
COMPLEX AREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

1. informatii privind subventii le pentru invest itii:
In anul 2010 S.C. ARTEGO S.A. TG-JIU a incheiat contractul nr.97/08.02.2010 cu Autoritatea

Nationala pentru Cercetare in calitate de Organism Intermediar(OI) si pentru Ministerul Economiei
Comertului si Mediului de Afaceri in calitate de Autoritate de Management(AM) pentru Programul
Operational « Cresterea Competitivitatii Economiei ».

Obiectul contractului a reprezentat acordarea fmantarii nerambursabile de catre Autoritatea de
Management,pentru implementarea Proiectului nr. 314 cod SMIS-CSHR 1743 intitulat: Eficientizarea
reciclarii deseurilor de cauciuc prin Inovarea obtineni cauciucului regenerat.

Proiectul isi propune ca prin procedeele tehnice utilizate sa extinda gama de deseuri prelucrate
incluzand si anvelopele cu insertie metalica, benzile de transport cu insertie cord-otel, deseuri tehnologice
din cauciucuri de uz general si a cauciucurilor special;;, care se transforma in granule pentru terenurile de
sport, sa majoreze capacitatea de absortie a deseurilor cu efecte importante asupra protejarii mediului,
transformandu-le in produse ecologice utile. Aceasta crestere a capacitatii implica modificarea,
modermzarea si extinderea fluxului tehnologic, pornind de la aprovizionarea cu deseuri, depozitarea,
transportul intern, repararea,regenerarea, obtinerea semiifabricatelor si a produselor finite.

Costul total al Proiectului a fost de 13.074.086,24 lei
Sursele de fmantare a valorii totale eligibile ale proiectului sunt:

Finantarea Nerambursabila in suma de 4.474.380,53 lei
Cofinantarea Beneficiarului in suma de 6.462.121,9 0 lei.

Contributia societatii la realizarea proiectului a fost in suma totala de 8.266.427 lei respectiv
cofinantarea in suma de 6.462.121 si valoarea neeligibila in suma de 1.804.306 lei

Subventiile pentru investitii au fost incasate ca urmare a derularii acestui proiect dupa cum
urmeaza:

- in anul 2010 s-a incasat suma de 2.807.896,11 lei
- in anul 2011 s-a incasat suma de 1.662.684,22 lei

2. Informatii privind ultima reevaluare a imobilizarilor corporale - anexam o copie a raportului de
evaluare incheiat de catre un expert evaluator in decembrie 2009.

3. Nu sunt evenimente de raportat dupa intocmirea bilantului.
4. informatii privind activele si datoriile contingente - nu este cazul
5. informatii privind elementele inregistrate in conturi in afara bilantului sunt: angajamente primite in

suma de 1.001.140 lei reprezentand garantii ban care.
6. informatii privind - onorariul perceput de catre: firma de audit pentru auditul statutar al situatiilor

financiare anuale este de 50.000 lei
- onorariul perceput pentru servicii de consultanta fiscala este de 9001ei/luna respectiv 10.800

lei/an.
7. informatii privind cifra de afaceri pentru anul 2011, defalcata pe segmente de activitati in suma

totala de 198.265.652 lei astfel:
- venituri din vanzari produse finite 185.894.068 lei
- venituri din vanzari produse reziduale 697.689 lei
- venituri din servicii si lucrari executate 425.038 lei
- venituri din chirii 3 9 5.812 lei
- venituri din vanzarea marfurilor 8.042.985 lei
- venituri din activitati diverse 1.898.287 lei
- venituri din activitati diverse - ambalaj e 911.773 lei

Din cifra de afaceri de 198.265.652 lei suma de 111.204.994 lei s-a obtinut prin vanzarile de pe
piata interna si 87.060.691 lei din vanzarile la export.



EXPERT EVALUATOR
IORDACHE VASILE
Nr. 4 / 2 9 Decembrie 2009

RAPOIRT
privind reevaluarea imobilizarilor corporate (constructii)

CAPITOLULI - INTROOUCERE

Subsemnatul lordache Vasile , in calitate de expert evaluator , cu sediul
social in Tg-Jiu, str. Victoriei , bl. 56, sc 3, ap. 5, judetul Gorj, am intocmit
prezentul raport la solicitarea SC ARTEGO SA TG-JIU.

1.1. Obiectul iucrarii
Prezentul raport s-a intocmit in vederea estimarii valorii de inventar a
imobilizarilor corporale (constructii) aflate in patrimoniul SC ARTEGO
SA TG-JIU.

1.2. Utilizarea raportului
Raportul de evaluare s-a intocmit pentru a fi folosit in exclusivitate de
catre beneficiar ca baza de stabilire a valorii de inventar, in conditiile
prevazute de Legea Contabilitatii nir. 82/1991 republicata art.9, Ordinul
MF 1752/2005 Capitolul II- Sectiunea 7 pct.7.2.5.1.si art. 253 alin 5 din
Codul Fiscal.

1.3. Definirea valorii
Valoarea determinata pentru obiectivele reevaluate reprezinta
estimarea pentru valoarea justa de la sfarsitul exercitiului financiar
incheiat la 31 decembrie 2009, in concordanta cu valoarea contabila
care se reflecta in situatiile financiare.

1.4. Executant
Lucrarea s-a intocmit de catre lordache Vasiie , expert contabil ,
evaluator, membru CECCAR , inscriis in Tabloul Expertilor evaluatori la
nr. 20059.



1.5. Meetodologia de lucru
Pentru constructii valoarea s-a determinat, avand in vedere :
>starea actuala;
>amortizarea cumulata in regim de amortizare liniara;
>capacitatea de a produce beneficii in viitor;
>evolutia preturilor;
> Existent a unei piete active sau relative active in zona;
>utilitatea bunurilor;
>gradul de suportabilitate a diferemtei de amortizare in costuri.

Gradul de uzura a fost estimat in functie de starea tehnica actuala
constructiilor , durata de utilizare consumata si dotarea cu utilitatile
necesare care sunt impuse de destlnatia actuala si viitoare.
S-a respectat metodologia recomandata de organismele profesionale,
acestea fiind conforme cu standardele nationale si Internationale de
contabilitate si evaluare. S-au utilizat cu prudent metodele de evaluare
traditionale, respective metoda patrimoniala, metoda coeficientilor,
metoda de randament si a compairatiei directe, excluzandu-se valorile
extreme pentru prevenirea supraevaluarii sau subevaluarij.
Pentru corectia valorilor intermediare s-au luat in considerare punctele
forte si cele slabe ale amplasamentului, piata, concurenta ,destinatia
actual.
La determinarea vaiorii s-au respectat prevederile HGR 1553/2003
privind reevaluarea imobilizarilcr corporate si stabilirea vaiorii de
intrare a mijloacelor fixe , precum si normele privind reevaluarea
imobilizarilor corporate prevazute in OMFP 1752/2005 cu modificarile
ulterioare.

1.6. Constatari
Identificarea obiectivelor, stabilirea diagnosticului ethnic, juridic si
commercial, s-a efectuat in prezenta reprezentantului societatii SC
ARTEGO SA TG-JIU, in perioada 15-27 decembrie 2009, in baza
documentelor care atesta proprietatea si a schitelor cadastrale.
Rezultatele reevaluarii sunt prezentate in anexa 1 si anexa 2 care fac
parte integranta din raport.
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CAPITOLULII -CONCLUZII

Executantul prezentului raport se oblige sa pastreze confidentialitatea
informatiilor sis a nu dezvaluie rezultatele evaluarii. Raportul poate fi folosit
numai de catre beneficiar doar pentru scopul in care a fost elaborate si nu
poate fi transmis altor persoane fizice sau juridice fara acordul expres al
executantului, indifferent de motivul solidtarii.

Analiza si concluziile continute in raport sunt neutre si independente
fara nici un interes prezent sau viitor ,legat de partile implicate. Anexele fac
parte integranta din raportul de evaluare. Notele si fisele de calcul
intermediare nu sunt transmise beneficiarului, utilizarea acestora 'fiind
atributul exclusiv al executantului. Fata de informatiile obtinute si gradul
de incredere al evaluatorului, fata de diferitele metode de evaluare folosite,
consideram ca valoarea prezentata in anexe , reprezinta valoarea justa a
obiectivelor supuse evaluarii la sfarsitul anului 2009. Aceasta valoare
corespunde cu valorile practicate pe piata locala pentru objective si scopuri
simitare.

ivaluatorui estimeaza valoarea de inventar actualizata a
obiectivelor evaluate ca fiind :

Pentru cele impozabile de 23.750.754.00 ron;
Pentru cele neimpozabile de 19.143.190.00ron;

T O T A L 42.893.944.00 ron.
iar diferenta din reevaluare fiind:

Pentru cele impozabile de 1.995.259.56 ron;
Pentru cele neimpozabile de 1.584.574.10 ron;

T O T A L 3.579.833.66 ron.
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