38%.
Rezultatul pe acțiune în 2020 a fost de -0,669, comparativ cu -2.205 lei în 2019.
Situația privind lichiditățile – la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019 se prezintă astfel:
31.dec.20
907.221
Numerar la bănci
Numerar restricționat
1.927
Numerar în casierie
909.148
Total numerar și echivalente de numerar

31.dec.19
83.834
1.000
84.834

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
ACTIV
Imobilizări corporale
Investiții imobiliare
Imobilizări necorporale
Imobilizări financiare
Creanțe privind impozitul amânat
Total active imobilizate
Stocuri
Creanţe comerciale
Active contractuale
Creanțe din operaţiunile cu instrumente derivate
Cheltuieli în avans
Numerar şi echivalente de numerar
Alte creanțe
Total active circulante
TOTAL ACTIVE
CAPITALURI PROPRII
Capital social
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale și alte rezerve
Prima de emisiune
Rezultatul reportat
Total capitaluri propria
DATORII
Leasing financiar pe termen lung
Provizioane
Alte datorii pe termen lung
Impozit amanat datorie
Total datorii pe termen lung
Datorii comerciale
Datorii contractuale
Împrumuturi bancare pe termen scurt
Leasing financiar porțiunea curentă
Datorii din operaţiunile cu instrumente derivate

31/12/2020

31/12/2019

Δ 2020/2019

28.831.765
10.845.715
936.213
883.657
545.119
42.042.469
17.570.573
27.414.898
62.760.265
1.314.398
104.326
909.148
1.192.456
111.266.064
153.308.533

29.071.039
12.786.461
993.764
982.065
844.856
44.678.185
13.471.891
31.319.834
52.603.157
549.722
107.061
84.834
746.014
98.882.513
143.560.698

-0,82%
-15,18%
-5,79%
-10,02%
-35,48%
-5,90%
30,42%
-12,47%
19,31%
139,10%
-2,55%
971,68%
59,84%
12,52%
6,79%

721.960
9.090.831
3.154.918
24.138.023
-35.010.703
2.095.029

377.131
9.190.143
5.181.350

91,43%
-1,08%
-39,11%

-34.671.016
-19.922.392

0,98%

1.981.873
913.205
64.129
1.657.893
4.617.100
54.774.818
38.771.948
38.954.054
550.188
-

2.535.814
1.332.722
64.129
1.861.954
5.794.619
64.886.893
14.894.567
41.348.703
443.191
13.046

-21,84%
-31,48%
-10,96%
-20,32%
-15,58%
160,31%
-5,79%
24,14%
-
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Împrumuturi pe termen scurt de la societățile afiliate
Provizioane
Alte datorii
Total datorii curente
TOTAL DATORII
TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII

5.025.221
476.200
8.043.975
146.596.404
151.213.504
153.308.533

29.497.840
661.064
5.943.167
157.688.471
163.483.090
143.560.698

-82,96%
-27,96%
35,35%
-7,03%
-7,51%
6,79%

Principalele elemente bilanțiere se prezintă astfel:
- activele imobilizate în anul 2020 sunt în valoare de 42,04 mil lei, reprezentând 27,42% din totalul
activelor, în scădere cu 5,90% față de 2019, când valoarea acestora era de 44,68 mil. lei.
- creanțele imobilizate, în valoare de 0,88 mil lei, reprezintă rețineri contractuale legate de
contracte de construcție și vor fi încasate de către Societate în conformitate cu condițiile
contractuale convenite cu clienții.
- stocurile au înregistrat o creștere cu 30,42%, de la 13,47 mil lei în 2019, la 17,57 mil lei la 31
decembrie 2020, reprezentând 11,46% din total active.
- stocurile sunt reprezentate în principal de materia primă cu o valoare de 12,77 mil lei la
31.12.2020 (31 decembrie 2019 – 12,19 mil lei) și producția în curs în valoare de 1,36 mil lei (0,93
mil lei la 31 decembrie 2019).
- creanţele comerciale la 31 decembrie 2020 sunt în valoare de 90,18 mil lei, comparativ cu 83.92
mil lei la sfârșitul anului 2019. Acestea reprezintă o pondere însemnată din total active, respectiv
58,82%. În anul 2020, societatea aplică IFRS 15 și înregistrează creanțele pe baza metodei
"procentului de finalizare/definitivare" pentru a determina suma corespunzătoare de recunoscut
într-o anumită perioadă. La 31 decembrie 2020 sumele datorate de clienți pentru contracte de
construcție sunt de 62,76 mil lei.
- total active curente în anul 2020 se ridică la 111,27 mil lei, în timp ce în anul 2019 valoare era de
98,88 mil lei.
- datoriile comerciale, care la 31 decembrie 2020 sunt în valoare de 93,55 mil lei, sunt în creștere
cu 17,25% față de 31 decembrie 2019 (79,78 mil.lei).
- Societatea înregistrează la 31 decembrie 2020 împrumuturi totalizând 1.032.000 eur (5,03 mil
lei) de la SGB SMIT Internațional, acționar majoritar, reprezentând un împrumut pentru investiții
in Laboratorul de testare.
- Împrumuturile bancare pe termen scurt la 31 decembrie 2020, de la BT, sunt reprezentate de:
o linie de credit de tip descoperire de cont: 1,37 mil lei
o Trageri din plafon utilizat: 37,59 mil lei
o Scrisori de garanție bancară: 2,14 mil lei
- Scrisori de garanție de la alte bănci ale grupului: 27,54 mil lei
- total pasive curente în anul 2020 se ridică la 146,60 mil lei, în timp ce în anul 2019 valoare era de
157,69 mil lei.
Nu s-a vândut şi nici nu s-a oprit vreun segment de activitate în cursul anului 2020.
Lichiditatea generală în anul 2020, de 0,76, calculata ca raport intre activele curente si datoriile curente,
s-a menținut relative constantă faţă de 2019, când a fost 0,63; activele curente au crescut cu 12,52% faţă
de activele curente de anul trecut. Datoriile curente au scăzut cu 7,03% faţă de anul 2019.
Lichiditatea imediată, calculată dupa formula (active curente-stocuri)/datorii curente, la 31.12.2020 a
fost de 0,64, în timp ce lichiditatea imediată înregistrată la 31.12.2019 a fost de 0,54.
Gradul de îndatorare, calculat ca raport între Credite pe termen lung și Capitaluri proprii, a ajuns în anul
2020 la 95%.
2.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale
Principalele produse realizate şi servicii prestate sunt:
- producţia transformatoarelor electrice de putere
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-

producția de componente pentru transformatoare electrice de putere
transformatoare speciale pentru: stații de transformare mobile, stații/aplicații CFR și metrou,
parcuri industriale și sectoare industriale cu profil metalurgic, chimic, extractiv etc.
proiectare, producție, livrare, montaj, teste de acceptare în stație, punere în funcțiune,
întreținere și servicii after market, școlarizare personal de exploatare
diagnosticare, mentenanță, reparare și modernizare transformatoare în fabrică și în stație

Principalii clienți ai Societății în 2020 sunt: Starkstrom Geratebau Regensburg (parti afiliate), Energobit SA, CNTEE
Transelectrica, Siemens Energy SRL, Electroechipament Industrial SRL, Jysk Energy Danemarca, SE Service
Danemarca, E-Distributie Dobrogea, E-Distribuție Muntenia, Better Energy Danemarca.
Societatea nu deţine magazine de vânzare cu amănuntul/en-gros sau sucursale.
Evoluţia pieţei pe segmentul de activitate al societăţii este strict condiţionată de evoluţia pe ansamblul
economiei, respectiv de evoluţia sistemului electroenergetic național, precum și de pătrunderea pe noi
piețe externe. Tendinţele actuale ale pieţei sunt în schimbare, societăţii îi revine obligaţia de adaptare
permanentă, printr-o flexibilitate sporită şi efort susţinut pentru a face faţă concurenţei, atât celei
interne cât și celei externe.
Ponderea produselor şi serviciilor din totalul cifrei de afaceri, pentru ultimii 3 ani, este următoarea:
2020
2019
2018
RON
RON
RON
Cifra de afaceri
202.728.830
100%
151.040.183
100%
116.874.278
Produse
199.486.475 98.40%
147.745.787 97.82%
114.875.850
Servicii
1.354.006 0.67%
1.003.433
0.66%
212.995
Chirii
882.263 0.43%
1.086.720
0.72%
1.067.623
Deseuri
1.006.085 0.50%
992.780
0.66%
717.810
Materiale
0.00%
211.463
0.14%
-

100%
98.29%
0.18%
0.91%
0.61%
0.00%

2.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială
Principalii furnizori interni ai societăţii comerciale la nivelul anului 2020 sunt: Electromontaj Craiova, Eon Romania, ES Elektro Cluj-Napoca, Siemens Energy SRL, Felbermayr Romania SRL, ICMET Craiova.
Furnizori externi: Essesx Italia S.P.A., DE Angeli Prodotti SRL Italia, Baysan Turcia, Vicente Torns Slovacia,
Starkstrom Geratebau Germania, Techno Steel Processing Turcia, ASTA Elektrodraht Austria.
2.4. Situaţia concurenţială
Refreritor la cota de piaţă deţinută de societate pe principalele produse, nu s-a realizat un astfel de studiu
de către societate din lipsă de personal specializat şi de fonduri, prin urmare societatea nu dispune de
astfel de informaţii, nici pe anul 2020, nici pe 2019. Veniturile totale pe anul 2020 au fost de 203,73 mil
lei, iar pe anul precedent au fost de 154,94 mil lei.
Principalii concurenţi interni sunt: Electroputere Craiova şi Elerom Roman.
Principalii concurenţi externi sunt: Koncar Croaţia, ETRA Slovenia, Hyundai, ABB, Siemens, GE.
Societatea este apreciată de clienţi şi şi-a asigurat un loc bine definit pe piaţă prin calitatea produselor şi serviciilor
oferite, societatea fiind acreditată conform ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007 de către TUV SUD
Management Service Munchen.
În ceea ce privește cota de piață a produselor companiei și cota de piață a concurenței, compania nu
dispune de date statistice oficiale.
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2.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societăţii comerciale
La 31.12.2020, societatea are 254 angajaţi.
Structura angajaţilor se prezintă astfel:

Total – din care:
- conducere
- TESA
- muncitori
Nr.mediu
Vârsta medie
Salariul brut mediu*

2020
254
3
105
146
220
42
7.632

2019
222
3
99
120
199
41
6.314

Diferenţa
+32
+6
+26
+21
+1
+1318

*Salariul mediu brut în anul 2020 include toate sarcinile fiscale conform modificărilor legislative

Defalcarea cheltuielilor de personal (lei) după cum urmează:

Cheltuieli cu salariile
Angajamente legate de personal
Cheltuieli cu colaboratorii
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială
Cheltuieli cu tichetele de masă acordate
Total

2020
18.994.402
-44.435
556.147
803.450
20.309.564

2019
15.889.961
199.663
411.389
724.250
17.225.263

Nu există conflicte de muncă între Societate și salariați. Nivelul de pregătire al angajaţilor este sustinut
de formarea continua oferita prin training-uri si instruiri la locul de munca prin intermediul echipei
mixte Retrasib-SGB. Gradul de sindicalizare a forţei de muncă este de 69%.
Raporturile dintre manager şi angajaţi sunt bune.
Nu există elemente conflictuale între manageri şi angajaţi.
2.6. Impactul asupra mediului înconjurător

Societatea are implementat un sistem de management al mediului conform cu ISO 14001, certificat de
TUV SUD Management Service Munchen.
Pentru anul 2020, societatea şi-a îndeplinit obligaţiile legale. Societatea deţine autorizaţie de mediu.
S-au raportat la autorităţi datele privind impactul pe care societatea îl are asupra mediului.
2.7. Evaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare
Societatea nu a înregistrat cheltuieli de cercetare-dezvoltare pe anul 2020. Activitatea de cercetaredezvoltare se desfasoara la nivel de Grup cu implementarea in cadrul societatii a tehnologiilor relevante,
Retrasib fiind membră a echipei de cercetare-dezvoltare din cadrul Grupului.

2.8. Evaluarea activității privind managementul riscului
Factorii de risc constau în acele elemente, situații sau condiții, interne sau externe, care pot afecta prin
natura lor activitatea unei societăți, generând efecte contrare celor așteptate.
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Riscurile sunt clasificate în două categorii principale, în funcție de posibilitatea evitării sau diminuării lor
de către societatea comercială:
Riscuri sistemice – riscuri provocate de evoluția evenimentelor politice și economice care
influențează în mod obiectiv, într-un sens sau altul, totalitatea activităților dintr-o economie. Riscul
sistemic este nediferențiat si nu poate fi înlăturat. Aici se includ: riscul de țară, riscul politic, globalizarea,
riscul de inflație și riscul dobânzii.
- Riscuri asistemice – riscuri care afectează numai anumite piețe, sectoare de activitate, companii.
În această categorie sunt incluse următoarele:
Riscul de preț – posibilitatea ca, într-o operațiune de comerț internațional, să nu se obțină
câștigul scontat sau să se înregistreze pierderi, datorită modificării prețurilor internaționale în perioada
dintre momentul încheierii contractului și livrarea (sau achiziționarea) mărfii. Pentru reducerea acestui
risc, Societatea utilizează instrumente financiare derivate pentru materiale principale.
Calamitățile naturale – sunt, în general, imprevizibile și se manifestă prin fenomene naturale sau
cauzate de o forță majoră care pun societatea în imposibilitatea de a-și onora obligațiile.

Concurența – vizează sectorul de activitate a societății. Firmele concurente pot fi mai mari și pot
avea resurse financiare, tehnice sau operaționale mai avansate. Piața are un grad de competitivitate
ridicat atât din punct de vedere al prețului, cât și în cel al diversității produselor și serviciilor oferite.
Managementul societății analizeaza de la caz la caz posibilele cauze generatoare de risc de piață cum ar
fi: pătrunderea unor noi firme pe piață cu implementarea masurilor de evitare/reducere a riscului
corespunzatoare. Societatea se bazează pe calitatea serviciilor pe care le realizează, pe buna dotare
tehnică, pe aplicarea unui sistem al calității, protecția muncii și mediului bine integrate și nu în ultimul
rând pe un personal pregătit și profesionist.
-

Riscuri financiare precum:

Riscul valutar: Societatea efectuează tranzacții exprimate în diferite valute, în principal în EUR. Prin
urmare, există riscul de fluctuații ale cursurilor de schimb. Expunerile la cursul de schimb sunt gestionate
conform politicilor aprobate. Pentru diminuarea riscului, Societatea utilizează instrumente financiare
derivate pentru valute.
Riscul de lichiditate: este capacitatea Companiei de a finanța creșterea activelor și / sau de a-și îndeplini
obligațiile atunci când acestea devin scadente, iar gestionarea lichidității este o parte integrantă a
gestionării activelor și pasivelor. Acest risc de pierdere poate duce la incapacitatea de a plăti pe termen
scurt fără credite bancare. Analiza lichidității se efectuează în funcție de plățile și încasările săptămânale
și se corelează cu nevoile de numerar. Managementul a decis să utilizeze împrumuturi pe termen scurt
pentru a finanța capitalul circulant, deoarece produsele au un ciclu lung de fabricație iar între momentul
comenzii și incasare este necesară finanțarea producției.
Riscul de credit: se referă la riscul ca o contraparte să nu-și îndeplinească obligațiile care cauzează
pierderi financiare societății. Compania a adoptat o politică de a efectua tranzacții numai cu părți de
încredere și de a obține garanții suficiente, dacă este cazul, ca mijloc de reducere a pierderilor financiare
cauzate de încălcări ale contractelor. Expunerea societății și ratingurile de credit ale terților la contracte
sunt monitorizate de conducere.
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Creanțele comerciale provin de la un număr de clienți din industria energetică și din diferite zone
geografice. Evaluarea permanentă a creantei se realizează în raport cu situația financiară a clienților și,
după caz, se încheie o asigurare de creanta.
Valoarea contabilă a creanțelor, fără provizionul pentru creanțe, plus numerarul și echivalentele de
numerar, reprezintă valoarea maximă expusă riscului de credit.
Deși colectarea creanțelor ar putea fi influențată de factori economici, conducerea consideră că nu există
un risc semnificativ de pierdere pentru Societate, în afara provizioanelor deja înregistrate.
În prezent, nu există un litigiu în curs în ceea ce privește colectarea creanțelor.
Clienții Societății sunt companii de interes național sau companii care investesc în industrie cu capital și
putere financiară, astfel se consideră că riscul de încasare este scăzut și are puține șanse să influențeze
activitatea companiei, deși există ocazional întârzieri în colectare.
Riscul de dobândă: În cursul anului 2020, Retrasib SA a accesat un număr de împrumuturi pentru
activitatea curentă.
Creditele accesate se datorează lichidității insuficiente și specificității ciclului de fabricație pe segmentul
de fabricație, în timp ce creanțele contabile sunt înregistrate și colectate în ultima etapă a executării
contractului.
Împrumuturile accesate sunt destinate în principal să acopere achiziția de materii prime și să acopere
lichiditatea până la colectarea creanțelor.
Compania are acces la un plafon global de exploatare contractat cu banca finantatoare.
Plafonul global de exploatare include atât linia de credit pentru activitatea curentă, cât și investițiile și
scrisorile de garanție bancară.
Acest plafon este garantat de un angajament privind clădirile și stocurile.

Riscul de capital: este analizat pe baza gradului de indatorare. Acest raport este calculat ca datorie netă
împărțită la capitalurile proprii. Datoriile nete sunt reprezentate de împrumuturile totale minus
numerarul și echivalentele de numerar și luând în considerare măsurile de decontare luate de Grup în
2020 pentru a gestiona acest risc.

Riscul de expunere: în industria energetică, având în vedere complexitatea lucrărilor / proiectelor,
participarea la achizițiile publice in consorțiu este tradițional.
In urma acestor licitații atribuite, care pot avea o valoare semnificativă, există posibilitatea ca orice parte
a consorțiului să nu își îndeplinească obligațiile contractuale care pot genera întârzieri și pierderi.
Datorită contractelor mari cu anumiți beneficiari, expunerile pot fi semnificative și pot crea presiuni
asupra timpilor de livrare și a creanțelor comerciale.
În conformitate cu Legea 72/2013, există o anumită protecție în ceea ce privește recuperarea creanțelor.
Pentru a reduce riscul expunerii la un beneficiar și, de asemenea, pentru a-și consolida poziția pe diferite
piațe, compania caută în mod constant noi oportunitati de vanzare și participă la licitații, atât pe piața
internă, cât și pe cea externă.
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2.9. Utilizarea instrumentelor financiare derivate
Societatea folosește instrumente de acoperire împotriva riscurilor pentru a minimizarea efectelor
negative provenite din fluctuațiile de prețuri sau valutare. La 31 decembrie 2020, Societatea a avut 12
contracte de acoperire active pentru materii prime, respectiv cupru.
Societatea stabilește, la începutul tranzacției de acoperire a riscurilor, relația dintre instrumentele de
acoperire și elementele acoperite, precum și obiectivul și strategia de gestionare a riscurilor pentru
efectuarea diverselor tranzacții de acoperire împotriva riscurilor. Societatea analizează, de asemenea,
atât la începutul derulării instrumentului derivat, cât și pe parcursul derulării acestora, dacă
instrumentele financiare derivate folosite în tranzacții de acoperire sunt și vor continua să fie eficiente în
compensarea modificărilor valorii juste sau a fluxurilor de trezorerie ale elementelor acoperite.

Valorile recunoscute în legătură cu instrumentele financiare derivate, sunt prezentate mai jos:
Contracte derivate la 31 december 2020
Valoare de piață
Valoare nominală
Instrumente de acoperire a riscurilor - Cupru
1.314.397
5.340.495

Câștigurișipierderi din instrumente de acoperire a riscurilor
Câștiguri (-) și pierderi (+) din operațiuni derivate - cupru
Câștiguri (-) și pierderi (+) din operațiuni derivate – schimb valutar
Efectul operațiunilor de acoperire a riscurilor
în capitaluruile proprii, net din impozitul amânat
Cheltuieli aferente operațiunilor de acoperire a riscurilor
în contul de profit și pierdere
Defalcarea valorilor de piață pozitive și negative ale instrumentelor
financiare derivate recunoscute în bilanț, în fluxurile de numerar și în
instrumente de acoperire a valorii juste
Valori pozitive ale pieței din contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor
Din instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie
Din valoarea justa a instrumentelor de acoperire
Valori negative ale pieței din contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor
Din instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie
Din valoarea justa a instrumentelor de acoperire

2020
653.286
159.188

31.dec.2020
1.314.397
1.314.397
-

2.10. Elementele de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale
Pentru anul 2021 Societatea iși propune ca acesta sa fie un an pentru imbunatatirea rezultatelor.
Măsurile puse în aplicare până acum în ceea ce priveste optimizarea proiectelor tehnice aferente
transformatoarelor de putere, a proceselor interne și a timpilor de producție pentru a asigura eficienta
operatională, împreuna cu investițiile planificate în echipamente, vor reprezenta o componentă cheie
pentru strategia de creștere durabilă.
În acest sens bugetul Societății pentru anul 2021 prevede o cifra de afaceri în creștere cu peste 28% față
de cifra de afaceri înregistrată în 2020. Societatea iși planifică consolidarea pozitiei pe piața internă,
precum și lărgirea portofoliului de transformatoare livrate cu succes în piața externă. Beneficiind de
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rețeaua largă de parteneri SGB-SMIT, precum și investiția continuă în personal de calitate, Societatea
dorește să devină un jucator important pe piața transformatoarelor de mare putere în regiunile carora
se adreseaza. Totodata, alături de proiectele mari ale distribuitorilor de energie, anul 2021 va reprezenta
un an in care Retrasib va continua dezvoltarea canalelor de vanzari către proiectele private din domeniul
energiei.

3. Activele corporale ale societăţii comerciale
3.1. Amplasarea şi principalele capacităţi de producţie în proprietatea societăţii comerciale
Patrimoniul RETRASIB SA se afla în Sibiu, str. Ştefan cel Mare nr.156, cu exceptia unui Spaţiu de birouri în
Cluj Napoca achizitionat in iulie 2013. Suprafaţa terenului, situat în Sibiu, este de 30.654 m2, împărţită în
10 numere topografice, suprafata construita 14.286 mp, reţele 89 mp, drumuri şi platforme 16.279 mp.
Activele societăţii sunt în principal :
- 1 atelier bobinaj si izolaţii
- 2 ateliere de montaj trafo
- 1 atelier confecţii produse
- 1 laborator de înaltă tensiune
- 1 atelier microproducţie
- 1 clădire administrativă
- 1 spaţiu de birouri în Cluj-Napoca
Investițiile și achizițiile de active necorporale în anul 2020 reprezinta 219.226 RON – softuri calculatoare
și know-how îmbunătățire proces fabricare cuve Baysan.
3.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor comerciale:
Grupa Denumire grupă de
mijloace fixe
1 Construcţii
2 Echipamente tehnologice
3 Aparate de masurare
4 Mijloace de transport
5 Mobilă, birotică
Total

Nr.mijloace
fixe
31
354
146
29
39
599

Din care complet
Amortizate
11
107
57
19
23
217

Gradul de depreciere al Construcţiilor scăzut, se datorează reevaluării de la sfârșitul anului 2017.
Nu există şi nu se preconizează ridicari de pretentii legate de dreptul de proprietatea asupra activelor
corporale ale societăţii comerciale.
3.3. Activele fixe dobândite în anul 2019 sunt în sumă de 5.967.071 RON după cum urmează:
Achizitionarea si modernizarea cladirilor
Echipament tehnic
Echipament de masurare
Dispozitive pentru transport si ridicare
Mobila si echipamente de birou

45.333 RON
2.469.240 RON
664.469 RON
118.997 RON
16.598 RON

Activele curente au fost achiziționate in baza necesitatilor productiei.
A fost vândut un Fierăstrau automat de tăiat plăci trafoboard în valoare de 710.221 RON.
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4. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială
Valorile mobiliare emise de societatea comercială se negociază la Bursa de Valori București, având simbol
RTRA.
În anul 2020 a rezultat o pierdere de 3,12 mil lei și nu se vor acorda dividende. Nu s-au acordat dividende
in anii 2019 și 2018.
Societatea nu a desfăşurat nici o activitate de achiziţionare a propriilor acţiuni.
Societatea comercială nu are filiale.
În cursul anului 2020, Societatea a finalizat procesul de majorare a capitalului social cu primă de emisiune

5. Conducerea societăţii comerciale
Conducerea Administrativa
Conducerea administrativă a societăţii comerciale este asigurată de Consiliul de Administraţie, având
următoarea componenţă la 31.12.2020:
Nume,prenume
Tilo Dorn
Mathias Gradl

Calitatea
Administrator
Administrator

Vârsta
Calificare
50
Inginer
35
Economist

Funcţie
Preşedinte
Membru

Vechime în funcţie
3 ani
2 ani

Ulrich Voss
Markus Spliethoff

Administrator
Administrator

54
46

Inginer
Economist

Membru
Membru

2 ani
2 ani

Franz Schatzl

Administrator

48

Inginer

Membru

4 ani

La data de 31.12.2020 membrii Consiliului de Administraţie nu deţin acţiuni la societate.
Persoane juridice afiliate sunt: SGB-Smit International GmbH, SGB - Smit Management GmbH, SGB –
SMIT GmbH, STARKSTROM SGB, Royal TRANSFORMATOREN Smit BV, Trafo Proiect.
Membrii conducerii administrative nu au fost implicaţi în anul 2020 în litigii şi în nici o procedură
administrativă.
Nu au fost acordate imprumuturi membrilor Consiliului de Administratie.

Conducerea Executivă
În anul 2020 conducerea executivă a Societății a fost asigurată de către:
D-na. Gherghel-Diaconeasa Claudia Adela – Director general
D-na. Panaitescu Roxana-Laura – Director financiar
D-nul. Mureșan Florin – Director operațional
Participarea la capitalul social al unităţii:
La data de 31.12.2020, membrii conducerii executive nu deţin acţiuni la societate.
Nu există nici un fel de acord, înţelegere sau legătură de familie în urma căreia unul dintre membrii
conducerii executive a fost numit în funcţie.
Membrii conducerii executive nu au fost implicaţi în anul 2020 în litigii şi în nici o procedură
administrativă.
Nu au fost acordate imprumuturi membrilor Conducerii Executive.
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6. Guvernanță Corporativă
Bursa de Valori București a lansat la 11 septembrie 2015 noul Cod de Guvernanță Corporativă al Bursei
de Valori. Documentul cuprinde un set de principii și recomandări pentru societățile ale căror acțiuni
sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată. Scopul Codului este de a crea în România o piață
de capital atractivă la nivel internațional, în baza celor mai bune practici, a transparenței și încrederii.
Codul încurajează societățile să construiască o relație puternică cu acționarii lor și cu alți deținători de
interese (stakeholderi), să comunice în mod eficient și transparent și să manifeste deschidere față de
toți investitorii potențiali.
Obiectivul Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București este de a spori încrederea
în societățile listate, prin promovarea unor standarde de guvernanță corporativă îmbunătățite în aceste
societăți.
În acest sens, societățile listate trebuie să includă o declarație de guvernanță corporativă în raportul
anual într-o secțiune distinctă, care va cuprinde o autoevaluare privind modul în care sunt îndeplinite
“prevederile care trebuie respectate”, precum și măsurile adoptate în vederea respectării prevederilor
care nu sunt îndeplinite întru totul.
Anual, Societatea raporteaza catre BVB Stadiul conformarii la prevederile Codului de Guvernanta
Corporativa emis de BVB.
Codul de Guvernanta Corporativa al RETRASIB SA este in curs de actualizare si va fi publicat pe site-ul
societatii, de indata ce va fi aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

6.1 Structura si modul de functionare al organelor de administrare
Adunarea Generală a Acţionarilor
Adunarea Generală a Acţionarilor (A.G.A.) este organul suprem de conducere al societatii care decide
asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. Adunarea generala cuprinde
totalitatea acţionarilor şi se întruneşte în şedinţe ordinare (A.G.O.A.) şi în şedinţe extraordinare
(A.G.E.A.), fiecare cu competenţele stabilite prin prevederile legale si actul constitutiv. Convocarea,
organizarea şi desfăşurarea lucrărilor A.G.A. se face în strictă conformitate cu prevederile legale,
asigurându-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrărilor si a hotărâriloradoptate.
Atributiile si detaliile privind modul de functionare si exercitarea dreptului de vot al Adunarii Generale a
Actionarilor se regasesc in Actul Constitutiv publicat pe site-ul socitatii www.retrasib.ro.
Consiliul de Administraţie
Societatea Comerciala RETRASIB SA, este administrată de un Consiliu de Administraţie, compus din 5
membri aleşi de Adunarea Generală a Acţionarilor in baza actului constitutiv şi care îşi exercită mandatul
cu loialitate, în interesul societăţii, cu prudenţa şi diligenţa unui administrator şi care ia toate măsurile
necesare şi utile care sunt de competenţa sa, în vederea realizării activităţii societăţii în cele mai bune
condiţii. Consiliul de Administraţie este subordonat Adunării Generale a Acţionarilor.
Consiliul de Administraţie este condus de un Preşedinte, ales din rândul administratorilor. Preşedintele
Consiliului de Administraţie convoacă Consiliul de Administraţie de cate ori este necesar, insa cel putin o
data pe trimestru, stabileşte ordinea de zi, prezidează şedinţa si veghează asupra informării adecvate a
administratorilor asupra punctelor aflate pe ordinea de zi. Preşedintele Consiliului de Administraţie
coordonează activitatea Consiliului şi raportează cu privire la acesta Adunării Generale a Acţionarilor.
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Consiliul de Administratie are îndatorirea de a supraveghea, analiza si evalua activitatea directorilor,
precum şi de a asigura un tratament echitabil tuturor acţionarilor.
Consiliul de Administraţie delegă conducerea societăţii directorului general.
Cele mai importante responsabilităţi ale Consiliului de Administraţie sunt următoarele:
- aprobarea planului strategic, operaţional şi financiar al societăţii
- evaluarea structurii organizaţionale, administrative şi contabile a societăţii
- evaluarea performanţei generale a societăţii şi compararea periodică a rezultatelor realizate cu
cele planificate
- examinarea şi aprobarea în prealabil a contractelor încheiate de societate cu
impact semnificativ asupra profitabilităţii, activelor şi pasivelor sau situaţiei financiare a
Societăţii, acordând o atenţie deosebită tranzacţiilor cu părţile implicate (tranzacţiile cu sine)
- evaluarea cel puţin o dată pe an a mărimii, compunerii si performantei Consiliului de
Administraţie

În anul 2020, Consiliul de Administrație s-a întrunit conform regulamentului, cel puțin 1 dată pe trimestru,
precum și ori de cate ori a fost necesar.
Atribuțiile și detaliile privind modul de funcționare al Consiliului de Administrație se regăsesc în Actul
Constitutiv publicat pe site-ul societății www.retrasib.ro.

Conducerea operativă
Conducerea operativă a RETRASIB SA este asigurată de un Director General, un Director operațional şi
un Director economic. Niciunul dintre directori nu face parte din Consiliul de Administraţie.
RETRASIB SA este reprezentată de către Directorul General, căruia Consiliul de Administraţie îi delegă
următoarele atribuţii:
- stabilirea remuneraţiei, încheierea, modificarea şi desfacerea contractelor individuale de
muncă
- premierea şi sancţionarea personalului salariat
- stabilirea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor personalului salariat
- aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a altor acte cu caracter
regulamentar prin care se organizează, în condiţiile legii, activitatea Retrasib SA;
- încheierea contractului colectiv de muncă
- aprobarea operaţiunilor de încasări şi plăţi
- aprobarea încheierii contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie).

Drepturile deţinătorilor de acţiuni
RETRASIB SA respectă drepturile deţinătorilor de valori mobiliare şi asigură un tratament egal pentru
toţi deţinătorii de acţiuni, punând la dispoziţia acestora informaţiile relevante pentru ca aceştia să-şi
poată exercita drepturile într-o manieră echitabilă.
Deţinătorii valorilor mobiliare trebuie să îşi exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credinţă,
cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale celorlalţi deţinători şi a interesului prioritar al
societăţii comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.
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Drepturile acţionarilor minoritari ai Societății sunt protejate în mod adecvat în conformitate cu legislaţia
în domeniu. Acţionarii au, printre alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv al Societății şi legile şi
reglementările în vigoare, dreptul de a obţine informaţii cu privire la activităţile derulate de Societate,
exercitarea drepturilor de vot şi rezultatele votului în cadrul A.G.A.. Acţionarii au dreptul de a participa
și de a vota în cadrul A.G.A. și de a primi dividende. Nu există acţiuni preferenţiale fără drept de vot sau
acţiuni care conferă dreptul la mai mult de un vot. Mai mult, acţionarii au dreptul de a ataca hotărârile
A.G.A. sau de a se retrage din Societate şi de a solicita Societății să cumpere acţiunile acestora în
anumite condiţii menţionate de lege. De asemenea, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând,
individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, pot solicita convocarea A.G.A. Acţionarii
respectivi au, de asemenea, dreptul de a introduce noi subiecte pe ordinea de zi a A.G.A., cu condiţia
ca propunerile respective să fie însoţite de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus pentru
aprobare și de copii ale documentelor de identitate ale acţionarilor care fac propunerea respectivă.

Tratamentul deţinătorilor de acţiuni
Toţi deţinătorii de acţiuni emise de RETRASIB SA vor fi trataţi în mod echitabil. Toate acţiunile emise
conferă deţinătorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi supusă
aprobării deţinătorilor direct afectaţi. RETRASIB SA facilitează şi încurajează participarea acţionarilor la
lucrările Adunărilor Generale ale Acţionarilor (AGA), precum şi exercitarea deplină a drepturilor
acestora.
Pentru acţionarii care nu pot participa, RETRASIB SA pune la dispoziţie posibilitatea exercitării votului
în absenţă, pe baza de procură specială, şi a votului prin corespondenţă.
RETRASIB SA răspunde tuturor întrebărilor adresate de către acţionari referitoare la punctele de pe
ordinea de zi ale Adunărilor Generale ale Acţionarilor formulate în scris, transmise prin poştă, fax sau
e-mail, în conformitate cu informaţiile postate pe larg pe site-ul societăţii www.retrasib.ro la secţiunea
Comunicate.

6.2. Responsabilitatea socială
Strategia societăţii în ceea ce priveşte responsabilitatea socială se bazează pe un set de principii care
definesc relaţia acesteia cu partenerii - angajaţi, creditori, furnizori, clienţi, investitori. Echipa de
conducere a RETRASIB SA consideră că dezvoltarea nu e posibilă fără aportul fiecărui angajat în parte
precum şi al firmei în ansamblul ei.
Societatea îşi propune:
- să sprijine şi să respecte drepturile omului, ale propriilor angajaţi în special
- să susţină dreptul la libera asociere
- să contribuie la eliminarea discriminării în ocuparea locurilor de muncă, exercitarea profesiei,
stabilirea şi acordarea salariului
- să combată orice formă de corupţie
- să susţină activităţile educative
- să sprijine diferite categorii sociale prin donaţii şi sponsorizări
- să abordeze anticipativ problemele de mediu şi să promoveze responsabilitatea faţă de mediul
înconjurător. În acest sens RETRASIB SA are implementat şi certificat un sistem de management
integrat calitate – mediu – sănătate şi securitate ocupaţională conform standardelor ISO 9001,
ISO 14001 şi OHSAS 18001
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6.3. Control intern si gestionare riscuri
Controlul intern şi sistemele de gestionare a riscurilor în relaţie cu procesul de raportare financiară au
ca principale obiective:
- conformitatea cu legislatia financiar-contabila in vigoare
- aplicarea instructiunilor elaborate de conducere in legatura cu informatiile financiare
- asigurarea fiabilitatatii informatiilor financiare (i.e. verificarea daca informatiile contabile,
financiare si de gestiune comunicate respectiv publicate sunt complete si reflecta corect
activitatea si situatia entitatii)
- prevenirea si detectarea fraudelor si neregulilor contabile si financiare
Atingerea acestor obiective este sustinuta prin:
- recrutarea de personal cu un nivel de competenta adecvat, in conformitate cu necesitatile
societatii, proces sustinut de Departamentul HR local in colaborare cu Agentii Recrutare,
Management si supervizori Grup
- formarea continua a personalului existent prin cursuri, training-uri locale si intragrup alaturi de
instruiri la locul de munca cu supervizori ai Grupului
- definirea clara a responsabilitatilor si atributiilor de inregistrare, control si aprobare prin fisele
de post
- proceduri interne privind contabilizarea si controlul operatiunilor financiar-contabile sustinute
de sistemul ERP (SAP) implementat si programele/documentarile satelit care alimenteaza
sistemul ERP cu date privind raportarile financiare, situatii inchideri luna, inventariei
trimestriale, etc.
- exercitarea functiei de control asigurata de controller local si intragrup in contextul raportarii
sistem IFRS
- manualul de Politici Contabile IntraGrup
- existenta unui calendar intern privind raportarile financiare inclusiv calendar raportare BVB cu
verificarea si aprobarea corespunzatoare a Consiliului de Administratie
Societatea si-a imbunatatit si procedurile de asigurare a calitatii si conducerea considera ca nu exista
un risc tehnic sau comercial cuantificabil in baza caruia sa se posteze provizioane, peste nivelul deja
postat in baza politicilor Grupului si plangeri efective. Societatea nu deține un sistem de control intern
formalizat într-un mod unitar, însă acesta este în curs de implementare.

7. Continuitatea activitatii si Evenimente ulterioare datei bilanţului
Prezentele Situații Financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității, care presupune că
societatea își va continua activitatea în viitorul previzibil.
Pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020, Societatea a înregistrat pierderi totale în valoare
de 3.118.717 RON (2.679.218 RON pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019), iar, la data raportării,
datoriile curente depășesc activele circulante cu 34.854.140 RON (58.144.894 RON la 31 decembrie 2019). De
asemenea, societatea a acumulat pierderi totale de 35.010.703 RON (34.671.016 RON la 31 decembrie 2019). La
31 decembrie 2020 activul net al societății, determinat ca diferență între active totale și datorii totale, este de
2.095.029 RON, urmare a majorarii de capital social cu primă de emisiune, prin conversia în acțiuni și primă de
emisiune, a împrumutului de 5.140.000 euro, acordat de către acționarul principal.
Conducerea societății a analizat evenimentele care au cauzat poziția financiară și rezultatele negative, prezentând
mai jos măsurile ce urmează a fi implementate pentru remedierea situației.
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Pierderile înregistrate
Cauzele principale pentru rezultatele negative menționate mai sus sunt reprezentate de intrarea societății pe o
piață nouă cu produse diferite, investiția în capacități tehnologice și condiții de piață nefavorabile. Din punct de
vedere operațional, societatea este într-un proces de integrare în Grupul SGB, prin alinierea procedurilor și a
standardelor, inclusiv IT. Retrasib a fost inclus în contractele cadru de achiziții ale Grupului, urmând a beneficia
de optimizări de cost.
În baza acestor factori, conducerea consideră că Societatea va avea capacitatea de a-și continua
activitatea în viitorul previzibil și că aplicarea principiului continuității activității în raportarea financiară
este adecvată.

Preşedinte C.A.

Dorn Tilo
Director general
Gherghel-Diaconeasa Claudia Adela
Director financiar
Panaitescu Roxana-Laura
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Anexa: Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod De Guvernanta Corporativa
al Bursei de Valori Bucuresti
situația la 31.12.2020
Nr.
crt.

A.1

A.2

A.3

A.4

Prevederile codului

Respectă

Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern
al
Consiliului
care
include
termenii
de
referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie
de conducere ale societății, și care aplică, printre
altele, Principiile Generale din Secțiunea A.
Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese
trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz,
membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu
privire la orice conflicte de interese care au survenit
sau pot surveni și să se abțină de la participarea la
discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului
în care neprezentarea ar împiedica formarea
cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei
hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului
de interese respectiv.
Consiliul de Administrație sau Consiliul de
Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci
membri.
Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație
trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un
membru al Consiliului de Administrație sau al
Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent
în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul
societăților din Categoria premium, nu mai puțin de doi
membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau
ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie
independenți. Fiecare membru independent al
Consiliului de Administrație sau al Consiliului de
Supraveghere, după caz, trebuie să depună o
declarație la momentul nominalizării sale în vederea
alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine
orice schimbare a statutului său, indicând elementele

DA

Nu
respectă /
respectă
parțial

Motivul pentru neconformitate

DA

DA

DA
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al Bursei de Valori Bucuresti
situația la 31.12.2020
A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

în baza cărora se consideră că este independent din
punct de vedere al caracterului și judecății sale.
Alte angajamente și obligații profesionale relativ
permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv
poziții executive și neexecutive în Consiliul unor
societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite
acționarilor și investitorilor potențiali înainte de
nominalizare și în cursul mandatului său.
Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte
Consiliului informații privind orice raport cu un acționar
care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând
peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație
se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția
membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.
Societatea trebuie să desemneze un secretar al
Consiliului responsabil de sprijinirea activității
Consiliului.
Declarația privind guvernanța corporativă va informa
dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub
conducerea Președintelui sau a comitetului de
nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile
cheie și schimbările rezultate în urma acesteia.
Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind
evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și
frecvența procesului de evaluare.
Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să
conțină informații privind numărul de întâlniri ale
Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an,
participarea administratorilor (în persoană și în
absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu
privire la activitățile acestora.

Partial

In cazul in care exista, sunt prezentate in
CV-uri.

NU

Societatea va lua măsuri de conformare cu
prevederile CGC.

PARTIAL

In a doua jumatate a anului 2019 a fost
desemnat un secretar al Consiliului
responsabil de sprijinirea activitatii
Consiliului.
Societatea va lua măsuri de conformare cu
prevederile CGC.

NU

DA

In cursul anului 2020, membrii Consiliului
de Administratie, au adoptat zece (10)
Hotarari prin teleconferinta. La sapte dintre
sedinte, hotararile au fost adoptate cu
majoritatea voturilor membrilor Consiliului
(5 din 5), la doua dintre sedinte, hotararile
au fost luate cu 4 voturi pentru din cele 4
exprimate ale membrilor prezenti (4/4), iar
la una dintre sedinte, au participat trei

2
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membri ai Consiliului care au exprimat trei
voturi valabile (3/3).
A.10

A.11

B.1

B.2
B.3

B.4

B.5

B.6

Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să
cuprindă informații referitoare la numărul exact de
membri independenți din Consiliul de Administrație sau
din Consiliul de Supraveghere.
Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să
înființeze un comitet de nominalizare format din
membri neexecutivi, care va conduce procedura
nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face
recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor
comitetului de nominalizare trebuie să fie
independentă.
Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în
care cel puțin un membru trebuie să fie administrator
neexecutiv independent.
Președintele comitetului de audit trebuie să fie un
membru neexecutiv independent.
În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit
trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de
control intern.
Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și
cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare
al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern
prezentate către comitetul de audit al Consiliului,
promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea
executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile
identificate în urma controlului intern și prezentarea de
rapoarte relevante în atenția Consiliului.
Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de
interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale
filialelor acesteia cu părțile afiliate.
Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența
sistemului de control intern și a sistemului de gestiune
a riscului.

DA

NU

Societatea este în categoria Standard.

NU

Societatea va lua măsuri de conformare cu
prevederile CGC.

NU

Societatea va lua măsuri de conformare cu
prevederile CGC.
Societatea va lua măsuri de conformare cu
prevederile CGC.

NU

NU

Societatea va lua măsuri de conformare cu
prevederile CGC.

NU

Societatea va lua măsuri de conformare cu
prevederile CGC.

NU

Societatea va lua măsuri de conformare cu
prevederile CGC.
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Anexa: Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod De Guvernanta Corporativa
al Bursei de Valori Bucuresti
B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea
standardelor legale și a standardelor de audit intern
general acceptate. Comitetul de audit trebuie să
primească și să evalueze rapoartele echipei de audit
intern.
Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize
inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate
de raportări periodice (cel puțin anual) sau ad-hoc care
trebuie înaintate ulterior Consiliului.
Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament
preferențial față de alți acționari în legătură cu
tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari
și afiliații acestora.
Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se
asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre
societățile cu care are relații strânse a cărei valoare
este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale
societății (conform ultimului raport financiar) este
aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a
comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod
corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura
în care aceste tranzacții se încadrează în categoria
evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.
Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie
separată structural (departamentul de audit intern) din
cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe
independente.
În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale
departamentului de audit intern, acesta trebuie să
raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu
prin intermediul comitetului de audit. În scopuri
administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a
monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să
raporteze direct directorului general.

NU

situația la 31.12.2020
Societatea va lua măsuri de conformare cu
prevederile CGC.

NU

Societatea va lua măsuri de conformare cu
prevederile CGC.

NU

Societatea va lua măsuri de conformare cu
prevederile CGC.

DA

DA

Societatea beneficiaza de servicii de audit
intern, iar Consiliul de Administratie a
numit TOPIA SRL ca auditor intern al
Companiei, in cursul anului 2020, pentru
inca un mandat de 2 ani.
NU

Nu avem comitet de audit.
Societatea va lua măsuri de conformare cu
prevederile CGC.
Raportarea se face direct CA

4

Anexa: Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod De Guvernanta Corporativa
al Bursei de Valori Bucuresti
C.1

Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet
politica de remunerare și să includă în raportul anual o
declarație privind implementarea politicii de
remunerare în cursul perioadei anuale care face
obiectul analizei.

NU

situația la 31.12.2020
Trebuie formulata politica de remunerare in
conformitate cu prevederile CGC.

Politica de remunerare trebuie formulată astfel încât să
permită acționarilor înțelegerea principiilor și a
argumentelor care stau la baza remunerației membrilor
Consiliului și a Directorului General, precum și a
membrilor Directoratului în sistemul dualist. Aceasta
trebuie să descrie modul de conducere a procesului și
de luare a deciziilor privind remunerarea, să detalieze
componentele remunerației conducerii executive
(precum salarii, prime anuale, stimulente pe termen
lung legate de valoarea acțiunilor, beneficii în natură,
pensii și altele) și să descrie scopul, principiile și
prezumțiile ce stau la baza fiecărei componente
(inclusiv criteriile generale de performanță aferente
fiecărei forme de remunerare variabilă). În plus, politica
de remunerare trebuie să specifice durata contractului
directorului executiv și a perioadei de preaviz
prevăzută în contract, precum și eventuala
compensare pentru revocare fără justa cauză.
Raportul privind remunerarea trebuie să prezinte
implementarea politicii de remunerare pentru
persoanele identificate în politica de remunerare în
cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.

D.1

Orice schimbare esențială intervenită în politica de
remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de
internet a societății.
Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații
cu Investitorii – indicându-se publicului larg
persoana/persoanele responsabile sau unitatea

DA
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Anexa: Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod De Guvernanta Corporativa
al Bursei de Valori Bucuresti
situația la 31.12.2020

D.1.1
D.1.2

D.1.3

D.1.4

D.1.5

D.1.6

organizatorică. În afară de informațiile impuse de
prevederile legale, societatea trebuie să includă pe
pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu
Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate
informațiile relevante de interes pentru investitori,
inclusiv:
Principalele reglementări corporative: actul constitutiv,
procedurile privind adunările generale ale acționarilor;
CV-urile profesionale ale membrilor organelor de
conducere
ale
societății,
alte
angajamente
profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții
executive și neexecutive în consilii de administrație din
societăți sau din instituții non-profit;
Rapoartele
curente
și
rapoartele
periodice
(trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele
prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente
cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu
prezentul Cod;
Informații referitoare la adunările generale ale
acționarilor: ordinea de zi și materialele informative;
procedura de alegere a membrilor Consiliului;
argumentele care susțin propunerile de candidați
pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile
profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu
privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile
societății, inclusiv hotărârile adoptate;
Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi
plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari,
sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau
limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele
limită și principiile aplicate acestor operațiuni.
Informațiile respective vor fi publicate într-un termen
care să le permită investitorilor să adopte decizii de
investiții;
Numele și datele de contact ale unei persoane care va
putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;

DA
Partial

Se vor solicita noi Cv-uri

DA

DA

DA

DA
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Anexa: Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod De Guvernanta Corporativa
al Bursei de Valori Bucuresti
D.1.7

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6

Prezentările societății (de ex., prezentările pentru
investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale
etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale,
anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.
Societatea va avea o politică privind distribuția anuală
de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă
de Directorul General sau de Directorat și adoptată de
Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care
societatea intenționează să le urmeze cu privire la
distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de
distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de
internet a societății.
Societatea va adopta o politică în legătură cu
previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu.
Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor
studii ce vizează stabilirea impactului global al unui
număr de factori privind o perioadă viitoare (așa
numitele ipoteze): prin natura sa, această proiecție are
un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective
putând diferi în mod semnificativ de previziunile
prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili
frecvența, perioada avută în vedere și conținutul
previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi
incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau
trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată
pe pagina de internet a societății.
Regulile adunării generale ale acționarilor nu trebuie să
limiteze participarea acționarilor la adunările generale
și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor
vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu
următoarea adunare a acționarilor.
Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a
acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate
în cadrul acestor adunări.
Consiliul va prezenta adunării generale anuale a
acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de

Partial

situația la 31.12.2020
Se vor lua masuri in conformitate cu
prevederile CGC cu privire la prezentarea
pentru investitori

NU

Distribuirea de dividende și alte beneficii
este reglementată în actul constitutiv și se
efectuează de către adunarea generală a
asociaților în conformitate cu dispozițiile
legale în vigoare.

NU

Se vor lua masuri in conformitate cu
prevederile CGC.

DA

NU

DA
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Anexa: Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod De Guvernanta Corporativa
al Bursei de Valori Bucuresti
situația la 31.12.2020

D.7

D.8

D.9

D.10

control intern și de gestiune a riscurilor semnificative,
precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei
adunării generale.
Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar
poate participa la adunarea acționarilor în baza unei
invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii
acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea
generală a acționarilor, cu excepția cazului în care
Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.
Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor
include informații atât în limba română, cât și în limba
engleză referitoare la factorii cheie care influențează
modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional,
profitului net și al altor indicatori financiari relevanți,
atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.
O societate va organiza cel puțin două
ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în
fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor
fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii
de
internet
a
societății
la
data
ședințelor/teleconferințelor.
În cazul în care o societate susține diferite forme de
expresie artistică și culturală, activități sportive,
activități educative sau științifice și consideră că
impactul acestora asupra caracterului inovator și
competitivității societății fac parte din misiunea și
strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire
la activitatea sa în acest domeniu.

DA

Partial

Partial

NU

Se vor lua masuri in conformitate cu
prevederile CGC.

Societatea a organizat sedinte dar nu s-a
prezentat niciun investitor/analist.

La ora actuală nu se susțin și nu există
planuri de susținere a unor asemenea
activități.

Presedinte Consiliu de Administratie
Tilo Dorn
____________
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RETRASIB SA
SITUAŢII FINANCIARE ANUALE
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

Informaţii generale
RETRASIB S.A. (“Societatea”) este o societate comercială pe acțiuni care funcționează în România
în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale. Societatea are sediul
în Sibiu, Str. Ștefan Cel Mare nr. 156, județul Sibiu.
Obiectul de activitate al Societății este fabricarea motoarelor, generatoarelor,
transformatoarelor electrice și repararea echipamentelor electrice, conform CAEN rev. 2 – 2711.
Printre activitățile de bază se numără producerea și comercializarea următoarelor:
- Componente pentru transformatoare/autotransformatoare de mare putere cu puteri
până la 400 MVA și tensiuni până la 440 kV.
- Transformatoare speciale pentru:
Stații de transformare mobile.
Stații/aplicații CFR și metrou.
Parcuri industriale și sectoare industriale cu profil metalurgic, chimic, extractiv etc.
- Proiectare, producție, livrare, montaj, teste de acceptare în stație, punere în funcțiune,
întreținere și servicii after market, școlarizare personal exploatare.
- Diagnosticare, mentenanță, reparații și modernizare transformatoare în fabrică și în
stație.
Numărul mediu de salariați ai Societății la decembrie 2020 a fost de 242 angajați (la decembrie
2019: 199 angajați). La 31/12/2020 societatea avea 254 angajați (la 31/12/2019: 222 angajați).
Acțiunile societății sunt listate la Bursa de Valori București, simbol RTRA, începând cu iunie 2011.
La 31 decembrie 2020, structura acționariatului se prezintă astfel:
Acționar
Nr. acțiuni
Procent
SGB SMIT INTERNATIONAL GMBH
Acţionari persoane fizice
Acţionari persoane juridice

4.582.236

98,2574%

79.531

1,7054%

1.734

0,0372%

TOTAL
4.663.501
100%
Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută în condițiile legii de către Depozitarul Central S.A.
București.
Beneficiarul final este fondul de investiții One Equity Partners.
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RETRASIB SA
SITUAŢII FINANCIARE ANUALE
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
ACTIV
Imobilizări corporale
Dreptul de utilizare a activului
Investiții imobiliare
Imobilizări necorporale
Imobilizări financiare
Creanțe privind impozitul amânat
Total active imobilizate
Stocuri
Creanţe comerciale
Active contractuale
Creanțe din operaţiunile cu instrumente derivate
Cheltuieli în avans
Numerar şi echivalente de numerar
Alte creanțe
Total active circulante
TOTAL ACTIVE
CAPITALURI PROPRII
Capital social
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale și alte rezerve
Prima de emisiune
Rezultatul reportat
Total capitaluri proprii
DATORII
Leasing financiar pe termen lung
Provizioane pe termen lung
Alte datorii pe termen lung
Impozit amanat datorie
Total datorii pe termen lung
Datorii comerciale
Datorii contractuale
Împrumuturi bancare pe termen scurt
Leasing financiar pe termen scurt
Datorii din operaţiunile cu instrumente derivate
Împrumuturi pe termen scurt de la societățile afiliate
Provizioane pe termen scurt
Alte datorii
Total datorii curente
TOTAL DATORII
TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII

Director general
Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela

31/12/2020

31/12/2019

26.258.118
2.573.647
10.845.715
936.213
883.657
545.119
42.042.469
17.570.573
27.414.898
62.760.265
1.314.398
104.326
909.148
1.192.456
111.266.064
153.308.533

26.050.459
3.020.580
12.786.461
993.764
982.065
844.856
44.678.185
13.471.891
31.319.834
52.603.157
549.722
107.061
84.834
746.014
98.882.513
143.560.698

10
11
11
10

721.960
9.090.831
3.154.918
24.138.023
-35.010.703
2.095.029

377.131
9.190.143
5.181.350
-34.671.016
-19.922.392

24
15

1.981.873
913.205
64.129
1.657.893
4.617.100
54.774.818
38.771.948
38.954.054
550.188
5.025.221
476.200
8.043.975
146.596.404
151.213.504
153.308.533

2.535.814
1.332.722
64.129
1.861.954
5.794.619
64.886.893
14.894.567
41.348.703
443.191
13.046
29.497.840
661.064
5.943.167
157.688.471
163.483.090
143.560.698

Nota
3
3
5
4
16
6
7
7
29
8
9

16
12
12
14
24
14
15
13

Director financiar
Panaitescu Roxana-Laura

4

RETRASIB SA
SITUAŢII FINANCIARE ANUALE
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
Cifra de afaceri
Alte venituri
Variația stocurilor de produse finite și în curs de execuție
Venituri din producţia de imobilizări corporale
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile
Cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu amortizarea și cu deprecierea imobilizărilor
corporale
Venituri / (cheltuieli) nete din provizioane
Alte venituri / (cheltuieli)
Câștiguri din reevaluarea valorii juste a investițiilor
imobiliare
Rezultat operational
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar

Nota
17
18

19
20
22
3,4
15
21

23
23

Profit (pierdere) înainte de impozitare
Impozitul pe profit, curent și amânat
Profitul (pierderea) exercițiului financiar

16

Alte elemente ale rezultatului global
Creștere (scădere) a rezervei din reevaluarea imobilizărilor
corporale
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat
Influența instrumentelor derivate asupra impozitului
amânat
TOTAL REZULTAT GLOBAL
Rezultatul pe acțiune
Profit (pierdere) atribuibil acționarilor ordinari
Numărul mediu ponderat al acțiunilor ordinare
Rezultatul pe acțiune de baza

Director general
Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela

2020

2019

202.728.830
16.186
425.044
564.180
-153.277.447
-20.255.031
-20.309.564
-2.908.615

151.040.183
183.063
-1.374.448
2.707.138
-116.345.619
-12.862.233
-17.225.263
-2.756.548

1.001.333
-4.924.540
-1.940.746

56.858
-3.922.001
2.381.301

1.119.630

1.882.431

235
-4.267.342
-4.267.107

316
-4.101.553
-4.101.237

-3.147.477
28.760
-3.118.717

-2.218.806
-460.912
-2.679.718

-

-

-3.118.717

-2.679.718

-3.118.717
4.663.501
-0,669

-2.679.718
1.215.212
-2,205

Director financiar
Panaitescu Roxana-Laura
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SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

Sold la 31/12/2018
Rezultat anului 2019
Reducere capital
social
Ajustare IAS 29
capital social
Rezerva din
reevaluare realizată
Efectul
instrumentelor
derivate
Sold la 31/12/2019
Rezultat an 2020
Mărire capital social
Prima de emisiune
Rezerva de reevaluare
realizata
Efectul instrumentelor
derivate
Acoperire pierdere din
2019
Sold la 31/12/2020

Capital social

Rezerve legale

Alte rezerve

Rezerve din
instrumente
derivate

31.037.997
-

584.728
-

4.145.814
-

-379.650
-

9.290.970
-

-62.752.992
-2.679.717

-18.073.133
-2.679.717

-9.879.684

-

-

-

-

9.879.684

-

-20.781.182

-

-

-

-

20.781.182

-

-

-

-

-

-100.827

100.827

-

-

-

-

830.458

-

-

830.458

377.131
344.829

584.728
-

4.145.814
-

450.808
-

9.190.143
-

Rezerve din
reevaluare

Prima de
emisiune

Rezultat reportat
(pierdere)

-

Total capitaluri
proprii

-34.671.016
-3.118.717

-19.922.392
-3.118.717
344.829
24.138.023

99.312

-

24.138.023
-99.312
653.286

653.286

-2.679.718

721.960

584.728

1.466.096

1.104.094

Director general
Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela

9.090.831

24.138.023

2.679.718

-

-35.010.703

2.095.029

Director financiar
Panaitescu Roxana-Laura
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SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Nota

Rezultat înainte de impozitare
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor
corporale
Cheltuieli cu diferențele de curs valutar
Cheltuieli cu dobânda
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si
cheltuieli
Ajustări privind provizioanele aferente creanțelor și
contractelor de construcții
Ajustări pentru deprecierea valorii stocurilor
Ajustări pentru estimari ale unor datorii nerealizate
Venituri din evaluarea la valoarea justa a investițiilor și
a instrumentelor financiare derivate
Modificări în capitalul circulant
Creanțe comerciale și alte creanțe
Stocuri
Datorii comerciale și alte datorii
Dobânzi plătite
Flux de numerar utilizat în/din activitatea operațională

Anul 2020
-3.147.477
2.908.615

Anul 2019
-2.218.806
2.756.548

1.229.140
3.860.305
-604.381

1.618.169
3.471.558
-56.858

-845.269

1.677.611

207.405
-99.023
1.940.746

-1.274
-199.663
-2.381.301

-5.803.522
-4.306.087
13.635.475
-2.182.932
6.792.995

-43.988.345
-1.694.093
33.303.032
-1.814.979
-9.528.401

3

15

Achiziții de imobilizări necorporale
Achiziții de imobilizări corporale și investiții
Flux de numerar utilizat în/din activități de investiții

3
3

-83.228
-2.528.562
-2.611.790

-299.824
-6.669.037
-6.968.861

Încasări de împrumuturi de la societăți afiliate
Plăți aferente leasingului financiar
Încasări / rambursări nete din linia de credit bancară
Venituri din emisiuni de acțiuni și alte titluri de capital
Flux de numerar (utilizat în)/generat din activități de
finanțare

14
24
14

-544.098
-446.944
-1.829.936
28.798
-2.792.180

4.769.298
-375.789
10.590.647
14.984.156

2020
1.389.025
-1.846.423

2019
-1.513.106
-333.317

-457.398

-1.846.423

Creștere / Diminuare netă a disponibilităților
Numerar și echivalente de numerar la începutul
exercițiului financiar
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul
exercițiului financiar

Director General
Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela

Director Financiar
Panaitescu Roxana-Laura
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RETRASIB SA
SITUAŢII FINANCIARE ANUALE
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

1 Bazele întocmirii
Situațiile financiare individuale (“situații financiare”) ale societății sunt prezentate în RON (Leu
românesc), utilizând principiul continuității activității.
Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu politicile contabile aplicabile la data de
31 decembrie 2020, enunțate mai jos. Aceste politici au fost utilizate unitar, atât la întocmirea
Situațiilor financiare la 31 decembrie 2020, cât și pentru prezentarea informațiilor comparative.
Un rezumat al standardelor, modificăriilor și interpretărilor Standardelor Internaționale de
Raportare Financiară (IFRS) care nu au intrat în vigoare și care nu au fost aplicate de către
Societate, sunt prezentate în nota 1.3.
Situațiile financiare au fost întocmite în baza costului istoric, cu excepția clădirilor și a terenurilor,
care sunt evaluate utilizând modelul reevaluării la prețul de piață, iar investițiile imobiliare
deținute, la valoarea justă. Întocmirea situațiilor financiare necesită utilizarea unui număr
important de estimări. De asemenea, impune folosirea raționamentelor de către conducere în
procesul de aplicare a politicilor contabile ale Societății. Domeniile care necesită un grad mai
mare de raționament sau de complexitate sau cele în care ipotezele și estimările sunt importante
pentru situațiile financiare sunt prezentate în nota 1.4.
1.1

Declarația de conformitate

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
Standarde Internaționale de Raportare Financiară aplicabile societăților comerciale ale căror
valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările ulterioare
(OMFP 2844/2016). Standardele Internaţionale de Raportare Financiară reprezintă standardele
adoptate în conformitate cu procedura prevăzută de Regulamentul No. 1606/2012 al
Parlamentului European şi a Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea Standardelor
Internaţionale de Contabilitate.
1.2

Continuitatea activității

Prezentele Situații Financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității, care
presupune că societatea își va continua activitatea în viitorul previzibil.
Pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020, Societatea a înregistrat pierderi
totale în valoare de 3.118.717 RON (2.679.717 RON pentru anul financiar încheiat la 31
decembrie 2019), iar, la data raportării, datoriile curente depășesc activele circulante cu
35.330.340 RON (58.805.958 RON la 31 decembrie 2019). De asemenea, societatea a acumulat
pierderi totale de 35.010.702 RON (34.671.016 RON la 31 decembrie 2019). La 31 decembrie
2020 activul net al societății, determinat ca diferență între active totale și datorii totale este
2.095.029 RON.
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a) Pierderile înregistrate
Cauzele principale pentru rezultatele negative menționate mai sus sunt reprezentate de intrarea
societății pe o piață nouă cu produse diferite, investiția în capacități tehnologice și condiții de
piață nefavorabile. Din punct de vedere operațional, societatea este într-un proces de integrare
în Grupul SGB, prin alinierea procedurilor și a standardelor, inclusiv IT. Retrasib a fost inclus în
contractele cadru de achiziții ale Grupului, urmând a beneficia de optimizări de cost.

b) Datoriile pe termen scurt
Nivelul substanțial al datoriilor curente, de 146,6 milioane lei, care depășesc activele curente de
111,3 millioane lei la 31 decembrie 2020, a căror rambursare într-un interval de un an reprezintă
o provocare pentru capacitatea financiară a societății, este gestionat după cum urmează:
• Datoria bancară, respectiv linia de credit de 38,9 mil lei, este în curs de prelungire pentru
întreg anul 2021;
• Tragerile societății din plafonul global de exploatare sunt corelate cu nivelul creanțelor
societății;
• Împrumuturile acordate de către societățile afiliate sunt la 31 decembrie 2020 în valoare
de 5,02 mil lei, suma de 24,1 mil lei fiind convertită în acțiuni pentru majorarea capitalului
social în 2020.

c) Impactul pandemiei CO-VID asupra companiei
În cursul anului 2020 Societatea a luat toate măsurile necesare pentru gestionarea situației
generate de COVID-19.
Nu considerăm că evoluția COVID-19 în România are un impact major asupra Societății astfel
încât să pună în pericol continuarea activității firmei.
În martie 2021 am avut un număr mai mare de angajați bolnavi de COVID-19, fiind închise unele
ateliere, dar producția a continuat, totul revenind la normal ulterior.
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1.3 Standarde noi și modificări aplicate
Politicile contabile adoptate la întocmirea situațiilor financiare consolidate sunt în concordanță
cu cele respectate la întocmirea situațiilor financiare consolidate anuale ale Societății pentru anul
care s-a încheiat la 31 decembrie 2019. Societatea nu a adoptat anticipat niciun alt standard,
interpretare sau amendament care a fost emis, dar nu este încă în vigoare.

Interpretarea IFRIC 23: Incertitudine cu privire la tratamentele aplicate pentru impozitul pe
profit
Interpretarea este valabilă pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2019, fiind
permisă aplicarea anticipată. Interpretarea abordează contabilizarea impozitelor pe profit atunci
când tratamentele fiscale implică o incertitudine care afectează aplicarea standardului IAS 12.
Interpretarea oferă îndrumare privind examinarea anumitor tratamente fiscale la nivel individual
sau împreună, examinarea de către autoritățile fiscale, metoda adecvată care să reflecte
incertitudinea și contabilizarea modificărilor care intervin în fapte și circumstanțe. Conducerea a
apreciat că aplicarea acestei interpretări nu va avea nici un impact asupra poziției financiare sau
a performanței Societatii, întrucât acesta a urmat deja o abordare care este în concordanță cu
aceste cerințe.
Cadrul conceptual în standardele IFRS
IASB a emis Cadrul conceptual revizuit pentru raportarea financiară în data de 29 martie 2018.
Cadrul conceptual stabilește un set cuprinzător de concepte pentru raportarea financiară,
stabilirea standardelor, îndrumare pentru persoanele responsabile cu întocmirea politicilor
contabile consecvente și asistență acordată altora în eforturile acestora de a înțelege și interpreta
standardele. De asemenea, IASB a emis un document însoțitor separat, Modificări la referințele
Cadrului conceptual din standardele IFRS, care prevede modificările aduse standardele vizate
pentru a actualiza referințele la Cadrul conceptual revizuit. Obiectivul acestuia este acela de a
susține tranziția la Cadrul conceptual revizuit pentru societățile care elaborează politici contabile
utilizând Cadrul conceptual, atunci când nu se aplică niciun Standard IFRS pentru o anumită
tranzacție. Pentru persoanele responsabile cu întocmirea politicilor contabile pe baza Cadrului
conceptual, acesta este valabil pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2020.
IASB a emis Îmbunătățirile anuale ale IFRS - Ciclul 2015 - 2017, care reprezintă o colecție de
modificări aduse IFRS-urilor. Modificările sunt valabile pentru perioadele anuale care încep la sau
după 1 ianuarie 2019, fiind permisă aplicarea anticipată. Aceste îmbunătățiri anuale nu au fost
încă aprobate de UE. Conducerea a apreciat că aplicarea acestor îmbunătățiri nu va avea niciun
impact asupra poziției sau a performanței financiare a Societatii.

IAS 12 Impozit pe profit: Modificările clarifică faptul că efectele asupra impozitului pe profit ale
plăților privind instrumentelor financiare clasificate drept capitaluri proprii trebuie să fie
recunoscute conform modului în care au fost recunoscute tranzacțiile sau evenimentele
anterioare care au generat profituri distribuibile.
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IAS 23 Costurile îndatorării: Modificările clarifică paragraful 14 din standard care prevede că,
atunci când un activ eligibil se califică pentru utilizarea prevăzută sau pentru vânzare, iar anumite
elemente de împrumut specifice asociate acelui activ eligibil rămân neachitate la momentul
respectiv, împrumutul trebuie inclus în fondurile pe care o entitate le împrumută, în general.
Producția societății se bazează pe două tipuri de contracte:
- Pentru producția de transformatoare;
- Pentru producția de componente pentru transformatoare având ca beneficiar compania
mamă din Germania.
În conformitate cu IFRS 8, ambele linii de producție îndeplinesc criteriile de raportare agregată
având caracteristici economice similare:
-tipul produsului: este același, ambele sunt transformatoare;
- tipul procesului de producție: este același, fiind folosiți aceiași angajați, același echipament,
aceleași cunoștințe și resurse;
- tipul de client: este similar, aparține aceleiași piețe;
- metoda de livrare: nu este fundamental diferită, amândouă se bazează pe comenzi;
- mediul de reglementare este similar.
În consecință, raportarea diferențiată nu este necesară.

1.4

Utilizarea estimărilor și judecății profesionale

Utilizarea estimărilor
Pregătirea situațiilor financiare presupune utilizarea unor raționamente profesionale din partea
conducerii, estimări și ipoteze ce pot afecta valoarea recunoscută a activelor, datoriilor, precum
și a veniturilor și cheltuielilor aferente perioadei de raportare. Rezultatele efective obținute pot
fi diferite de valorile estimărilor.
Judecăți
În procesul aplicării politicilor contabile, conducerea a realizat următoarele judecăți cu impact
semnificativ asupra situațiilor financiare:
•Conducerea are judecăți economice asupra abilității societății de a-și continua activitatea în
viitorul previzibil, în baza proiecțiilor bugetare, optimizărilor implementate și a altor criterii
descrise în nota Continuitatea activității
•Alte judecăți cu privire la performanțele viitoare ale societății se referă la:
• Considerarea că rezultatele negative obținute în ultimii doi ani nu sunt legate de
performanța clădirilor sau a echipamentelor și că indiciile de depreciere economică date
de rezultatele negative nu conduc la necesitatea ajustărilor de depreciere economică
asupra echipamentelor si cladirilor, pornind de la ipoteza că rezultatele bugetate (EBITDA)
pentru anii următori vor fi suficiente pentru a fundamenta valorile curente ale
echipamentelor si cladirilor;
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•
•

Presupunerea conducerii cu privire la evenimentele din trecut și riscul potențial viitor
generat de acestea, așa cum sunt descrise în nota Datorii contingente
Conducerea a emis judecăți asupra dezvoltării adecvate a activității astfel încât societatea
va avea posibilitatea colectării garanțiilor de performanță constituite.

Estimări
Ipotezele principale privind viitorul și alte cauze importante ale incertitudinii estimărilor la data
de raportare, care prezintă un risc semnificativ de a provoca o ajustare semnificativă a valorilor
contabile ale activelor și datoriilor în următorul exercițiu financiar, sunt prezentate în continuare.
Societatea și-a bazat ipotezele și estimările pe parametrii disponibili la data întocmirii situațiilor
financiare individuale. Totusi, circumstanțele și ipotezele existente cu privire la evoluțiile viitoare
pot să se modifice ca urmare a modificărilor de pe piață sau a împrejurărilor ce nu pot fi
controlate de Societate. Aceste modificări sunt reflectate în ipoteze atunci când au loc.
• Evaluarea creanțelor: pentru creanțele asupra cărora conducerea consideră că există
indicatori de incertitudini de recuperare, se înregistrează deprecieri în baza riscului estimat
de nerecuperare. De asemnenea, se are in vedere conform IFRS 9 și pierderea de credit
preconizată.
• Evaluarea terenurilor și a clădirilor: Societatea utilizează rapoartele evaluatorilor externi
pentru evaluări recurente pentru terenuri și clădiri, așa cum este descris în politica privind
Activele corporale
• Evaluarea investiției imobiliare: Societatea utilizează rapoartele evaluatorilor externi pentru
evaluări recurente ale valorii juste asupra activelor pe baza chiriilor capitalizate, așa cum este
descris în politicile privind Investițiile imobiliare.
• Societatea înregistrează provizioane pentru costurile estimate ale concediilor neefectuate,
ale bonusurilor cuvenite angajaților și orelor suplimentare efectuate (inclusiv contribuțiile
sociale), precum și provizionul de pensie pentru valoarea actualizată estimată a plăților
contractuale pentru beneficiul de pensii.
• Societatea înregistrează provizioane pentru riscurile și costurile anticipate privind
penalitățile pentru întârzierea livrarilor și/sau alte penalități.
• Provizionul pentru garanții acordate este determinat în baza vânzărilor pe ultimii 4 ani și a
unui procent determinat în baza experienței Societații. Perioada standard de garanție este 24
de luni, dar există contracte cu termen de garanție 5 ani, prin urmare, Societatea consideră
că o perioadă de 4 ani este adecvată pentru a forma baza provizionului de garanții acordate.
• Cotele cele mai semnificative sunt deprecierile pentru pierderile estimate pentru
contractele în desfășurare, care trebuie luate în considerare în corelație cu volumul
producției în curs.
Nivelul provizioanelor pentru pierderi iminente aferente contractelor este evaluat pentru
fiecare contract în curs de desfășurare, în cursul procedurii de închidere a fiecărei luni,
concomitent cu analiza bugetului alocat fiecărui proiect, a evenimentelor care au avut
loc/sunt prognozate, care au/ar putea genera costuri neprevăzute. Provizioanele sunt
înregistrate pe baza marjei anticipate la finalizarea proiectului.
•Estimările procentului de definitivare a contractelor de construcție pe baza costurilor
existente sunt utilizate pentru calcularea venitului.

12

RETRASIB SA
SITUAŢII FINANCIARE ANUALE
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

1.5

Moneda funcțională, moneda de prezentare, tranzacții în monedă străină

Societatea consideră moneda funcțională, așa cum este definită prin IAS21 „Efectele variației
cursului de schimb”, ca fiind leul românesc (RON).
Moneda de prezentare este Leul românesc (RON), rotunjit, cu excepția situațiilor când este
specificat altfel.
Pentru întocmirea situațiilor financiare, tranzacțiile în alte monede (monede străine), altele decât
moneda funcțională, se înregistrează la rata de schimb în vigoare la data tranzacției. În fiecare
lună și la fiecare dată a întocmirii bilanțului, activele monetare denominate în monedă străină
sunt evaluate în lei la cursul de schimb în vigoare la datele respective.
La sfârșitul exercițiului financiar, activele monetare și datoriile exprimate în monedă străină sunt
exprimate în RON la cursul de schimb în vigoare la sfârșitul anului.
Cursul de schimb al RON pentru 1 unitate monedă străină:
31 decembrie 2020
31 decembrie 2019
EUR 1
4.8694
4.7793
USD 1
3.9660
4.2608
Activele non-monetare măsurate la cost istoric în monedă străină nu se translatează înapoi.
Diferențele de curs se recunosc în contul de profit și pierdere în perioada în care sunt generate.
2

Politici contabile semnificative

Societatea a aplicat în permanență următoarele politici contabile, prezentate în aceste situații
financiare.
a) Imobilizări corporale
Imobilizările corporale, cu excepția clădirilor și terenurilor, sunt prezentate la cost, net de
amortizarea și deprecierea acumulată, dacă este cazul.
Acest cost include costul de înlocuire parțială a imobilizărilor corporale, inclusiv echipamente, și
costul îndatorării pentru proiectele de construcție pe termen lung, dacă sunt îndeplinite criteriile
de recunoaștere a costului. Când parți semnificative ale imobilizărilor corporale, inclusiv
echipamente, trebuie înlocuite la anumite intervale, Societatea înregistrează individual
amortizarea în funcție de durata de viață specifică. De asemenea, la desfășurarea unei revizii
capitale, costul acesteia este recunoscut în valoarea contabila a imobilizării corporale ca o
înlocuire, dacă sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere. Toate celelalte costuri cu reparațiile și
întreținerea sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când sunt efectuate.
Terenurile și clădirile sunt înregistrate la valoarea justă, fără amortizarea acumulată a clădirilor
și pierderile din depreciere recunoscute la data reevaluării. Amortizarea acumulată la data
reevaluării este eliminată din valoarea contabilă a activului și suma netă este retratată la valoarea
reevaluată a activului.
Reevaluarea este înregistrată doar în baza unui raport de evaluare extern.
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Orice surplus din reevaluare este înregistrat la Alte elemente ale rezultatului global si, astfel,
creditat în rezerva din reevaluarea activelor de la capitalurile proprii. Totuși, în cazul în care
acesta reia o reducere din reevaluarea aceluiași activ, recunoscută anterior în contul de profit și
pierdere, creșterea este înregistrată de asemenea în contul de profit și pierdere.
Un deficit din reevaluare este recunoscut în contul de profit și pierdere al perioadei, cu excepția
cazului în care compensează un surplus existent pentru același activ, recunoscut în rezerva din
reevaluarea activelor.
Orice rezervă din reevaluare, care se referă la activul ce urmează a fi vândut, este transferată la
rezultatul reportat pe măsura amortizării și în întregime la momentul cedării.
Un element aparținând imobilizărilor corporale și orice parte semnificativă recunoscută inițial
sunt derecunoscute la cedare sau când nu se mai așteaptă nici un beneficiu economic din
utilizarea sau cedarea acestora. Orice câștig sau pierdere care rezultă din derecunoașterea unui
activ (calculate ca diferență dintre încasările nete la cedare și valoarea contabilă a elementului)
este inclus în contul de profit și pierdere când activul este derecunoscut.
Amortizarea este înregistrată astfel încât să reducă costul activului la valoarea reziduală, alta
decât terenul, pe parcursul duratei de viață estimată, utilizând metoda liniară. Durata de viață
utilă estimată, valorile reziduale și metoda amortizării sunt revizuite la sfârșitul fiecărui an, având
ca efect modificări ale estimărilor contabile viitoare.
Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale sunt considerate cheltuieli, la data apariției, iar
îmbunătățirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de
viață a acestora sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice
de către acestea, sunt capitalizate.
Următoarele durate utile de viață se folosesc pntru calculul amortizării:
Construcții
Mașini, utilaje și instalații de lucru
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
Mijloace de transport
Alte sisteme, echipamente și mobilier

10 - 54
3 - 40
3 - 16
3 - 19
3 - 10

Terenurile nu sunt supuse amortizării.
Amortizarea este recunoscută în contul de cheltuieli.
b) Investiții imobiliare
Investițiile imobiliare sunt evaluate inițial la cost, incluzând costurile aferente tranzacției. După
recunoașterea inițială, investițiile imobiliare sunt prezentate la valoarea justă, care reflectă
condițiile de piață la data raportării. Câștigurile sau pierderile generate de modificări ale valorii
juste a investițiilor imobiliare sunt incluse în contul de profit și pierdere al perioadei în care apar,
inclusiv efectul fiscal corespunzător. Valoarea justă este determinată de evaluatori externi
independenți acreditați.
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Investițiile imobiliare trebuie derecunoscute în momentul cedării sau atunci când investiția
imobiliară este definitiv retrasă din folosință și nu se mai preconizează apariția de beneficii
economice viitoare din cedarea ei.
Diferența dintre încasările nete din cedare și valoarea contabilă a activului este recunoscută în
contul de profit și pierdere în perioada în care este derecunoscut.
c) Imobilizări necorporale
Imobilizările necorporale achiziționate separat sunt raportate la cost minus amortizarea
acumulată. Amortizarea este calculată liniar pe durata de viață utilă. Duratele estimate de viață,
valorile reziduale și metodele de amortizare sunt revizuite la finalul fiecărui an, având ca efect
modificări în estimările contabile viitoare.
Următoarele durate de viață utilă sunt utilizate în calculul amortizării:
Licențe: 2-10 ani
d) Deprecierea activelor nefinanciare
Societatea apreciază, la fiecare dată de raportare, dacă există indicii că un activ poate fi depreciat.
Dacă există astfel de indicii, valoarea recuperabilă a activului este estimată pentru a determina
mărimea pierderii din depreciere. Atunci când nu este posibilă estimarea sumei recuperabile a
unui activ individual, Societatea estimează valoarea recuperabilă a unității generatoare de
numerar căruia îi aparține activul. Acolo unde poate fi identificată o bază de alocare consecventă,
activele societății sunt de asemenea alocate unor unități individuale generatoare de numerar sau
celei mai mici unități generatoare de numerar pentru care se poate identifica o bază de alocare
consecventă.
Imobilizările necorporale cu durata de viață utilă nedeterminată și imobilizările necorporale care
nu sunt încă disponibile pentru utilizare sunt testate pentru depreciere anual și ori de câte ori
există indicii că este posibil ca activul să fie depreciat.
Valoarea recuperabilă a unui activ este cea mai mare dintre valoarea justă a unui activ sau a unei
unități generatoare de numerar minus costurile de vânzare și valoarea sa în utilizare.
Pentru determinarea valorii de utilizare, fluxurile viitoare preconizate de numerar sunt
actualizate folosind o rată de actualizare înainte de impozitare, care reflecta condițiile curente
de piață și riscurile specifice activului respectiv, pentru care fluxurile viitoare de numerar nu au
fost ajustate.
Dacă valoarea recuperabilă a unui activ (sau a unei unități generatoare de numerar) este estimată
ca fiind mai mică decât valoarea sa contabilă, valoarea contabilă a activului (a unității
generatoare de numerar) este redusă la valoarea recuperabilă. O pierdere din depreciere este
recunoscută imediat în contul de profit și pierdere.
În cazul în care o pierdere din depreciere este ulterior inversată, valoarea contabilă a activului (a
unității generatoare de numerar) este mărită la estimarea revizuită a valorii sale recuperabile,
dar astfel încât valoarea contabilă revizuită să nu depășească valoarea contabilă care ar fi fost
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determinată dacă nici o pierdere din depreciere nu a fost recunoscută pentru activul respectiv
(unități generatoare de numerar) în anii anteriori. O inversare a unei pierderi din depreciere este
recunoscută imediat în contul de profit și pierdere.
e) Stocuri
Stocurile sunt evaluate la valoarea minimă dintre cost și valoarea realizabilă netă.
Costul stocurilor se bazează pe metoda costului mediu ponderat și include cheltuielile efectuate
pentru achiziția stocurilor, costurile de producție sau de prelucrare și alte costuri suportate
pentru a aduce stocurile în forma și în locația prezentă.
Costul, inclusiv o parte aferentă costurilor fixe și variabile indirecte, sunt alocate stocurilor prin
metoda cea mai adecvată respectivei clase de stocuri, fiind evaluate la cost mediu ponderat.
Produsele finite, semifabricatele și producția în curs sunt evaluate la cost efectiv.
Deprecierea stocurilor
Deprecierile sunt înregistrate pentru materiile prime în cazul în care există indicii de scădere a
valorii economice datorită vârstei și mișcării lente. Societatea analizează pe baza prețurilor
materiilor prime de pe piață, a planificării producției, a vitezei de rotație și a calității stocurilor,
pentru a estima nivelul deprecierii necesare. În acest proces, de obicei, societatea are în vedere
următorii factori: evoluția prețurilor materiilor prime pe piață și planificarea vânzărilor, viteza de
rotație și calitatea stocurilor.
Pentru produsele finite, deprecierile nu sunt posibile, deoarece Societatea nu produce pe stoc,
toate produsele finite fiind cerințe specifice ale clienților, cu termene de livrare ferme, specifice.
Producția în curs este înregistrată la cost și este analizată prin performanța contractelor, conform
metodologiei contractelor oneroase, iar pentru acele contracte în care se anticipează pierderi,
sumele sunt înregistrate împreună cu ajustările pentru creanțele aferente contractelor de
construcții. (a se vedea nota 2.r, Venituri).
f) Active și datorii financiare
Un instrument financiar este orice contract care generează un activ financiar pentru o societate
și o datorie financiară sau un instrument de capitaluri proprii pentru o altă societate.
i) Active financiare
Recunoaștere și evaluare inițială
Activele financiare sunt clasificate, la recunoașterea inițială, ca fiind evaluate la costul amortizat,
valoarea justă prin alte venituri globale (SRG) și valoarea justă prin contul de profit și pierdere.
Clasificarea activelor financiare la recunoașterea inițială depinde de caracteristicile fluxului de
numerar contractual al activului financiar și de modelul de afaceri al Societății pentru gestionarea
acestora. Cu excepția creanțelor comerciale care nu conțin o componentă de finanțare
semnificativă sau pentru care Societatea a aplicat oportunitatea practică, Societatea evaluează
inițial un activ financiar la valoarea justă a acestuia plus, în cazul unui activ financiar care nu este
evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, costurile de tranzacție. Creanțele comerciale
care nu conțin o componentă de finanțare semnificativă sau pentru care Societatea a aplicat
oportunitatea practică sunt evaluate la prețul tranzacției determinat potrivit IFRS 15.
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Pentru ca un activ financiar să fie clasificat și evaluat pe baza costului amortizat sau a valorii juste
prin SRG, acesta trebuie să genereze fluxuri de numerar care sunt „exclusiv plăți ale sumei
principale și ale dobânzii (EPPD) din suma principală rămasă. Această evaluare este denumită
testul EPPD și este realizată la nivel de instrument.
Modelul de afaceri al Societatii pentru gestionarea activelor financiare se referă la modul în care
își administrează activele financiare pentru a genera fluxuri de numerar. Modelul de afaceri
determină dacă fluxurile de numerar vor rezulta din colectarea fluxurilor de numerar
contractuale, vânzarea activelor financiare sau din ambele.
Activele financiare ale Societatii sunt reprezentate de creanțe (creanțe comerciale, active
contractuale, alte creanțe, numerar și echivalente de numerar și numerar restricționat), și
instrumente financiare derivate (CAP pe rata dobânzii).
Achizițiile sau vânzările de active financiare care necesită livrarea activelor într-un interval de
timp stabilit prin reglementare sau convenție la nivelul pieței (tranzacții standard) sunt
recunoscute la data tranzacționării, respectiv data la care Societatea se angajează să
achiziționeze sau să vândă activul.

Evaluare ulterioară
În scopul evaluării ulterioare, activele financiare sunt clasificate în patru categorii:
• Active financiare la cost amortizat (titluri de creanță)
• Active financiare la valoarea justă prin SRG cu reciclarea câștigurilor și pierderilor cumulate
(titluri de creanță)
• Active financiare desemnate la valoarea justă prin SRG fără reciclarea câștigurilor și pierderilor
cumulate în momentul derecunoașterii (instrumente de capital propriu)
• Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere.

Active financiare la cost amortizat (titluri de creanță)
Societatea evaluează activele financiare la cost amortizat dacă sunt îndeplinite următoarele două
condiții:
• Activele financiare sunt deținute în cadrul unui model de afaceri cu obiectivul de a deține active
financiare pentru a colecta fluxurile de trezorerie contractuale
Şi
• Termenii contractuali ai activului financiar dau naștere, la datele specificate, fluxurilor de
numerar care reprezintă exclusiv plăți de sume principale și dobânzi din suma principală rămasă
Activele financiare la costul amortizat sunt evaluate ulterior utilizând metoda dobânzii efective
(RED) și sunt supuse deprecierii. Câștigurile și pierderile sunt recunoscute în contul de profit sau
pierdere atunci când activul este derecunoscut, modificat sau depreciat.
Activele financiare ale Societatii la cost amortizat includ creanțe comerciale și alte creanțe, active
contractuale, numerar restricționat și solduri la bănci (depozite pe termen scurt și conturi
curente).
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Pentru mai multe informații privind creanțele și activele contractuale, consultați Nota 7.
Creanțele datorate în mai puțin de 12 luni nu sunt actualizate.
Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere
Activele financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere includ activele financiare deținute
pentru tranzacționare, activele financiare desemnate la momentul recunoașterii inițiale la
valoarea justă prin contul de profit și pierdere sau activele financiare care trebuie să fie evaluate
în mod obligatoriu la valoarea justă. Activele financiare sunt clasificate ca fiind deținute pentru
tranzacționare dacă sunt achiziționate în scopul vânzării sau răscumpărării pe termen scurt.
Instrumentele derivate, inclusiv instrumentele derivate încorporate separat, sunt, de asemenea,
clasificate ca fiind deținute pentru tranzacționare, cu excepția cazului în care sunt desemnate ca
instrumente de acoperire eficiente. Activele financiare cu fluxuri de numerar care nu sunt doar
plăți ale sumei principale și ale dobânzii sunt clasificate și evaluate la valoarea justă prin contul
de profit sau pierdere, indiferent de modelul de afaceri. Fără a aduce atingere criteriilor pentru
clasificarea titlurilor de creanță la cost amortizat sau la valoarea justă prin SRG, după cum este
descris mai sus, titlurile de creanță pot fi desemnate la valoarea justă prin contul de profit și
pierdere la momentul recunoașterii inițiale, dacă acest lucru elimină sau reduce în mod
semnificativ o neconcordanță contabilă.
Activele financiare la valoarea justă prin contul de profit și pierdere sunt înregistrate în situația
poziției financiare la valoarea justă cu modificările nete ale valorii juste recunoscute în contul de
profit sau pierdere.
Activele financiare ale Societatii la valoarea justă prin contul de profit și pierdere includ
instrumente financiare derivate (CAP pe rata dobânzii, care nu au fost desemnate de Societate
într-o relație oficială de contabilizare a acoperirii).
De-recunoaștere
Un activ financiar (sau, atunci când este cazul, o parte a unui activ financiar sau o parte a unui
grup de active financiare asemănătoare) se derecunoaste când:
• Drepturile de a primi fluxuri de numerar din active expiră ;
• Societatea și-a transferat drepturile de a primi fluxuri de numerar din activul respectiv
sau și-a asumat obligația de a plăti fluxurile de numerar primite integral fără întârziere
substanțială, către o terță parte ;
• potrivit unui acord de transfer și fie (a) Societatea a transferat în mod substanțial toate
riscurile și beneficiile aferente activului, fie (b) Societatea nici nu a transferat și nici nu a
reținut în mod substanțial toate riscurile și beneficiile aferente activului, dar a transferat
controlul asupra activului.
Atunci când Societatea și-a transferat drepturile de a primi fluxuri de numerar dintr-un activ sau
a încheiat un acord de transfer, acesta evaluează dacă și în ce măsură a reținut riscurile și
beneficiile aferente titlului de proprietate. Atunci când nici nu a transferat, nici nu a reținut în
mod substanțial toate riscurile și beneficiile aferente activului și nici nu a transferat controlul
asupra acestuia, activul este recunoscut în măsura implicării continue a acestuia în activul
respectiv. În acest caz, Societatea recunoaște și o datorie asociată. Activul transferat și datoria

18

RETRASIB SA
SITUAŢII FINANCIARE ANUALE
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

asociată sunt evaluate pe o bază care reflectă drepturile și obligațiile pe care Societatea le-a
reținut.
Implicarea continuă care ia forma unei garanții asupra activului transferat este măsurată la cea
mai mică valoare dintre valoarea pe care a purtat-o inițial activul și valoarea maximă a plății pe
care i-ar putea solicita Societatii să o ramburseze.
ii) Deprecierea activelor financiare
Informațiile referitoare la deprecierea activelor financiare sunt sintetizate în notele ce urmează:
• Gestionarea riscurilor instrumentelor financiare Nota 29
• Creanțe comerciale și active contractuale
Nota 7
Societatea recunoaște un provizion pentru pierderile de credit preconizate (PCP) pentru titlurile
de creanță care nu sunt deținute la valoarea justă prin contul de profit și pierdere. PCP se bazează
pe diferența dintre fluxurile de numerar contractuale datorate în conformitate cu contractul și
toate fluxurile de numerar pe care Societatea se așteaptă să le primească, actualizate cu o
aproximare a ratei inițiale efective a dobânzii. Fluxurile de numerar preconizate vor include
fluxurile de trezorerie provenite din vânzarea de garanții colaterale deținute sau alte îmbunătățiri
de credit care sunt o parte integrantă a clauzelor contractuale.
Creanțe comerciale și active contractuale
Pentru creanțele comerciale și activele contractuale, Societatea aplică o abordare simplificată la
calcularea PCP. Prin urmare, Societatea nu urmărește modificările la nivelul riscului de credit, ci
recunoaște, în schimb, un provizion pentru pierdere pe baza PCP pe toată durată de viață la
fiecare dată de raportare.
Modelul de depreciere, conform IFRS 9, prevede ca ajustările se recunosc conform pierderi de
credit preconizate și nu conform modelului pierderilor efective din creanțe prevazut de IAS 39.
Aplicarea modelului privind pierderile de credit preconizate presupune înregistrarea mai
devreme a pierderilor și conduce la creșterea ajustării de depreciere pentru aceste elemente.
Pierderile din depreciere sunt calculate pe baza probabilității de neplată ajustată în funcție de
natura și vechimea creanței din sold. Probabilitatea de neplată, fiind un indicator complex se
preferă obținerea lui din surse externe, specializate în astfel de calcule.
În funcție de natura creanței, acest indicator se ajusteaza în urmatorul mod: cu 0,2 pentru
contractele de construcții aflate în proces de producție; cu 1 pentru creanțele facturate și
nescadențe sau cu scadența depasită mai mica de 30 zile; cu 1,1 pentru creanțele cu scadență
depașită între 31 și 60 de zile; cu 1,25 pentru creanțele cu scadență depașită între 61 și 90 de zile;
1,5 pentru creanțele cu scadență depașită între 91 și 120 de zile.
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iii) Datorii financiare
Recunoaștere și evaluare inițială
Datoriile financiare sunt clasificate, la recunoașterea inițială, ca datorii financiare evaluate
ulterior la costul amortizat, cu excepția datoriilor financiare la valoarea justă prin contu de profit
sau pierdere, a datoriilor financiare care apar atunci când un transfer al unui activ financiar nu se
califică pentru derecunoaștere sau când se aplică abordarea implicării continue, contractele de
garanție financiară sau contraprestația contingentă recunoscută de Societate în calitate de
cumpărător într-o combinare de întreprinderi pentru care se aplică IFRS 3.
Toate datoriile financiare sunt recunoscute inițial la valoarea justă și, în cazul datoriilor financiare
care nu sunt înregistrate la valoarea justă prin profit sau pierdere, după deducerea costurilor de
tranzacție atribuibile în mod direct, la data tranzacției la care Societatea devine o parte la
prevederile contractuale ale instrumentului.
Datoriile financiare ale Societatii evaluate la costul amortizat includ obligațiile financiare evaluate
la costul amortizat (datorii comerciale și alte datorii, datorii contractuale și credite și
împrumuturi), iar datoriile financiare evaluate la valoarea justă prin profit și pierdere includ
instrumentele financiare derivate (swap-uri pe rata dobânzii).Evaluare ulterioară
Împrumuturile purtătoare de dobândă, precum și datoriile comerciale și alte datorii sunt evaluate
ulterior la costul amortizat utilizând metoda ratei efective a dobânzii. Câștigurile și pierderile sunt
recunoscute la profit sau pierdere atunci când sunt derecunoscute datoriile, precum și prin
procesul de amortizare folosind metoda ratei efective a dobânzii (RED).
Costul amortizat este determinat luând în considerare orice discount sau primă de achiziție și
tarifele sau costurile care fac parte din RED. Amortizarea RED este inclusă în costurile financiare
la profit sau pierdere.
Pentru informații suplimentare despre împrumuturile purtătoare de dobândă, consultați Nota
14. Pentru informații suplimentare despre datoriile comerciale și alte datorii, consultați Nota 12
și Nota 13. Datoriile comerciale și alte datorii pe termen scurt nu sunt actualizate.
Instrumentele derivate care nu sunt desemnate ca fiind instrumente de acoperire împotriva
riscurilor dacă instrumentul este preconizat a fi eficace sunt evaluate ulterior la valoarea justă
prin contul de profit și pierdere. Societatea nu și-a desemnat swap-urile pe rata dobânzii într-o
relație oficială de acoperire.
Derecunoaștere
O datorie financiară este derecunoscută atunci când atunci și numai atunci când obligațiile
Societății sunt achitate, anulate sau expiră. Atunci când o datorie financiară existentă este
înlocuită de o altă de la același creditor cu condiții diferite în mod substanțial sau dacă termenii
unei obligații existente se modifică în mod substanțial, un astfel de schimb sau modificare va fi
tratat(ă) ca o derecunoaștere a datoriei inițiale și recunoașterea unei datorii noi. Diferența dintre
valoarea contabilă a datoriei financiare derecunoscute și contravaloarea plătită și platibilă este
recunoscută în profit sau pierdere.
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iv) Compensarea instrumentelor financiare
Activele și datoriile financiare sunt prezentate net în situația pozitiei financiare dacă există un
drept legal care să permită decontarea netă și dacă există intenția în acest sens, respectiv de a
realiza activele și a deconta datoriile în același timp.
g) Numerar și echivalente de numerar
Numerarul și echivalentele de numerar includ numerar și depozite la vedere. Descoperitul de
cont e prezentat în cadrul împrumuturilor, în pasivele curente din bilanț. Numai în scopul fluxului
de numerar, descoperitul de cont e dedus din numerar și echivalente de numerar.
h) Creanțe comerciale și alte creanțe
Creanțele sunt recunoscute la valorile facturate, minus deprecierile calculate conform politicilor
descrise la punctul f).
Creanțele în monedă străină sunt reevaluate la data bilanțului prin contul de profit și pierdere.
Retențiile clienților de la creanțe, pe baza garanției de bună execuție, sunt prezentate ca și
creanțe pe termen lung, nevalorificate. De asemenea, depozitele de garanție în numerar sunt
prezentate ca si creanțe pe termen lung.
i) Credite
Creditele sunt recunoscute la valorile efectiv utilizate din facilitățile de împrumut. Cheltuielile cu
dobânzile aferente împrumuturilor pe termen lung sunt capitalizate ca fiind costul de producție
al activelor ciclului de producție pe termen lung și în cadrul calculului stadiului de finalizare, așa
cum sunt descrise în nota q).
Împrumuturile în valută străină sunt reevaluate la data bilanțului prin contul de profit și pierdere.
j) Datorii comerciale
Datoriile comerciale și alte datorii sunt recunoscute pe baza principiului de angajament. Aceste
sume reprezintă datorii pentru bunurile și serviciile achizitionate înainte de sfârșitul exercițiului
financiar și care nu sunt plătite. Sumele sunt negarantate și sunt de obicei plătite în termen de
90 de zile de la recunoaștere. Datoriile comerciale și alte datorii sunt prezentate ca datorii
curente, cu excepția cazului în care plata nu este datorată în termen de 12 luni după perioada de
raportare. Ele sunt recunoscute inițial la valoarea lor justă. Datoriile în valută străină sunt
reevaluate la data bilanțului prin contul de profit și pierdere.
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k) Deprecierea activelor financiare
Activele financiare sunt evaluate pentru depreciere la fiecare dată a raportării financiare, asa cum
este descris in nota 1.3 sau punctul f), in conformitate cu prevederile standardului IFRS 9
Instrumente financiare.
l) Derecunoașterea activelor și a datoriilor
Societatea derecunoaște active financiare numai atunci când drepturile contractuale asupra
fluxurilor de numerar aferente activelor expiră sau transferă, în mod substanțial, activul financiar
și toate riscurile și beneficiile aferente activului către o altă entitate.
Societatea derecunoaște datoriile financiare doar dacă obligațiile Societății au fost plătite,
anulate sau au expirat.
m) Evaluarea la valoarea justă
O entitate evaluează instrumentele financiare și activele nefinanciare, cum ar fi investițiile
imobiliare, terenuri și construcții la valoarea justă la fiecare dată a bilanțului.
Valoarea justă reprezintă prețul care ar putea fi primit din vânzarea unui activ sau plătit pentru
transferul unei datorii în cadrul unei tranzacții, între participanții la piață la data evaluării.
Evaluarea la valoarea justă se bazează pe presupunerea că tranzacția comercială sau de transfer
are loc:
- Pe piața principală a activelor sau pasivelor în cauză, sau
- În cazul în care nu există o piață reprezentativă, se utilizează cea mai avantajoasă piață
pentru activele și datoriile respective.
Valoarea justă a unui activ sau a unei datorii este măsurată pe baza ipotezelor pe care
participanții pe piață le-ar folosi la stabilirea prețului activului sau pasivului, presupunând că
aceștia acționează pentru a-și maximiza interesele economice.
Evaluarea la valoarea justă a unui activ nefinanciar ține cont de capacitatea participantului la
piață de a genera beneficii economice prin cea mai bună utilizare a activului sau prin vânzarea
acestuia către un alt participant la piață, care ar putea maximiza utilizarea activului.
O entitate folosește tehnici de evaluare care sunt potrivite în condițiile date și pentru care sunt
disponibile informații suficiente pentru efectuarea evaluării la valoarea justă, maximizând
utilizarea informațiilor relevante disponibile și reducând la minimum utilizarea datelor care nu
sunt disponibile.
Toate activele și pasivele, pentru care valoarea justă este evaluată sau prezentată în situațiile
financiare, sunt clasificate în ierarhia valorii juste, descrisă după cum urmează, pe baza celui
mai redus nivel de informații semnificative avute în vedere la stabilirea valorii juste:
• Nivelul 1- Prețuri de piață (neajustate) disponibile în mod direct pe piețele active pentru
active sau datorii identice cu cele evaluate
• Nivelul 2 – Tehnici de evaluare pentru care cel mai scăzut nivel semnificativ de informație
disponibil pentru evaluarea la valoarea justă este observabil în mod direct sau indirect
• Nivelul 3 - Tehnici de evaluare pentru care cel mai scăzut nivel semnificativ de informație
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disponibil pentru evaluarea la valoarea justă nu este observabil
Pentru activele și datoriile care sunt recunoscute în situațiile financiare în mod recurent, la
sfârșitul fiecărei perioade de raportare, Societatea determină dacă există situații în care anumite
active sau datorii s-au mutat între nivelurile definite de ierarhia valorii juste (pe baza celui mai
scăzut nivel de informație care este semnificativ pentu evaluarea la valoare justă).
Evaluatorii externi sunt implicați în evaluarea activelor semnificative, cum ar fi terenurile, clădirile
și investițiile imobiliare.
În scopul prezentării informațiilor privind valoarea justă, Societatea a determinat clase de active
și pasive pe baza naturii, caracteristicilor și riscurilor activului sau pasivului și nivelului ierarhiei
valorii juste așa cum a fost explicat mai sus.
n) Leasingul
Nu se mai face distincția la locatar între leasingul financiar și leasingul operațional. Toate
contractele de leasing sunt recunoscute în situația poziției financiare și sunt tratate la fel. Astfel,
locatarul recunoaște un drept de utilizare a unui activ, dar și o datorie aferentă. Dreptul de
utilizare asupra activului și datoria se evalueaza la valoarea actualizată (VA) a plăților generate
de contract. Ulterior recunoașterii inițiale, dreptul de utilizare a activului se amortizează pe
durata contractului, iar sumele plătite se defalcă în rambursare de datorie și cheltuială financiara.
Cheltuiala aferentă contractelor de leasing, alcătuită din amortizarea dreptului de utilizare și
costul financiar, va varia de la o perioadă de raportare la alta, în funcție de durata contractului,
modalitatea de amortizare a dreptului de utilizare a activului, termenele de plată și rata dobânzii
implicite sau rata dobânzii marginale.
o) Rezerve legale
Rezervele legale se contituie în proporție de 5% din profitul brut de la sfârșitul anului, până când
rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social nominal vărsat în conformitate cu
prevederile legale. Aceste rezerve sunt deductibile la calculul impozitului pe profit și nu sunt
distribuibile decât la lichidarea Societății.
p) Beneficiile angajaților
Beneficii pe termen scurt
Beneficiile pe termen scurt ale angajaților sunt reprezentate, în principal, de salarii. Beneficiile
pe termen scurt ale angajaților sunt acumulate și sunt recunoscute ca cheltuieli atunci când
serviciile sunt prestate.
Planuri de contribuție
Societatea efectuează plăți, în numele angajaților, către sistemul de pensii al Statului Român,
către fondul de asigurări de sănătate și de șomaj, pe întreaga durată de activitate.
Toți angajații societății sunt membri și, de asemenea, au o obligație legală de a contribui, prin
contribuții sociale, la sistemul de pensii al Statului Român. Toate contribuțiile aferente sunt
recunoscute în Situația rezultatului global în perioada în care sunt efectuate, iar Societatea nu
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are alte obligații. Societatea nu este angajată în niciun sistem independent de pensii și, prin
urmare, nu are alte obligații în această privință. Societatea nu este angajată în niciun fel de
prestații post-pensie, în afară de prevederile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare și nu are
obligația de a oferi servicii suplimentare foștilor angajați.
Beneficii pe termen lung
Obligația netă a societății în ceea ce privește serviciile legate de beneficiile pe termen lung este
valoarea beneficiilor viitoare pe care angajații le-au câștigat în schimbul serviciilor prestate în
perioada curentă și în perioadele anterioare.
Societatea trebuie să acorde bonusuri angajaților la scadența unui anumit număr de ani
neîntrerupți în Societate, la pensionare, toate în funcție de vechimea neîntreruptă în Societate,
conform Contractului Colectiv de Muncă. Acestea sunt recunoscute drept provizioane pe termen
lung.
q) Provizioane
Un provizion este recunoscut dacă, în urma unui eveniment anterior, Societatea are o obligație
prezentă legală sau implicită, care poate fi estimată în mod credibil și este probabil ca o ieșire de
beneficii economice să fie necesară pentru a stinge obligația.
Suma recunoscută ca provizion este cea mai bună estimare a sumei necesare pentru a stinge
obligația curentă la data bilanțului contabil, luând în considerare riscurile și incertitudinile
aferente obligației. În cazul în care un provizion este măsurat utilizând fluxurile de numerar
estimate pentru a stinge obligația curentă, valoarea contabilă este valoarea curentă a fluxurilor
respective de numerar.
Particularități ale politicii de provizioane sunt prezentate în nota 1.4 Utilizarea estimărilor și
judecății profesionale.
r) Venituri
Veniturile reprezintă intrarea brută de beneficii economice pe parcursul perioadei, generate în
cadrul desfăşurării activităţilor normale ale unei entităţi, atunci când aceste intrări au drept
rezultat creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât creşterile legate de contribuţii ale
participanţilor la capitalurile proprii.
Veniturile includ doar intrările brute de beneficii economice primite sau de primit de către
entitate în nume propriu.
Sumele colectate în numele unor terţe părţi, cum ar fi taxele de vânzare, taxele pentru bunuri şi
servicii, şi taxele pe valoarea adăugată nu sunt beneficii economice generate pentru entitate şi
nu au drept rezultat creşteri ale capitalurilor proprii. Prin urmare, sunt excluse din venituri.
Veniturile se referă la venituri din bunurile vândute şi la venituri din serviciile prestate in baza
contractelor.
Veniturile din contractele cu clienții sunt recunoscute atunci când controlul bunurilor sau al
serviciilor este transferat clientului pentru o sumă care reflectă contraprestația la care Societatea
se așteaptă să fie îndreptățit în schimbul bunurilor sau serviciilor respective. Societatea a
concluzionat în general că este comitentul în toate aranjamentele sale privind veniturile, întrucât
acesta controlează bunurile sau serviciile înainte de a le transfera clientului.
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Informațiile cu privire la raționamentele, estimările și ipotezele contabile semnificative
referitoare la veniturile din contractele cu clienții sunt prezentate în Nota 28.
Următoarele criterii specifice de recunoaștere trebuie îndeplinite, de asemenea, înainte de
recunoașterea veniturilor:
Vânzări de servicii - contracte de construcții
Societatea produce în principal transformatoare cu ciclu lung de producție.
Serviciile sunt furnizate, în general, sub formă de contracte cu preț fix, cu termenii contractuali
care variază, în general, de la mai puțin de un an, la doi sau trei ani.
Aceste contracte includ, de regulă, proiectarea, livrarea de componente și echipamente
personalizate și instalarea acestora. Societatea nu consideră diversele elemente ale acestor
aranjamente ca fiind obligații de execuție separate. La determinarea prețului tranzacției,
Societatea ia în considerare efectele unei contraprestații variabile, existența unor componente
de finanțare semnificative, contraprestația nemonetară și contraprestația plătibilă clientului
(dacă este cazul).
Pentru contractele cu preț fix, Societatea recunoaște veniturile evaluând stadiul de finalizare a
proiectului, atunci când Societatea își îndeplinește, de regulă, obligațiile de execuție. Societatea
transferă controlul asupra unui bun sau a unui serviciu în timp și, prin urmare, îndeplinește o
obligație de execuție și recunoaște veniturile în timp, deoarece execuția Societatii creează sau
îmbunătățește un activ pe care îl controlează clientul, pe măsură ce activul este creat sau
îmbunătățit. Acest aspect este determinat, de la caz la caz, utilizând o metodă de introducere, în
funcție de costurile contractuale întâmpinate până la sfârșitul perioadei de raportare, sub formă
de procent din costul total estimat pentru fiecare contract. Costurile întâmpinate pe parcursul
anului în legătură cu activitatea viitoare potrivit unui contract sunt excluse din costurile
contractuale la determinarea stadiului de finalizare. Costurile întâmpinate pe parcursul anului în
legătură cu activitatea viitoare sunt prezentate sub formă de stocuri, plăți în avans sau alte active,
în funcție de natura acestora.
Fiecare proiect individual implică costuri variabile specifice, generate de achizițiile de produse sau
servicii, precum și costuri generate de echipele implicate în mod direct în implementarea
proiectului respectiv.
În cazul în care rezultatul unui contract de servicii cu preț fix nu poate fi estimat în mod fiabil,
veniturile contractului sunt recunoscute doar în linie cu costurile contractului care e probabil să
fie recuperabile.
Atunci când rezultatul unui contract de servicii cu preț fix poate fi estimat în mod fiabil și este
probabil ca respectivul contract să fie profitabil, profitul prevăzut este înregistrat pe parcursul
duratei contractului. În cazul în care este probabil ca totalul costurilor contractului să depășească
veniturile totale ale contractului, pierderea estimată este înregistrată drept cheltuială, în
conformitate cu IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente.
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Societatea prezintă ca active contractuale sumele brute datorate de clienți, aferente contractelor
cu preț fix care se află în curs de desfășurare, pentru care costurile suportate și profiturile
recunoscute (minus pierderile recunoscute) depășesc valoarea totală facturată din contractul
respectiv. În cazul în care facturile emise depășesc costurile suportate plus profiturile recunoscute
(mai puțin pierderile recunoscute), sumele brute datorate clienților sunt prezentate ca datorii
aferente contractelor.
Facturile intermediare care nu au fost încă plătite de clienți (inclusiv garanțiile care sunt reținute
de clienți) sunt incluse în „creanțe comerciale și alte creanțe”.
(i) Contraprestația variabilă
În cazul în care contraprestația din cadrul unui contract include o sumă variabilă, Societatea
estimează valoarea contraprestației la care va avea dreptul în schimbul transferului bunurilor
către client. Contraprestația variabilă este estimată la începutul contractului și este limitată până
când este foarte probabil că o inversare semnificativă a veniturilor în valoarea cumulată a
veniturilor recunoscute nu va avea loc atunci când incertitudinea asociată contraprestației
variabile este rezolvată ulterior. Variațiile la nivelul plăților pentru munca pe bază de contract,
creanțe și stimulente sunt incluse în veniturile contractuale, în măsura în care acestea au fost
convenite cu clientul.
(ii) Componenta de finanțare semnificativă
În general, Societatea primește plăți în avans pe termen scurt de la clienții săi. Folosind
oportunitatea practică prevăzută în IFRS 15, Societatea nu ajustează valoarea promisă a
contraprestației pentru efectele unei componente de finanțare semnificative dacă se estimează,
la începutul contractului, că perioada dintre transferul bunului sau serviciului promis clientului și
momentul în care clientul plătește bunul sau serviciul respectiv va fi de un an sau mai puțin.
Termenele de plată pentru vânzările de servicii din contractele de construcții sunt, în general, între
30 și 90 de zile de la îndeplinirea obligației de execuție. Plățile în avans de la clienți, reprezentând
între 5% și 30% din valoarea fiecărei facturi emise către clienți, sunt decontate în cel mult un an
între transferul bunului sau serviciului promis clientului și data la care clientul plătește bunul sau
serviciul respectiv.
Veniturile din chirie sunt recunoscute pe baza onorariilor contractuale de închiriere facturate
lunar.
Veniturile din dobânzi sunt recunoscute periodic, proporțional, veniturile respective fiind
generate pe baza contabilității de angajamente.
În aceste situaţii financiare, veniturile şi cheltuielile sunt prezentate la valoarea brută. În situația
poziției financiare, datoriile şi creanţele de la aceiaşi parteneri sunt prezentate la valoarea netă
în momentul în care există un drept de compensare.
Veniturile sunt măsurate la valoarea justă a sumelor încasate sau de încasat nete de TVA.
Veniturile sunt reduse cu valoarea retururilor, rabaturilor comerciale și a altor costuri similare.
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s) Solduri aferente contractelor
Active contractuale
Un activ contractual este dreptul la contraprestație în schimbul bunurilor sau serviciilor
transferate clientului. În cazul în care Societatea execută transferul de bunuri sau servicii către
un client înainte ca respectivul client să plătească o contraprestație sau înainte de scadența plății,
un activ contractul este recunoscut pentru contraprestația dobândită care este condiționată.
Creanțe comerciale
O creanță reprezintă dreptul Societatii la o sumă dintr-o contraprestație necondiționată
(respectiv, este necesară doar trecerea timpului pentru ca respectiva contraprestație să devină
scadentă). Consultați politicile contabile aferente activelor financiare incluse în secțiunea f)
Instrumentele financiare.
Datorii contractuale
O datorie contractuală este obligația de a transfera bunuri sau servicii către un client pentru care
Societatea a primit o contraprestație (sau o sumă din contraprestație este scadentă) de la client.
În cazul în care un client plătește o contraprestație înainte ca Societatea să transfere bunurile sau
serviciile clientului, se recunoaște o datorie contractuală în momentul în care este efectuată plata
sau devine scadentă plata (oricare dintre aceste termene survine mai devreme). Datoriile
contractuale sunt recunoscute ca venituri atunci când Societatea își îndeplinește obligațiile
prevăzute de contract.

t) Venituri și cheltuieli financiare
Venitul financiar cuprinde veniturile din dobânzi aferente fondurilor investite și altor venituri
financiare. Veniturile din dobânzi sunt recunoscute în Situația rezultatului global în baza
contabilității de angajamente, utilizând metoda dobânzii efective.
Cheltuielile financiare includ cheltuielile cu dobânzile pentru împrumuturi și alte cheltuieli
financiare.
Toate costurile privind împrumuturile care nu sunt direct atribuibile achiziției, procesului de
producție sau producției de active cu ciclu lung de fabricație sunt recunoscute în contul de profit
sau pierdere utilizând metoda dobânzii efective.
Câștigurile și pierderile din diferențele de curs din împrumuturi sunt raportate pe o bază netă fie
ca venit financiar, fie ca cheltuială financiară prin fluctuații valutare: câștigul net sau pierderea
netă.
Câștigurile sau pierderile din cursul valutar care pot fi atribuite tranzacțiilor comerciale sunt
raportate ca alte cheltuieli / venituri operaționale pe bază netă.
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u) Impozitare
Cheltuiala cu impozitul pe profit reprezintă suma impozitului curent și a impozitului amânat.
Impozitul curent
Impozitul curent se bazează pe profitul impozabil pentru anul respectiv. Venitul impozabil
diferă de profitul înregistrat în contul de profit și pierdere deoarece exclude elementele de
venituri și cheltuieli care nu sunt niciodată impozabile sau deductibile sau în cazul în care
deductibilitatea impozitului este amânată. Datoria Societăţii privind impozitul curent este
calculata utilizând ratele de impozitare in vigoare sau aflate in mod substanţial în vigoare la
data întocmirii situațiilor financiare.
Impozitul amânat
Impozitul amânat este recunoscut pe baza diferenței dintre valoarea contabilă a activelor și
pasivelor din situațiile financiare și bazele fiscale corespunzătoare utilizate la calcularea venitului
impozabil și se determină prin utilizarea metodei datoriei bilanțiere. Datoriile privind impozitul
amânat sunt în general recunoscute pentru toate diferențele temporare impozabile, în timp ce
activele privind impozitul amânat sunt recunoscute în măsura în care este probabil să existe
venituri impozabile asupra cărora să se utilizeze aceste diferențe temporare deductibile. Aceste
active și pasive nu sunt recunoscute dacă diferența temporară rezultă din fondul comercial sau
din recunoașterea inițială (altele decât dintr-o asociere de intreprinderi) a altor active și pasive
într-o tranzacție care nu afectează nici venitul impozabil, nici venitul contabil.
Valoarea contabilă a creanțelor privind impozitul amânat este revizuită la fiecare dată a bilanțului
și este redusă în măsura în care este posibil să nu existe venituri impozabile suficiente pentru a
permite recuperarea integrală sau parțială a activului.
Creanțele și datoriile privind impozitul amânat sunt evaluate la ratele de impozitare estimate să
fie aplicate în perioada în care datoria este decontată sau activul realizat, pe baza ratelor de
impozitare (și a legislației fiscale) în vigoare sau care vor intra substanțial în vigoare până la data
bilanțului. Evaluarea activelor și pasivelor privind impozitul amânat reflectă consecințele fiscale
ale modului în care Societatea estimează, la data bilanțului, că va recupera sau deconta valoarea
contabilă a activelor și pasivelor sale.
Creanțele privind impozitul amânat și datoriile privind impozitul amânat sunt compensate dacă
există un drept legal de a compensa și dacă acestea sunt în relație cu aceeași entitate
impozabilă și la aceeași autoritate fiscală, iar societatea intenționează să compenseze activele
sale privind impozitul amânat cu pasivele privind impozitul amânat pe o bază netă.
Impozitul curent și impozitul amânat aferent perioadei
Impozitul curent și impozitul amânat sunt recunoscute ca venituri sau cheltuieli în contul de profit
și pierdere, cu excepția cazurilor care se referă la elementele creditate sau debitate direct în alte
elemente ale rezultatului global.
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v) Câștig pe acțiune
Societatea prezintă câștigul pe acțiune de bază și diluat pentru acțiunile ordinare. Rezultatul de
bază pe acțiune este determinat prin împărțirea profitului sau pierderii atribuibile acționarilor
ordinari ai Societății la numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare aferent perioadei de
raportare. Câștigul diluat pe acțiune este determinat prin ajustarea rezultatului atribuibil
acționarilor ordinari și a numărului mediu ponderat de acțiuni ordinare cu efectele de diluare
care rezultă din acțiunile ordinare potențiale.
w) Părți afiliate
Societățile sau persoanele se consideră afiliate în cazul în care una din părți are posibilitatea de
a controla în mod direct sau indirect, sau de a influența în mod semnificativ cealaltă parte, prin
deținerea sau în baza unor drepturi contractuale, relații familiale sau de altă natură, așa cum sunt
definite în IAS 24 "Informații privind persoanele afiliate".
x) Evenimente ulterioare
Situațiile financiare reflectă evenimentele ulterioare datei de raportare, evenimente care
furnizează informații suplimentare despre poziția Societății la data raportării sau cele care indică
o posibilă încalcare a principiului continuității activității (evenimente ce determină ajustări).
Evenimente ulterioare ce nu constituie evenimente ce determină ajustări sunt prezentate în note
atunci când sunt considerate semnificative.
y) Cifre comparative
Situația poziției financiare pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 prezintă
comparabilitate cu situația poziției financiare pentru perioada similară încheiată la 31 decembrie
2019. Situația rezultatului global pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2020 prezintă
comparabilitate cu situația rezultatului global la 31 decembrie 2019.
z) Modificări ale politicilor contabile și modificări ale prezentării
Cu excepția modificărilor menționate în nota 1.3 care afectează perioada curentă, politicile
contabile adoptate sunt în concordanță cu exercițiul financiar precedent.
Fără a fi calificate ca modificări ale politicilor contabile, s-au efectuat repoziționări de prezentări
în situația rezultatului global ale cheltuielilor cu deplasarea și cele de protocol au fost
reclasificarea de la cheltuieli cu serviciile la alte venituri/cheltuieli
Pentru aceste poziții a căror prezentare a fost modificată în 2018, situațiile comparative nu au
suferit modificari.

29

RETRASIB SA
SITUAŢII FINANCIARE ANUALE
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

aa) Instrumente financiare derivate
Instrumentele financiare derivate sunt recunoscute inițial la valoarea justă la data intrării în
vigoare a unui contract derivat și sunt ulterior reevaluate la valoarea justă la sfârșitul fiecărei
perioade de raportare. După recunoașterea inițială, contabilizarea variațiilor ulterioare ale
valorii juste a instrumentelor derivate, asociate fluxurilor de numerar ale activelor și pasivelor
recunoscute, se realizează în funcție de gradul de eficiență al tranzacțiilor prognozate
(acoperirea fluxurilor de trezorerie).
Societatea stabilește, la începutul tranzacției de acoperire a riscurilor, relația dintre
instrumentele de acoperire și elementele acoperite, precum și obiectivul și strategia de
gestionare a riscurilor pentru efectuarea diverselor tranzacții de acoperire împotriva riscurilor.
Societatea analizează, de asemenea, atât la începutul derulării instrumentului derivat, cât și
pe parcursul derulării acestora, dacă instrumentele financiare derivate folosite în tranzacții de
acoperire sunt și vor continua să fie eficiente în compensarea modificărilor valorii juste sau a
fluxurilor de trezorerie ale elementelor acoperite.
Valorile juste ale diferitelor instrumente financiare derivate folosite în scopul acoperirii
riscurilor sunt prezentate în nota 29. Mișcările din rezervele de acoperire împotriva riscurilor
în capitalurile proprii sunt prezentate în situația modificărilor capitalurilor proprii. Valoarea
justă integrală a unui instrument derivat de acoperire împotriva riscurilor este clasificată ca un
activ sau datorie curentă atunci când scadența rămasă a elementului acoperit este mai mică
de 12 luni. Contractele derivate sunt prezentate ca activ sau datorie curentă.
Porţiunea efectivă modificărilor de valoare justă a instrumentelor derivate desemnate sau care
se califică ca instrumente de acoperire împotriva riscurilor asociate fluxurilor de trezorerie
sunt recunoscute în alte elemente ale rezultatului global și acumulată în rezerve în capitaluri
proprii. Câştigul sau pierderea aferentă porţiunii inefective este recunoscută în contul de profit
şi pierdere în cadrul altor câştiguri/pierderi.
Sumele acumulate în capitaluri proprii sunt reluate în contul de profit şi pierdere în perioadele
în care elementul acoperit afectează profitul sau pierderea (exemplu atunci când vânzarea
estimată acoperită are loc). Câştigul sau pierderea aferentă porţiunii efective a instrumentelor
de tip swap de rata dobânzii care acoperă împrumuturile purtătoare de rată variabilă a
dobânzii sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere în cadrul costurilor financiare. Câştigul
sau pierderea aferentă porţiunii efective a contractelor forward de curs valutar care acoperă
vânzările la export sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere în cadrul vânzărilor. Totuşi
atunci când tranzacţia previzionată acoperită are ca rezultat recunoaşterea unui activ
nefinanciar (stocuri sau mijloace fixe), câştigurile şi pierderile amânate în capitaluri proprii sunt
transferate din capitaluri proprii şi incluse în evaluarea iniţială anterior a costului activului
respectiv. Sumele amânate sunt în final recunoscute în costul bunurilor vândute.
Atunci când un instrument de acoperire împotriva riscurilor expiră sau este vândut, sau când
un element acoperit nu mai îndeplineşte criteriile de acoperire împotriva riscurilor, orice câştig
sau pierdere cumulată existentă în capitaluri proprii rămâne în capitaluri proprii şi este
recunoscută atunci când tranzacţia previzionată este în cele din urmă recunoscută în contul de
profit sau pierdere. Atunci când o tranzacție prognozată nu se mai produce, câștigul sau
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pierderea cumulată care a fost raportată în capitalurile proprii este transferată imediat în
contul de profit și pierdere.
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3 Imobilizări corporale

Terenuri

Clădiri

Utilaje,
echipamente
și vehicule

RON

RON

RON

RON

RON

RON

3.037.500
-

11.723.780
-488.596

17.442.495
-11.718.487

288.064
-190.050

1.517.842
-

34.009.681
-12.397.133

3.037.500

11.235.184

5.724.008

98.015

1.517.842

21.612.548

-

293.520
-

1.282.497
4.340.655
-79.454

3.353
-8.876

5.338.184
-4.634.175
-

6.624.034
0
0
-88.330

-

-486.651
-

-1.649.139
69.731

-40.611
8.876

-

-2.176.401
78.607

La 31 decembrie 2019
Cost
Amortizare acumulată

3.037.500
-

12.017.300
-975.247

22.986.194
-13.297.895

282.541
-221.785

2.221.851
-

40.545.386
-14.494.927

Valoare contabilă netă

3.037.500

11.042.053

9.688.299

60.756

2.221.851

26.050.459

La 1 ianuarie 2019
Cost
Amortizare acumulată
Valoare contabilă netă
Creșteri
Transferuri
Reevaluări
Vânzări
Amortizarea înregistrată în cursul anului
Cedări și reduceri

La 01 ianuarie 2020
Cost
Amortizare acumulată
Valoare contabilă netă
Creșteri
Transferuri

Instalații și
obiecte de
mobilier

Imob.
corporale în
curs

Total

Terenuri

Clădiri

Utilaje,
echipamente
și vehicule

Instalații și
obiecte de
mobilier

Imob.
corporale
în curs

Total

RON

RON

RON

RON

RON

RON

3.037.500
3.037.500
-

12.017.300
-975.247
11.042.053
-

22.986.194
-13.297.895
9.688.299
800.822

282.541
-221.785
60.756
7.197

2.221.851
2.221.851
2.170.350

40.545.386
-14.494.927
26.050.459
2.978.369

-

45.333

2.451.884

9.400
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Reevaluări
Vânzări
Amortizarea înregistrată în cursul anului
Eliminarea deprecierii acumulate a activelor vandute
Cedări și reduceri
La 31 decembrie 2020
Cost
Amortizare acumulată
Valoare contabilă netă

-

-493.335

-710.221
-1.797.660

-

-

260.414
-

3.037.500

12.062.634

25.528.678

299.139

1.885.583

42.813.534

-

-1.468.583

-14.835.141

-251.691

-

-16.555.415

3.037.500

10.594.050

10.693.537

47.447

1.885.583

26.258.117
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Imobilizări corporale
La 31 decembrie 2020, în conformitate cu politica contabilă, Societatea a contactat un
evaluator extern, membru al Asociației Evaluatorilor din România pentru reevaluarea
terenurilor și clădirilor care a concluzionat, în urma analizei de piață imobiliară la nivelul
municipiului Sibiu, că evoluția valorii juste aferente imobilelor a fost una descrescătoare, la
nivelul anului 2020, similar cheltuielilor cu amortizarea înregistrate în această perioadă, astfel
nu se justifică întocmirea unui raport de evaluare.
Toate activele corporale ale Societății sunt gajate pentru împrumuturile prezentate în nota
14 Împrumuturi.

4 Imobilizări necorporale
În categoria imobilizările necorporale, la 31 decembrie 2020 principalul element este
reprezentat de licența pentru programul contabil SAP, cu o valoare de 1.070.313 RON la
valoare brută (31 decembrie 2019: 1.070.313 RON), achiziționată în cursul anului 2016.

La 1 ianuarie 2019
Creșteri
Cheltuieli cu amortizarea
La 31 decembrie 2019
Cost
Amortizare acumulată
Valoare contabilă netă la
31 decembrie 2019
Creșteri
Transferuri
Cheltuieli cu amortizarea
La 31 decembrie 2020
Cost
Amortizare acumulată
Valoare contabilă netă la
31 decembrie 2020

Concesiuni,
brevete,
licentțe

Alte imobilizări
necorporale

Imobilizări
necorporale în
curs

17.207

826.365

-

843.572

-11.498

10.379
-138.134

289.445
-

299.824
-149.632

456.638
-450.929

1.205.941
-507.331

289.445
-

1.952.024
-958.260

5.709

698.610

289.445

993.764

-2.635

10.340
208.886
-138.144

72.888
-208.886
-

83.228
-140.779

456.638
-453.564

1.425.167
-645.475

153.447
-

2.035.252
-1.099.039

3.074

779.692

153.447

936.213
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5 Investiții imobiliare

Sold la începutul perioadei
Creșteri
Surplus din reevaluare
Sold la sfârșitul perioadei

31.dec.20
RON

31.dec.19
RON

12.786.461
1.940.746
10.845.715

10.405.161
2.381.300
12.786.461

Societatea deține o clădire situată în Cluj, de pe urma căreia obține venituri din chirie.
La 31 decembrie 2020 și la 31 decembrie 2019, valoarea justă a investiției imobiliare se
bazează pe raportul de evaluare întocmit de un evaluator independent. Impactul acestei
evaluări a fost imputat rezultatului curent ca urmare a modificării valorii juste. Metoda de
evaluare folosită este conformă cu Standardele Internaționale de Evaluare.
Investiția imobiliară este ipotecată pentru împrumuturile Societății, prezentate în nota 14
Împrumuturi.

6 Stocuri
Materii prime
Materiale consumabile
Producție în curs de execuție
Mărfuri
Avansuri aferente stocurilor
Ajustări pentru deprecierea materiilor prime
Total

31.dec.20
12.761.275
263.596
1.356.574
78.512
3.443.300
-332.684
17.570.573

31.dec.19
12.272.621
390.733
931.531
70.116
346.979
-540.089
13.471.891

Materiile prime specifice producției de transformatoare sau componente pentru
transformatoare, sunt reprezentate în principal de materiale precum cupru, izolație, tablă,
cuvă, ulei, izolatori, baterii de răcire, etc. Societatea măsoară cifra de afaceri, creanțele și
datoriile aferente pe baza stadiului de definitivare a contractelor pe termen lung.
Ajustarea pentru materiile prime este legată de stocuri cu viteză de rotație redusă sau pentru
care există o incertitudine privind utilizarea viitoare.
Stocurile sunt acordate drept garanție pentru împrumuturile bancare prezentate în nota 14
Împrumuturi.
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7 Creanțe comerciale și active contractuale
Creanțe comerciale
Creanțe comerciale Grup
Ajustări pentru deprecierea creanțelor comerciale
Active contractuale
Ajustări pentru deprecierea activelor contractuale
Total Creanțe comerciale curente
Imobilizari financiare - Creanțe imobilizate
Depozite de garanție pentru bună execuție
Rețineri pentru contracte de constructii
Total Creanțe imobilizate

31.dec.20
18.548.358
9.161.354
-294.814
27.414.898
63.127.160
-366.895
90.175.163

31.dec.19
25.508.266
6.620.534
-808.966
31.319.834
53.272.369
-669.212
83.922.991

86.773
796.884
883.657

94.815
887.250
982.065

La 31 decembrie 2020, societatea aplică IFRS 15 și înregistrează creanțele pe baza metodei
"procentului de finalizare/definitivare" pentru a determina suma corespunzătoare de
recunoscut într-o anumită perioadă. Stadiul de definitivare se măsoară în raport cu costurile
contractuale efectuate până la sfârșitul perioadei de raportare ca procent din costurile totale
estimate pentru fiecare contract. În bilanț, Societatea raportează poziția contractuală brută
pentru fiecare contract ca fiind fie un activ – Active contractuale, fie o datorie – Datorii
contractuale. Un contract reprezintă un activ în care costurile suportate plus profiturile
recunoscute (mai puțin pierderile recunoscute) depășesc facturarea progreselor; în caz
contrar un contract reprezintă o obligație.
Creanțele imobilizate reprezintă rețineri contractuale legate de contracte de construcție și
vor fi încasate de către Societate în conformitate cu condițiile contractuale convenite cu
clienții.
La 31 decembrie 2020, creanțele comerciale depășite la scadență și care nu sunt ajustate
pentru a reflecta riscul de neîncasare au fost în valoare de 813.266 RON (2019: 3.730.208
RON). Analiza scadențelor depășite ale acestor creanțe comerciale se prezintă astfel:
31.dec.20
497.713
90.505
225.048
813.266

0-30 zile
31-60 zile
61-90 zile
> 90 zile

31.dec.19
1.768.662
1.576.944
119.459
265.143
3.730.208

Conducerea Societății consideră că nu există riscuri semnificative ca aceste creanțe
comerciale să fie ajustate pentru depreciere.
La 31 decembrie 2020, creanțele comerciale depreciate au fost de 661.709 RON (2019: RON
1.478.178).
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Creanțele înregistrate la data de 31.12.2020, precum și creanțele viitoare sunt constituite ca
ipoteca mobiliară fără depozitare pentru împrumuturile descrise în nota 14 Împrumuturi.

8 Numerar, echivalente de numerar şi numerar restricţionat
31.dec.20
907.221
1.927
909.148

Numerar la bănci
Numerar restricționat
Numerar în casierie
Total numerar și echivalente de numerar

31.dec.19
83.834
1.000
84.834

Conturile de numerar sunt ipotecate ca garanții pentru împrumuturile descrise în nota 14
Împrumuturi.

Reconcilierea Situației fluxurilor de trezorerie
Sold prezentat mai sus
Descoperit de cont
Soldul conform situației fluxurilor de trezorerie

31.dec.20
909.148
-1.366.544
-457.396

31.dec.19
84.834
-1.931.256
-1.846.422

31.dec.20
360.394
42.875
384.394
327.563
77.230
1.192.456

31.dec.19
238.140
141.424
327.563
38.887
746.014

9 Alte creanțe
Alte creanțe în Iegatură cu personalul
TVA neexigibil
TVA de recuperat
Avansuri plătite furnizorilor
Impozitul pe profit de recuperat
Alte creanțe
Total alte creanțe

37

RETRASIB SA
SITUAŢII FINANCIARE ANUALE
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

10 Capitalul social
Structura acţionariatului societăţii la 31 decembrie 2020 se prezintă astfel:
Nr.

Acționar

Nr. acțiuni

%

1.

SGB SMIT INTERNATIONAL GMBH

4.582.236 98,2574%

2.
3.

Acţionari persoane fizice
Acţionari persoane juridice
TOTAL

79.531
1.734
4.663.501

1,7054%
0.0372%
100

Structura acţionariatului societăţii la 31 decembrie 2019 se prezintă astfel:
Nr.

Acționar

Nr. acțiuni

%

1.

SGB SMIT INTERNATIONAL GMBH

1.138.004

93,6465%

2.

Acţionari persoane fizice

76.753

6,31600%

3.

Acţionari persoane juridice

455

0,0375%

1.215.212

100

TOTAL

Capital social varsat
Impact IAS 29 in capital social
Total capital social

31.dec.20

31.dec.19

466.350
255.610
721.960

121.521
255.610
377.131

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare nr. 91/30.12.2019, Acționarii RETRASIB S.A.
au decis majorarea de capital social cu primă de emisiune după cum urmează: în limita unui
aport maxim total de 26.113.153,90 RON a fost emis un număr maxim de 3.677.909 de noi
acțiuni ordinare nominative în formă dematerializată cu o valoare nominală de 0,1 lei la un
preț de emisiune de 7,1 RON/ acțiune.
Prin aceeași Hotărâre AGEA anterior menționată s-a decis ca majorarea de capital să se
realizeze de la 121.521,2 lei la maxim 489.312,10 RON în vederea corectării activului net al
Societății conform dispozitiilor legale aplicabile. Diferența dintre prețul de emisiune al
acțiunilor noi și valoarea nominală a acestora (în cazul de față 7 RON/actiune) a constituit
primă de emisiune conform art. 221 coroborat cu art. 210 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile și urma să se evidențieze separat în rezervele Societății. Acțiunile au fost distribuite
pentru subscriere după cum urmează:
* un număr maxim de 3.444.233 de acțiuni la un preț de 7,1 RON, din care aport la capital de
344.423,30 RON și primă de emisiune de 24.109.631 RON, au fost oferite spre subscriere în
favoarea acționarului majoritar SGB-SMIT International GMBH prin conversia (totală sau
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parțială) în acțiuni a creanțelor certe, lichide și exigibile deținute la data AGEA (nr.
91/31.12.2019) de către SGB asupra Societății în valoare de 24.454.064 RON (echivalentul a
5.140.000 EUR la cursul BNR de schimb valutar de 1 EUR/4,7576 RON, în vigoare la
31.10.2019) conform raportului de expertiză contabilă întocmit de un expert independent ;
* Restul de maximum 233.676 de acțiuni noi la un preț de emisiune de 7,1 RON, din care aport
la capital de 23.367,6 RON și primă de emisiune de 1.635.732 RON, au fost oferite spre
subscriere celorlalți acționari existenți, în baza dreptului de preferință al acestora, în schimbul
unor aporturi în numerar.
La finalul perioadei de subscriere (perioadă cuprinsă între 24.07.2020 – 23.08.2020), s-a
constatat că în cadrul ofertei au fost subscrise un număr de 3.444.233 acțiuni, reprezentând
un procent de 93,65% din totalul de 3.677.909 acțiuni oferite public.
Astfel, prin Hotărârea nr. 334/august 2020, Consiliul de Administrație al RETRASIB SA a
constatat și a validat, pe baza informațiilor primite de la intermediarul VIENNA INVESTMENT
TRUST, pentru subscrierile efectuate prin intermediar și a subscrierilor efectuate direct prin
Depozitarul Central, că, în perioada de subscriere, în temeiul drepturilor de preferință,
următorul nivel al subscrierilor de noi acțiuni ale Societății:
- un număr de 3.444.233 de acțiuni la un preț de 7,1 RON, din care aport la capital de
344.423,30 RON și primă de emisiune de 24.109.631 RON, au fost subscrise de către
acționarul majoritar SGB-SMIT International GMBH prin conversia parțială, cu suma de
24.454.054,3 RON, în acțiuni a creanțelor certe, lichide și exigibile în valoare totală de
24.454.064 RON, deținute de către SGB asupra Societății (echivalentul a 5.140.000 EUR la
cursul BNR de schimb valutar de 1 EUR/4,7576 RON, în vigoare la 31.10.2019) conform
raportului de expertiză contabilă întocmit de expertul independent dna. Toader Doina.
- un număr de 4.056 de acțiuni noi la un preț de emisiune de 7,1 RON, din care aport la capital
de 405,6 RON și primă de emisiune de 28.391,4 RON, au fost subscrise de alți acționari
existenți (7), în baza dreptului de preferință al acestora, în schimbul unor aporturi în numerar.
Astfel, au fost subscrise un număr total de 3.448.289 acțiuni ordinare, dematerializate,
nominative, cu valoarea nominală de 0,1 Ron, la pretul de emisiune de 7,1 Ron/acțiune,
reprezentând contravaloarea unui total de 24.482.851,9 Ron, din care aport la capitalul social
a fost in total de 344.828,9 RON, iar prima de emisiune a fost de 24.138.023 RON.
Prin aceeași hotărâre, nr. 334, Consiliul de Administrație a anulat un număr de 229.620 acțiuni
ordinare, dematerializate, nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, la un preț de emisiune
de 7,1 Ron/acțiune, rămase nesubscrise.
În urma tuturor acestor operațiuni, a fost constatată totodată noua structură a
acționariatului:
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Nr.
Crt.

Nume
prenume/Denumire
Acționar

1.

SGB SMIT INTERNATIONAL
GmbH
Persoane fizice si persoane
juridice
Total General:

2.

și Nr.
acțiuni Procent
din
subscrise și total
capital
vărsate
social

4.582.236

98,26

81.265

1,74

4.663.501

100

11 Rezerve și rezerve din reevaluare
În ceea ce privește rezervele prezentate în Situația modificărilor capitalurilor proprii,
următoarele note sunt relevante:

Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezerve din operațiuni cu instrumente derivate
Rezerve legale
Total rezerve

31.dec.20
9.090.831
1.466.096
1.104.094
584.728
12.245.749

31.dec.19
9.190.143
4.145.814
450.808
584.728
14.371.493

Rezervele din reevaluare cuprind modificările nete cumulate ale valorii juste a terenurilor și
construcțiilor. Rezervele din reevaluare sunt prezentate la valoare netă, cu impozitul amânat
aferent (16%).
Alte rezerve: Rezervele Societății sunt reprezentate de profitul reinvestit obținut în anii
anteriori. În 2020 s-a acoperit din rezerve pierderea aferentă anului 2019 în sumă de
2.679.718 RON.
Rezerve din operațiuni derivate (de acoperire a riscului): societatea a contabilizat în 20192020 efectele operațiunilor de acoperire a riscului pe contracte de cupru și schimb valutar,
așa cum sunt prezentate în nota 29.
Rezerve legale: În conformitate cu legea, Societatea creează rezerve legale în cuantum de 5%
din profitul înregistrat până la nivelul de 20% din capitalul social.
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12 Datorii comerciale
Datoriile comerciale ale Societății sunt:

Datorii comerciale
Datorii comerciale către terți
Datorii comerciale către părți afiliate
Sume datorate către clienți pentru contracte de construcție
Avansuri încasate de la clienți
Avansuri încasate de la părți afiliate
Plăți în avans către furnizori
Furnizori de imobilizări părți afiliate
Furnizori de imobilizări terți
Furnizori – facturi de primit
Total datorii comerciale

31.dec.20
48.705.980
6.595.410
8.540.698
11.437.906
18.793.344
-323.539
3.884
-206.917
93.546.766

31.dec.19
52.039.165
5.014.658
2.205.290
12.689.277
8.033.795
-13.638
3.884
-190.971
79.781.460

Datoriile comerciale sunt negarantate și sunt de obicei plătite în termen de 90 de zile de la
recunoaștere. Valoarea contabilă a datoriilor comerciale și a altor datorii este considerată a fi
aceeași cu valoarea lor justă, datorită naturii lor pe termen scurt.
La 31 decembrie 2020, societatea înregistrează creanțele bazate pe metoda "procentului de
definitivare" pentru a determina valoarea corespunzătoare care trebuie recunoscută într-o
anumită perioadă. În bilanț, Societatea raportează poziția contractuală netă pentru fiecare
contract ca fiind fie un activ, fie o datorie. Un contract reprezintă un activ în care costurile
suportate plus profiturile recunoscute (mai puțin pierderile recunoscute) depășesc facturarea
progreselor, în caz contrar, un contract reprezintă o obligație.
Mai multe detalii cu privire la datoriile către părțile afiliate sunt prezentate în nota 27.

13 Alte datorii
31.dec.20
831.543
137.570
31.359
13.924
1.512.734
5.516.845
8.043.975

Datorii privind contribuțiile sociale
Impozit pe venitul din salarii
TVA de plată
Dividende de plătit
Datorii în legătură cu personalul
Alte datorii plătibile către părți afiliate
Dobândă plătibilă către părți afiliate
Total alte datorii

31.dec.19
620.120
106.255
177.000
13.924
1.334.998
3.690.870
5.943.167

În cadrul datoriilor în legătură cu personalul sunt incluse sumele aferente salariilor lunii
decembrie 2020 cu scadența în luna ianuarie 2021 (492.365 RON), contravaloarea orelor
suplimentare efectuate de către angajații Societății până la 31 decembrie 2020 și care nu au
fost achitate (98.585 RON), concediilor neefectuate de către angajații Societății până la 31
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decembrie 2020 (524.743 RON), bonusurile de performanță pe care Societatea s-a angajat să
le acorde în corelare cu indicatorii de performanță stabiliți (355.102 RON) și alte datorii în
legătura cu personalul. Aceste datorii sunt în termen scadent.

14 Împrumuturi
Împrumuturi pe termen scurt – părți afiliate
Împrumuturi bancare pe termen scurt
Împrumuturi bancare pe termen lung
Total

31.dec.20
5.025.221
38.954.054
43.979.275

31.dec.19
29.497.840
41.348.703
70.846.543

a) Împrumuturi bancare
Societatea este finanțată de Banca Transilvania prin facilități de împrumut pe termen scurt de
tip plafon global de exploatare până la limita de 51,9 milioane RON, pentru activitatea curentă
(capital de lucru), cu rata dobânzii de 6 M + 2%, încheiată la 6 mai 2010. Plafonul poate fi
utilizat ca:
• linie de credit de tip descoperire de cont, limitat la 2 milioane RON, din care suma
de 1.366.543,83 RON era utilizată la 31 decembrie 2020;
• credite pe termen scurt, din care Societatea a utilizat la 31 decembrie 2020 o sumă
de 37.587.510,59 RON, reprezentând trageri din plafon;
• emiterea de scrisori de garanție bancară în sumă de 2.139.205 RON, deținute în afara
bilanțului contabil - Nota 26 Active și pasive contingente - Obligații bancare.
La 31 decembrie 2020, Societatea are o sumă de 10.828.266 RON neutilizată din plafonul
global, 2.810.000 RON din plafon fiind blocat pentru acoperirea băncii împotriva riscului
valutar asociat cu scrisorile de garanție.
Expunerea Societății la modificările ratei dobânzii aferente împrumuturilor în sold și datele
de reevaluare contractuale la sfârșitul perioadei de raportare sunt:
31.dec.20

31.dec.19

Împrumut scadent în 6 luni sau mai puțin

38.954.054

41.348.703

Împrumut scadent în 12 luni sau mai puțin

5.025.221

29.497.840

Valoarea justă a împrumuturilor este estimată de valoarea lor contabilă. Impactul scontării
nu este semnificativ, deoarece toate împrumuturile sunt purtătoare de rate ale dobânzii
variabile.
Data scadenței utilizării plafonului de expoatare global este 24 august 2021.
Pentru garantarea împrumuturilor bancare, Societatea a constituit în favoarea băncii
următoarele ipoteci:
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•
•
•
•
•

asupra stocurilor de materii prime, materiale auxiliare și producția în curs de execuție;
asupra soldurilor conturilor curente deschise la bancă;
asupra drepturilor de creanţă provenind din contracte prezente şi viitoare;
asupra drepturilor rezultate din poliţe de asigurare având ca obiect bunurile aduse în
garanţie;
asupra tuturor imobilizărilor corporale și investițiilor imobiliare.

Pentru informații privind datoriile aferente leasingului financiar, vezi nota 24.
b) Împrumuturi – părți afiliate
Detalierea împrumuturilor obținute de la SMB SMIT International GMBH (acționar majoritar)
în structură și tranșele acordate, ratele dobânzilor, scadențele sunt prezentate în tabelul
următor:
Valoarea
plafonului
acordată

Sold la
31/12/2020
în RON

Rata
dobânzii

800.000 EUR

3.895.520

232.000 EUR
1.032.000 EUR

Mone
da

Data
contractului

Scadența

Creditor

7%

20/05/2019

nedefinit

SGB SMIT

1.129.701

7%

20/05/2019

nedefinit

SGB SMIT

5.025.221

Total

Împrumutul pe termen nedeterminat poate fi reziliat în 12 luni de la primirea unei notificări
de la creditorul SGB-SMIT. În plus, soldul dobânzilor aferente împrumutului primit de la
acționarul principal SGB-SMIT, în valoare de 5.516.845,07 RON la 31 decembrie 2020 (31
decembrie 2019: 3.690.870 RON), a fost clasificat în Situația poziției financiare la poziția Alte
datorii.
În ceea ce privește împrumuturile de la părțile afiliate, există o ipotecă de rang 2 asupra
echipamentelor, vehiculelor, mobilierului, stocurilor, creanțele prezente și viitoare.
În data de 20.05.2019 s-a aprobat de către acționarul principal SGB-SMIT un împrumut pentru
investiții pentru Laboratorul de testare, în valoare de 1.032.000 EUR.
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15 Provizioane
31.dec.19
Provizioane pe termen scurt
Provizioane penalități comerciale de
intarziere a livrarilor
Total provizioane pe termen scurt
Provizioane pe termen lung
Provizioane pentru garanții
Provizion pentru pensii și alte
provizioane
Total provizioane pe termen lung

Constituiri

Reversări

31.dec.20

661.064

476.200

-661.064

476.200

661.064

476.200

-661.064

476.200

822.405

-

-276.059

546.347

510.317

15.395

-158.853

366.859

1.332.722

15.395

-434.912

913.206

Penalitățile comerciale pentru întârzierea livrării sunt recunoscute atunci când Societatea are
o obligație certă în baza contractelor încheiate cu clienții săi, ca urmare a nelivrării
transformatoarelor la data menționată în contract.
Provizionul aferent garanției este înregistrat pentru a acoperi cheltuielile din perioada de
garanție pentru transformatoarele vândute. Societatea oferă, în general, garanții de 24 de
luni pentru transformatoarele produse, dar există contracte cu termene de garanție de 5 ani.
Conducerea estimează menținerea provizioanelor aferente viitoarelor cereri de garanție în
baza informațiilor istorice privind solicităriile primite în perioada de garanție.
La data de 31 decembrie 2020, Societatea a înregistrat un provizion pentru pensii în
conformitate cu prevederile art. 64 din Contractul Colectiv de Muncă al Societății, care
prevede că Societatea va acorda un bonus la pensionarea salariatului în valoare de un salariu
brut pentru împlinirea a 5 ani vechime în Societate, două salarii brute pentru o perioadă de
zece ani în Societate, trei salarii brute pentru o perioadă de 15 ani vechime în Societate, patru
salarii brute pentru o vechime în companie de 20 de ani și cinci salarii brute pentru o vechime
în Societate de 25 de ani. Suma este înregistrată împreună cu provizionul pentru alte riscuri
care a fost constituit începând cu 2016. Ipotezele luate în considerare de catre conducerea
Societății pentru determinarea provizionului de pensii sunt: rata de actualizare de 5%, rata
inflației de 3,5%, rata anuală de plecare a angajaților din Societate de 20,59% și vârsta
standard de pensionare.
Efectul provizioanelor asupra situației rezultatului global se prezintă după cum urmează:
Efectul provizionării
Venit net din provizioane
Cheltuielile nete din provizioane

2020
604.381
-
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16 Impozit pe profit curent și impozit amânat
A. Sume recunoscute în contul de profit și pierdere
Cheltuieli cu impozitul pe profit
Anul curent

31.dec.20
-

31.dec.19
-

-566.932
-566.932
-566.932

-460.912
-460.912
-460.912

Venituri (cheltuieli) cu impozitul amânat
Provenit din diferențe temporare
Recunoașterea diferențelor temporare nerecunoscute inițial
Total venit (cheltuială) cu impozitul amânat

Nu există cheltuieli curente aferente impozitului pe profit datorită pierderilor înregistrate în
ultimii doi ani. Modificările componentelor impozitului amânat sunt prezentate mai jos:

B. Impozit amânat
Poziția bilanțieră
Active imobilizate
Stocuri
Creanțe comerciale și alte creanțe
Datorii comerciale și alte datorii
Provizioane
Pierdere fiscal
Instrumente de acoperire a riscului
Total creanță (datorie) impozit
amânat

Sold la
31.dec.18
-1.409.122
155.693
783.111
72.315
-398.003
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Înregistrat
în contul
Înregistrat
de profit și în capitaluri
pierdere
proprii
80.815
-176.851
-96.036

-364.876
-158.182
-523.058

Sold la
31.dec.19
-1.773.998
236.508
606.260
-85.867
-1.017.098
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Sold la
31.dec.19
Poziția bilanțieră
Active imobilizate
Stocuri
Creanțe comerciale și alte creanțe
Datorii comerciale și alte datorii
Provizioane
Pierdere fiscal
Instrumente de acoperire a riscului
Total creanță (datorie) impozit
amânat

Înregistrat
în contul
Înregistrat
de profit și în capitaluri
pierdere
proprii

-1.773.998
236.508
606.260
-85.868

-130.635
-167.015

-1.017.098

Sold la
31.dec.20

-

326.409
-124.436

-1.447.589
105.873
439.245
-210.304

-297.650

201.973

-1.112.775

În considerarea rezultatelor financiare din ultimele exerciții financiare, Societatea a decis, la
31 decembrie 2018, ajustarea impozitului amânat aferent pierderilor fiscale.
În conformitate cu prevederile fiscale românești, pierderea fiscală poate fi reportată timp de
șapte ani pentru pierderile fiscale înregistrate după 1 ianuarie 2009, începând cu anul în care
au survenit.

17 Venituri din cifra de afaceri
Venituri din vânzarea produselor finite
Venituri din contracte de construcție
Venituri din vânzarea mărfurilor
Venituri din servicii prestate
Venituri din chirii
Venituri din activități diverse
Total

2020

2019

79.086.782
120.399.693
1.226.213
882.264
1.133.878

61.101.182
86.644.605
211.464
1.003.433
1.086.720
992.779
151.040.183

202.728.830

46

RETRASIB SA
SITUAŢII FINANCIARE ANUALE
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

Distribuția geografică a vânzarilor se prezintă astfel:
Țara
Părți afiliate (nota 27):
Germania
Olanda
Malaesia
Clienți - terți:
România
Danemarca
Germania
Grecia
Marea Britanie
Norvegia
Polonia
Republica Cehă
Bulgaria
Spania
Croatia
Turcia
Italia
Ungaria
Elvetia
Iraq
Irlanda
Suedia
Austria
Total vânzări

2020

2019

106.049.702
105.594.194
454.057
1.451
96.679.128
64.556.352
13.699.758
7.187.767
3.703.682
2.872.003
2.413.022
1.764.540
269.372
78.089
68.280
35.433
24.627
2.772
2.715
848
-132
202.728.830

62.035.916
61.785.027
250.889
89.004.267
65.541.667
5.601.720
5.709.307
2.078.426
8.305
3.057.875
5.545.923
89.100
719.391
390.216
199.028
54.026
9.283
151.040.183

Principalii clienți ai Societății în 2020 sunt: Starkstrom Geratebau Regensburg (părți afiliate),
Energobit SA, Romelectro România, E-Distribuție Banat, CNTEE Transelectrica, Better Energy
Solutions, JYSK ENERGI TEKNIK A/S, E-Distribuție Muntenia, E-Distribuție Dobrogea, Siemens
și Electromontaj SRL.
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18 Alte venituri
Alte venituri
Câștiguri din reevaluarea valorii juste a investițiilor imobiliare
Alte venituri din exploatare
Total alte venituri

2020

2019

16.186
16.186

2.381.301
183.063
2.564.364

19 Cheltuieli cu materiile prime și alte materiale consumabile
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile
2020
2019
149.114.487
113.502.794
Cheltuieli cu materii prime
2.187.456
1.177.939
Cheltuieli cu materialele consumabile și auxiliare
1.858.603
1.528.977
Cheltuieli privind energia și apa
116.901
135.909
Alte cheltuieli
116.345.619
Total
153.277.447
Principalele materii prime folosite în producția de transformatoare sunt cupru, fierul, kituri
de izolare, radiatoare.

20 Servicii furnizate de terți
Cheltuieli cu serviciile
Reparații
Chirii
Asigurări
Transport
Comunicații
Proiectare și servicii tehnice
Servicii vamale si consultanță
Alte cheltuieli cu serviciile
Total

2020
255.924
543.024
489.569
10.166.921
47.688
1.162.787
3.961.452
3.627.666
20.255.031
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2019
310.075
511.642
386.888
4.049.556
179.524
1.830.111
3.114.626
2.479.811
12.862.233
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21 Alte cheltuieli / venituri
Alte cheltuieli
Servicii bancare
Deplasări
Protocol și publicitate
Cheltuieli/(venituri) din diferențele de schimb valutar
Instrumente de acoperire a riscului
Impozite
Cheltuieli/(venituri) din înregistrarea/(eliberarea)
ajustărilor pentru deprecierea stocurilor și a creanțelor
comerciale
Alte cheltuieli
Total Alte cheltuieli

2020
1.708.065
344.124
85.133
1.366.038
159.188
998.707

2019
903.043
717.271
147.559
1.852.062
98.959
782.029

-528.087

-885.459

791.371
4.924.540

306.537
3.922.001

22 Cheltuieli cu personalul
2020
18.994.402
-44.435
556.147
803.450
20.309.564

Cheltuieli cu salariile
Angajamente legate de personal
Cheltuieli cu colaboratori
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială
Cheltuieli cu tichetele de masă acordate
Total

2019
15.889.961
199.663
411.389
724.250
17.225.263

Numărul mediu de angajați ai Societății în 2020 a fost de 238 (în 2019: 199 de angajați). La 31
decembrie 2020, Societatea avea 254 de angajați (la 31.12.2019: 222 de angajați).
Angajamentele legate de personal reprezintă creșteri ale ajustărilor pentru concediile de
odihnă (în valoare de 67.938 RON), scăderi pentru bonusurile de performanță pentru design
(în valoare de -30.147 RON), creșteri ale cheltuielilor aferente orelor suplimentare efectuate
în cursul anului financiar 2020 (în valoare de 61.232 RON), și o scădere a provizioanelor pentru
pensii efectuate pentru angajații Societății (în valoare de -143.458 RON).

23 Cheltuieli și venituri financiare
Venituri din dobânzi
Venituri din diferente de curs valutar
Venituri financiare
Cheltuieli privind dobânzile
Cheltuieli din diferențe de curs valutar
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar net
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2020
235
0
235

2019
316
0
316

3.860.305
407.037
4.267.342

3.471.558
629.994
4.101.552

-4.267.107

-4.101.236
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24 Obligații privind leasingul
Societatea a încheiat două contracte de leasing pe termen lung cu partea afiliată Starkstrom
Gmbh, companie din cadrul Grupului, pentru echipamente de producție de bobinat,
demarate în noiembrie 2016 și februarie 2017. Unul dintre contracte se va finaliza în 2022, iar
celălalt în 2029.
Pentru că se îndeplinesc condițiile unui leasing financiar în urma analizei contractelor din
prisma criteriilor de leasing financiar conform IAS17, s-au înregistrat următoarele valori:

La 31 December 2020:

Rate de leasing conform contract,
EUR
Rate de leasing conform contract,
RON
Valoarea prezentă a ratelor de
leasing:
Datorie de leasing financiar, EUR
Datorie de leasing financiar, RON

Sub 1 an

între 1-5 ani

peste 5
ani

Total

114.872

300.948

265.698

681.518

559.358

1.465.437

1.293.788

3.318.583

112.989
550.188

251.468
1.224.500

155.537
757.372

519.994
2.532.059
31.dec.2020

Valoarea echipamentelor deținute în
leasing financiar, RON
Amortizarea acumulată a
echipamentelor deținute în leasing
financiar
Valoarea rămasă a echipamentelor în
leasing financiar, RON

4.187.796
1.655.735
2.532.061

Ca urmare a aplicării IFRS 16, de la 1 ianuarie 2019 s-au înregistrat următoarele valori:

50

RETRASIB SA
SITUAŢII FINANCIARE ANUALE
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

Sume recunoscute în balanță

Dreptul de utilizare a
activului
Echipament
Total

31-Dec-20

31-Dec-19

2.573.647
2.573.647

3.020.580
3.020.580

Datorii de leasing
Termen lung
Sub 1 an
Total

31-Dec-20
1.981.871
550.188
2.532.059

31-Dec-19
2.535.814
443.191
2.979.005

În anul precedent, grupul a recunoscut doar activele și datoriile de leasing în raport cu
leasingul care a fost clasificat drept „leasing financiar” în conformitate cu IAS 17 Leasing.
Activele au fost prezentate în imobilizări corporale, iar datoriile sub formă de datorii de
leasing.
În anul 2019 societatea a încheiat un contract nou de leasing cu durata de 3 ani pentru
echipamente de birotică, 6 bucăți, în valoare totală de 54.726 RON.

Sume recunoscute în contul de profit și pierdere

Amortizarea dreptului de
utilizare a activului
Echipament

31-Dec-20

31-Dec-19

446.933

430.515

97.746

97.746

Cheltuieli cu dobânda

Contractele de leasing nu prevăd avans, valoare reziduală sau o opțiune pentru achiziționarea
echipamentelor la finalul contractului. Durata celor 13 ani de contract acoperă întreaga
durată de viață economică a activelor.
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25 Pierderea pe acțiune
Calculul rezultatului pe acţiune de bază s-a efectuat în baza profitului atribuibil acţionarilor
ordinari şi a numărului mediu ponderat de acţiuni ordinare:
2020
2019
Pierderea atribuibilă acţionarilor ordinari
-3.118.717
-2.679.718
Numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare
4.663.501
1.215.212
Total rezultat pe acțiune
-0,6688
-2,2051
Rezultatul pe acţiune diluat este egal cu rezultatul pe acţiune de bază, întrucât societatea nu
a emis acţiuni ordinare potenţiale.

26 Active şi datorii contingente
Datoriile contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare. Ele sunt prezentate doar în
cazul în care posibilitatea unei ieşiri de resurse ce reprezintă beneficii economice este
îndepărtată. Un activ contingent nu este recunoscut în situaţiile financiare, ci este prezentat
atunci când o intrare de beneficii economice este probabilă și va fi confirmat numai de apariția
sau de absența unor evenimente viitoare nesigure care nu sunt în totalitate sub controlul
entității.
Angajamente bancare
Banca Transilvania a emis scrisori de garanție pentru clienți, în favoarea societății, în limita
plafonului de împrumut convenit, așa cum este prezentat în nota Împrumuturi. La 31
decembrie 2020, Societatea a emis scrisori de garanție în favoarea clienților săi în valoare de
2.139.205 RON din Banca Transilvania și 27.539.545 RON din alte bănci ale grupului (31
decembrie 2019: 21.310.122 RON), care devin obligații ale Societății în caz de neconformitate
pentru serviciile prestate clientului său. La 31 decembrie 2020, lista scrisorilor de garanție
deschise este următoarea (vezi pagina următoare) :
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Tip scrisoare
CGR bună execuție
Bună execuție
Bună execuție
Bună execuție
Bună execuție
Bună execuție

Total EUR
Total RON
Total PLN

Valoare
199.085
77.279
77.279
187.563
181.157
7.348

Mon
EUR
EUR
EUR
PLN
RON
EUR

360.990
181.157
187.563

EUR
RON
PLN

Beneficiar
Energobit SA Cluj
Mavir Hungary
Mavir Hungary
Innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.
Transelectrica
Energobit SA Cluj

Maturitate
15.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
29.04.2022
31.10.2022
28.04.2023

O parte din scrisorile de garanție pentru clienți emise de Banca Transilvania, în favoarea
societății, au fost transferate la o bancă a grupului, Deutsche Bank pentru a elibera din
plafonul de împrumut convenit cu Banca Transilvania și a putea folosi suma eliberată la alte
plăți necesare societății. La 31 decembrie 2020, lista scrisorilor de garanție emise de către
Deutsche Bank este următoarea (vezi pagina următoare) :
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Tip scrisoare
Scrisoare plată avans
Bună execuție
Bună execuție
Scrisoare plată avans
Bună execuție
Bună execuție
Contragaranție scrisoare plată avans
Contragaranție scrisoare plată avans
Scrisoare plată avans
Scrisoare plată avans
Garanție de plată
Bună execuție
Bună execuție
Bună execuție
Scrisoare plată avans
Scrisoare plată avans
Bună execuție
Bună execuție
Scrisoare plată avans
Bună execuție
Bună execuție
CGR bună execuție
Bună execuție

Total EUR
Total DKK

Valoare
340.000
49.700
49.150
393.050
759.800
390.700
869.396
316.144
806.200
915.000
70.000
15.500
47.527
59.750
554.800
31.125
48.000
16.000
90.024
849.775
112.547
168.450
192.848

Mon
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
DKK
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

5.424.286
1.721.200

EUR
DKK

Beneficiar
Electromontaj Bucuresti
E-Distributie Muntenia
E-Distributie Dobrogea
Energobit
Transelectrica
ROMELECTRO SA
Energobit
Energobit
Better Energy Solution
Better Energy Solution
Modine Soderkopin
Acciona
Acciona
ROKAS (Iberdrola)
Transelectrica
Transelectrica
Ute Biomasa
Ute Biomasa
ROMELECTRO SA
Transelectrica
Transelectrica
Energobit SA Cluj
SMART Sibiu - Iernut

Maturitate
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
30.03.2021
11.03.2021
30.04.2021
12.06.2021
12.06.2021
01.08.2021
01.09.2021
31.12.2021
30.03.2022
30.03.2022
30.04.2022
27.06.2022
27.06.2022
24.09.2022
24.09.2022
30.11.2022
28.10.2023
28.10.2023
13.04.2024
14.08.2026

Garanții primite
Societatea a primit, în scopul garantării plății către furnizori, garanții din partea părților
afiliate, respectiv de la SGB-SMIT GmbH în valoare de 1.042.895 EUR.
Aspecte legate de mediu
Efectele asupra mediului ale activităților Societății sunt monitorizate de conducerea
Societății. În consecință, nu s-au stabilit niciun fel de prevederi pentru eventualele obligații
potențiale în ceea ce privește problemele de mediu.
Prețuri de transfer
Legislația fiscală din România include principiul "independenței", potrivit căruia tranzacțiile
inter-societăți ar trebui să fie efectuate la valoarea de piață. Contribuabilii locali care
efectuează tranzacții între companii trebuie să întocmească și să depună dosarul de
documentare a prețurilor de transfer la autoritățile fiscale din România, la cererea scrisă din
partea acestora. Neprezentarea dosarului de documentare privind prețul de transfer sau
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depunerea unui dosar incomplet poate duce la sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor; pe
lângă conținutul dosarului de documentare privind prețurile de transfer, autoritățile fiscale
pot interpreta tranzacțiile și circumstanțele într-un mod diferit de cel al societății și, prin
urmare, pot determina obligații fiscale suplimentare rezultate din ajustările prețurilor de
transfer. Conducerea Societății consideră că nu va înregistra pierderi în cazul unei revizuiri
fiscale a prețurilor de transfer. Cu toate acestea, impactul unei interpretări diferite față de
autoritățile fiscale nu poate fi măsurat în mod fiabil. Acesta ar putea fi semnificativ pentru
poziția financiară și / sau pentru operațiunile Societății.
Taxare
Toate sumele datorate statului pentru impozite au fost plătite sau înregistrate la data
bilanțului. Sistemul fiscal românesc este în curs de consolidare și se schimbă în mod constant,
cu interpretări diferite ale autorităților în legătură cu legislația fiscală, care pot genera
impozite, taxe și penalități suplimentare. Dacă autoritățile statului descoperă încălcări ale
dispozițiilor legale din România, acestea pot lua următoarele măsuri, după caz: confiscarea
sumelor în cauză, calcularea obligațiilor fiscale suplimentare și a amenzilor, aplicarea
creșterilor cu întârziere (aplicate sumelor reale de plată). Prin urmare, sancțiunile fiscale care
rezultă din încălcarea dispozițiilor legale pot ajunge la sume semnificative care trebuie plătite
statului.
Societatea consideră că a plătit integral toate taxele și penalitățile, după caz.
Autoritățile fiscale din România nu au efectuat controale privind calcularea impozitului pe
profit până în prezent.
Angajamente
Nu există angajamente pentru achiziții de active fixe.
Pe baza contractelor în derulare cu clienții, comenzile deschise pot fi considerate ca fiind
angajamente pentru livrarea produselor. Pentru acestea, nu există angajamente deschise
pentru cheltuielile de producție.

27 Părți afiliate
La 31 decembrie 2020 Consiliul de Administratie al societatii este compus din urmatorii
membri:
1. Tilo Dorn - Președinte
2. Franz Schatzl - Membru
3. Matthias Gradl – Membru
4. Ulrich Voss – Membru
5. Markus Spliethoff – Membru
Membrii Consiliului de administrație nu dețin acțiuni în cadrul Retrasib S.A., nu sunt
remunerați și nu au existat împrumuturi sau avansuri de trezorerie către aceștia.
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Tranzacții și solduri cu părțile afiliate
Finanțarea în interiorul grupului este descrisă în nota Împrumuturi.
Mai jos este defalcarea balanțelor comerciale și a tranzacțiilor:
Tipul tranzacției:
Parte afiliată
SGB-Smit International
GmbH
STARKSTROM-GERATEBAU
GMBH

SGB - Smit GmbH (fosta
SGB - Smit Management
GmbH )
Royal TRANSFORMATOREN
Smit BV
SÄCHSISCH – BAYERISCHE
Gmbh
SGB MY DIN, Malaezia

Descrierea tranzacției
Împrumuturi și dobânzi
Diverse servicii
Vânzare transformatoare, bobine, cofrete
Vanzari servicii proiectare tehnica, servisare
transformatoare
Achizitii stocuri
Achizitii servicii proiectare
Servicii administrative de suport în domeniile:
financiar, productie, achizitii, controlling, HR, risc
management, etc.
Garantii primite

Tipul relației
Acționar direct
majoritar

Parte a grupului
SGB -SMIT.

Achiziții materiale, servicii prestate
Diverse servicii
Achizitii stocuri

Sold la 31/12/2019
Din vânzări / achiziții de bunuri și servicii
STRAKSTROM
SGB- SMIT GMBH
SGB- SMIT MANAGEMENT
TRAFO PROIECT
Total din vânzări / achiziții de bunuri și
servicii
Din împrumuturi
SGB- SMIT INTERNATIONAL – împrumut
SGB- SMIT INTERNATIONAL - dobândă
Total din împrumuturi
Tranzacții în cursul anului 2019
Din vânzări / achiziții de bunuri și
servicii
STRAKSTROM
SGB- SMIT MANAGEMENT
SGB- SMIT GMBH
ROYAL SMIT TRANSFORMATOREN

Datorii (RON)
4.489.294
31.877
493.486

Creanțe (RON)
6.620.534
-

5.014.657

6.620.534

29.497.840
3.690.870
33.188.710

-

Cumpărări-fară TVA (RON)
2.167.689
31.877
1.793.014
34.707
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Din împrumuturi
STRAKSTROM - dobândă
SGB- SMIT INTERNATIONAL - dobândă
Total din împrumuturi

1.558.833
1.558.833

-

Furnizor (RON)
-

Client (RON)
9.161.354

5.721.728
31.877

-

-

-

Sold la 31/12/2020
Părți afiliate

Din vânzări / achiziții de bunuri și
servicii
STARKSTROM SGB
SGB- Smit GmbH
SGB - Smit International
Royal TRANSFORMATOREN Smit BV
Sächsisch – Bayerische
SGB MALAYSIA
TrafoProject
Total din vânzări / achiziții de bunuri și
servicii
Din împrumuturi
SGB- SMIT INTERNATIONAL - imprumut
SGB- SMIT INTERNATIONAL - dobândă
Total din împrumuturi

1.194
357.924
482.686

-

6.595.409

9.161.354

5.025.221
5.516.845
10.542.066

-

Tranzacții în cursul anului 2020
Părți affiliate

Din vânzări / achiziții de bunuri și
servicii
STARKSTROM SGB

Cumparari fara TVA (RON)

SGB - Smit International

4.389.840
31.877

SGB – Smit GmbH

4.347.108

Royal TRANSFORMATOREN Smit BV
Sächsisch – Bayerische
SGB MALAYSIA
Total din vânzări / achiziții de bunuri și
servicii
Din împrumuturi
STRAKSTROM – dobândă
SGB- SMIT INTERNATIONAL - dobândă
Total din împrumuturi

1.194
1.115.250
9.885.269
1.651.594
1.651.594

Conducerea societății
La 31 decembrie 2020 conducerea societății a fost asigurată de către:
D-na. Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela – Director general
D-na. Panaitescu Roxana Laura –Director financiar
D-nul. Muresan Florin – Director operațional
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În plus față de salariile și bonusurile lor, Societatea nu furnizează directorilor și conducerii
executive alte beneficii nemonetare sau plăți pe bază de acțiuni și nu contribuie la nici un plan
de beneficii post-angajare definite în numele lor. Societatea a plătit efectiv în cursul anului
2020 personalului de conducere o remunerație totală de 664.268 RON. De asemenea,
Societatea va plăti conducerii Societății bonusuri în funcție de diverse criterii de perfomanță,
ulterior aprobării situatiilor financiare ale Societății pentru anului financiar încheiat la 31
decembrie 2020.

28 Contractele de construcție
Societatea măsoară venituri, creanțele și datoriile aferente pe baza nivelului de definitivare
al contractelor pe termen lung. Începând cu 1 ianuarie 2018, Societatea aplică IFRS 15, care
prevede ca în bilanț să fie prezentate separat creanțele și datoriile rezultate din contracte de
construcții, așa cum e definit în politicile contabile.
Poziția bilanțeră pentru contractele de construcție în curs de desfășurare este următoarea:

Costurile totale realizate și profiturile recunoscute (mai
puțin pierderile recunoscute)
Mai puțin: sumele facturate
Net

31.dec.2020

31.dec.2019

87.524.476
-63.536.159
23.988.317

77.326.352
-39.617.763
37.708.589

Poziția netă se referă la:
Creante din contracte de constructii (nota 7)
62.760.265
52.603.156
Datorii din contracte de constructii (nota 12)
-38.771.948
-14.894.567
Net
23.988.317
37.708.589
Societatea utilizează metoda "procentului de definitivare" pentru a determina suma
corespunzătoare care trebuie recunoscută într-o anumită perioadă. Stadiul de definitivare se
măsoară raportând costurile efectuate până la sfârșitul perioadei la costurile totale estimate
pentru fiecare contract.
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29 Instrumente financiare
Contracte derivate la 31 december 2019
Instrumente de acoperire a riscurilor - Cupru

Valoare de piață
536.676

Câștiguri și pierderi din instrumente de acoperire a riscurilor
Câștiguri (-) și pierderi (+) din operațiuni derivate - cupru
Câștiguri (-) și pierderi (+) din operațiuni derivate – schimb valutar
Efectul operațiunilor de acoperire a riscurilor
în capitaluruile proprii, net din impozitul amânat
Cheltuieli aferente operațiunilor de acoperire a riscurilor
în contul de profit și pierdere
Defalcarea valorilor de piață pozitive și negative ale instrumentelor
financiare derivate recunoscute în bilanț, în fluxurile de numerar și în
instrumente de acoperire a valorii juste
Valori pozitive ale pieței din contabilitatea de acoperire împotriva
riscurilor
Din instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie
Din valoarea justa a instrumentelor de acoperire
Valori negative ale pieței din contabilitatea de acoperire împotriva
riscurilor
Din instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie
Din valoarea justa a instrumentelor de acoperire
Contracte derivate la 31 december 2020
Instrumente de acoperire a riscurilor - Cupru

Valoare de piață
1.314.397

Câștiguri și pierderi din instrumente de acoperire a riscurilor
Câștiguri (-) și pierderi (+) din operațiuni derivate - cupru
Câștiguri (-) și pierderi (+) din operațiuni derivate – schimb valutar
Efectul operațiunilor de acoperire a riscurilor
în capitaluruile proprii, net din impozitul amânat
Cheltuieli aferente operațiunilor de acoperire a riscurilor
în contul de profit și pierdere
Defalcarea valorilor de piață pozitive și negative ale instrumentelor
financiare derivate recunoscute în bilanț, în fluxurile de numerar și în
instrumente de acoperire a valorii juste
Valori pozitive ale pieței din contabilitatea de acoperire împotriva
riscurilor
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Valoare nominală
7.337.984

2019
830.458
98.959

31.dec.2019
549.722
549.722
-13.046
-13.046
Valoare nominală
5.340.495

2020
653.286
159.188

31.dec.2020
1.314.397
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Din instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie
Din valoarea justa a instrumentelor de acoperire
Valori negative ale pieței din contabilitatea de acoperire împotriva
riscurilor
Din instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie
Din valoarea justa a instrumentelor de acoperire

1.314.397
-

Pentru a evita fluctuațiile de prețuri care au un efect negativ, Societatea folosește
instrumente de acoperire împotriva riscurilor pentru a minimiza acest risc. La 31 decembrie
2020, Societatea a avut 12 contracte de acoperire active pentru materii prime, respectiv
cupru.

Creanțe comerciale neajunse la scadență sau
depreciate

2020

2019

Grupa 1

611.402

5.885.486

Grupa 2

26.232.850

23.322.424

Grupa 3

275.833

1.718.992

27.120.085

30.926.902

Total creanțe comerciale performante

Grup 1 –clienți / părți afiliate noi
Grup 2 – clienții / părțile afiliate existenți fără incidente de plată în trecut.
Grup 3 – clienții / părțile afiliate existenți cu unele incidente de plată în trecut.
Toate soldurile au fost recuperate integral. Niciun activ financiar care este pe deplin
performant nu a fost renegociat în ultimul an. Detalii cu privire la creanțele comerciale
ajustate și trecute de scadență, sunt prezentate în Nota 7.
Activitatea de gestionare a riscurilor în cadrul Societății se desfășoară în aria cu riscurilor
financiare, riscurilor operaționale și riscurilor juridice. Obiectivele principale ale activității de
gestionare a riscului financiar sunt determinarea limitelor de risc și apoi asigurarea menținerii
expunerii la riscuri între aceste limite. Gestionarea riscurilor operaționale și juridice vizează
garantarea bunei funcționări a politicilor și procedurilor interne pentru minimizarea riscurilor
operaționale și juridice.
Riscurile identificate de societate sunt:
a) Riscul valutar
b) Riscul de lichiditate
c) Riscul de credit
d) Riscul de dobândă
e) Riscul de capital

60

RETRASIB SA
SITUAŢII FINANCIARE ANUALE
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

a) Riscul valutar
Societatea efectuează tranzacții denominate în valute diferite, în principal în EUR. Prin
urmare, există riscul de fluctuații ale cursurilor de schimb. Expunerile la cursul de schimb sunt
gestionate în conformitate cu politicile aprobate.

Expunerea la riscul valutar la 31/12/2019
MONEDA
Creanțe
comerciale
Creanțe din
instrumente
Numerar în
bancă
Total active
Datorii
comerciale

RON

CHF

HUF

USD

EUR

SEK

DKK

NOK

TOTAL

55.533.833

-

-

-

28.377.978

2.875

-

8.305

83.922.990

-

-

-

-

549.722

-

-

549.722

10.510

-

181

1.361

69.719

2.827

234

0

84.833

55.544.343

-

181

1.361

28.997.419

5.702

234

8.305

84.557.545

-

-

1.346.819

-59.036.935

-

572.453

-

-79.781.460

-

18.776.119

49.134

Datorii din
instrumente
derivate

-

-

-

-

-13.046

-

-

-

-13.046

Împrumuturi

41.348.703

-

-

-

-

-

-

-

-41.348.703

-

-

-

-

-29.497.840

-

-

-

-29.497.840

-

-

60.124.822

49.134

-

-150.641.049

8.305

-66.083.504

bancare
Împrumuturi de
la părți afiliate
Total datorii
Expunere
valutară netă

-

1.346.819

-88.547.821

-

-4.580.478

-49.134

181

1.345.458
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Expunerea la riscul valutar la 31/12/2020
MONEDA
Creanțe
comerciale
Creanțe din
instrumente
Numerar în
bancă
Total active
Datorii
comerciale
Datorii din
instrumente
derivate

RON
32.712.490

CHF

HUF

USD

EUR

SEK

-

-

-

52.685.507

133.778

GBP
-

DKK

NOK

4.643.389

TOTAL
90.175.164

-

-

-

-

1.314.397

-

33.392

-

168

5.291

99.088

266.419

6.204

451.135

47.451

1.314.397

32.745.882

-

168

5.291

54.098.993

400.197

6.204

5.094.524

47.451

-12.084.911

-113.853

-1.287.986

-73.704.260

-818.257

-

-5.357.769

-179.730

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-38.954.054

-

-

-

-

-

-

-

-38.954.054

-

-

-

-

-5.025.221

-

-

-

-5.025.221

-51.038.965

-113.853

-

-1.287.986

-78.729.481

-818.257

-

-5.357.769

-179.730

-137.526.042

168

-1.282.695

-24.630.488

-418.060

6.204

-263.245

-132.279

909.148
92.398.709
-93.546.767

Împrumuturi
bancare
Împrumuturi
de la părți
afiliate
Total datorii
Expunere
valutară netă

-18.293.084

-113.853
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Datoria societății în EUR reprezintă o expunere bilanțieră la riscul cursului de schimb RON /
EUR.
O creștere a cursului de schimb ar genera pierderi valutare la expunerea bilanțieră, dar ar
avea și un efect operațional pozitiv deoarece o mare parte din prețurile de vânzare sunt
stabilite în EUR, în timp ce majoritatea costurilor sunt în lei. Principalele costuri sunt
reprezentate de materiile prime în care prețurile de achiziție sunt denominate în EUR.
Analiza de senzitivitate
Rata de senzitivitate utilizată atunci când se face raportarea internă a riscului valutar către
societate este de 10% și reprezintă estimarea conducerii privind modificările rezonabile ale
cursurilor de schimb. Analiza de senzitivitate include doar valuta străină rămasă exprimată în
elemente monetare și ajustează conversia la sfârșitul perioadei pentru o modificare a
cursurilor de schimb de 10%
Consolidarea monedei RON cu 10% va avea un efect pozitiv de schimb valutar de 2.670.817
lei (2019: 6.151.133 RON). O depreciere de 10% a leului față de monedele de mai sus va avea
un impact egal opus asupra pierderii pentru anul respectiv. Modificările vor fi atribuite
expunerii aferente creditelor inter-companii, numerarului și echivalentelor de numerar și
creanțelor și obligațiilor comerciale cu partenerii străini la sfârșitul anului. Această analiză
presupune că toate celelalte variabile, în special ratele dobânzilor, rămân constante.
b) Riscul de lichiditate
Lichiditatea reprezintă capacitatea Societăţii de a finanţa creşterea activelor şi /sau de a face
faţă obligaţiilor atunci când acestea devin scadente, iar managementul lichidităţii reprezintă
o parte integrantă a procesului de management al activelor şi pasivelor.
Acest risc generat de pierderi, duce la imposibilitatea de a onora plățiile pe termen scurt fără
credite bancare costisitoare.
Analiza lichidității se realizează săptămânal în funcție de plăți și încasări și este corelată cu
necesarul de numerar. În acest sens, se recurge la accesarea de credite pentru activitatea
curentă datorită faptului că produsele realizate sunt cu ciclu lung de fabricație, iar între
perioada în care se lansează o comandă și cea în care se încasează, este necesară finanțarea
producției.
Sub 1 an
Datorii la 31.dec.2019
Purtătoare de dobândă
41.348.703
Împrumuturi bancare
443.191
Leasing financiar de la părți afiliate
Împrumuturi pe termen scurt de la părți afiliate 29.497.840
2.640.136
Dobândă viitoare
Nepurtătoare de dobândă
79.781.460
Datorii comerciale
5.943.167
Alte datorii
159.654.497
Total
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1-5 ani

Peste 5 ani

1.376.838
-

1.158.976
-

1.376.838

1.158.976
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Sub 1 an
Datorii la 31.dec.2020
Purtătoare de dobândă
38.954.054
Împrumuturi bancare
550.188
Leasing financiar de la părți afiliate
5.025.221
Împrumuturi pe termen scurt de la părți afiliate
2.131.376
Dobândă viitoare
Nepurtătoare de dobândă
93.546.767
Datorii comerciale
8.043.975
Alte datorii
148.251.581
Total

1-5 ani

Peste 5 ani

1.224.500
-

757.372
-

1.224.500

757.372

Societatea a prezentat în nota 14 limitele de credit și partea care nu a fost încă utilizată din
acestea, ceea ce reprezintă finanțarea disponibilă pentru acoperirea nevoilor de lichiditate.
c) Riscul de credit
Riscul de credit se referă la riscul ca o terță parte să nu își îndeplinească obligațiile
contractuale, provocând astfel pierderi financiare pentru Societate. Societatea a adoptat o
politică de efectuare a tranzacțiilor numai cu părți de încredere și de obținere a unor garanții
suficiente, dacă este cazul, ca mijloc de reducere a pierderilor financiare cauzate de încălcări
ale contractelor. Expunerea societății la riscul de încasare în relațiile contractuale cu tertii este
monitorizată de conducere.
Creanțele comerciale constau într-un număr de clienți din industria energetică și din diferite
zone geografice. Evaluarea permanentă a creditului se realizează în raport cu situația
financiară a clienților și, după caz, se încheie o asigurare de credit.
Numerarul este deținut în instituțiile financiare care, la data constituirii depozitelor, sunt
considerate a avea cel mai mic risc.
Valoarea contabilă a creanțelor, fără provizionul pentru creanțe, plus numerarul și
echivalentele de numerar, reprezintă valoarea maximă expusă riscului de credit. Deși
colectarea creanțelor ar putea fi influențată de factori economici, conducerea consideră că
nu există un risc semnificativ de pierdere pentru Societate, dincolo de provizioanele deja
înregistrate.
Societatea a semnat contracte cu firme de avocatură pentru a asista la colectarea datoriilor
în timp util. În prezent, nu există un proces în curs în ceea ce privește colectarea creanțelor.
Clienții Societății sunt companii de interes național sau companii care investesc în piața
energetică, având capital și putere financiară, astfel se consideră că riscul de încasare este
redus și nu poate influența activitatea Societății, deși există ocazional notificări privind
întârzieri în colectare.
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Perioada de încasare a creanțelor
În termenul scadent
0-30 zile
31-60 zile
61-90 zile
> 90 zile
Total

2020
26.601.632
422.726
90.476
300.064
27.414.898

2019
27.536.323
1.768.656
1.607.583
119.459
287.813
31.319. 834

d) Riscul de dobândă
Creditele disponibile se datorează lipsei de lichiditate și specificului procesului de fabricație ciclu lung de producție, în timp ce creanțele contabile sunt înregistrate și colectate în ultima
etapă a executării contractului.
Împrumuturile accesate sunt destinate, în principal, să acopere achiziția de materii prime și
să asigure lichiditatea până la colectarea creanțelor.
Societatea are acces la un Plafon Global de Exploatare contractat cu banca de finanțare.
Plafon Global de Exploatare include atât linia de credit pentru activitatea curentă, cât și
scrisorile de garanție bancară. Acest plafon este garantat cu ipoteca asupra clădirilor și
stocurilor.
Senzitivitatea
la variația
ratei
Expunerea la riscul ratei dobânzii
RON
Rata
dobânzii 1p%
Împrumuturi inter – companii cu rată
5.025.221
50.252
de dobândă fixă
Leasing financiar cu rată de dobândă
2.532.061
fixă
Împrumuturi bancare cu rată de
38.954.054
389.541
dobândă variabilă
ROBOR plus 2%
Societatea îndeplinește criteriile financiare de performanță stabilite de către banca pentru
susținerea contractelor de împrumut.
e) Riscul de capital este analizat pe baza gradului de îndatorare. Acest raport este
calculat ca raport ăntre datoria netă și capitalurile proprii. Datoriile nete sunt reprezentate de
împrumuturile totale minus numerarul și echivalentele de numerar.

Capitaluri proprii
Împrumuturi bancare
Împrumuturi inter – companii
Leasing financiar
Mai puțin: numerar și echivalente de numerar
Total datorii
Grad de îndatorare (rata de îndatorare)
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Dec 2020

Dec 2019

2.095.030

-19.922.392

38.954.054
5.025.221
2.532.061
-909.148
45.602.188
21,77

41.348.703
29.497.840
2.979.005
-84.834
73.740.714
-3,70
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30 Evenimente ulterioare datei bilanţului
Până la data întocmirii situațiilor financiare, Societatea nu a înregistrat evenimente ulterioare
semnificative care sa necesite prezentări suplimentare sau ajustări ale situațiilor financiare.
Situațiile financiare de la paginile 1 la 66 au fost autorizate de către Consiliul de Administrație
in data de 24 martie 2021 și vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor din data
de 27/28 aprilie 2021.

Director general
Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela

Director financiar
Panaitescu Roxana Laura
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DECLARAŢIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnaţii, Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela în calitate de Director general
şi Panaitescu Roxana-Laura în calitate de Director economic, declarăm pe proprie
răspundere că, după cunoştinţele noastre, Situațiile financiare la 31.12.2020 au fost
întocmite în conformitate cu reglementările contabile şi standardele contabile
aplicabile societăţii noastre, oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea activelor,
obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale RETRASIB S.A. Sibiu.
Totodată mai declarăm pe proprie răspundere că societatea îşi desfăşoară
activitatea în condiţii de continuitate şi că raportul anual pentru exercițiul financiar
2020 prezintă în mod corect şi complet informaţiile despre RETRASIB S.A. Sibiu.

Director General,
Gherghel-Diaconeasa Claudia-Adela
Semnătura……………………

(Ştampila societăţii)

Director economic,
Panaitescu Roxana-Laura
Semnătura……………………..
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