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Nota 6
Principii, politici si metode contabile
La intocmirea situatiilor financiare aferente anului 2012 au fost aplicate reglementari contabile conforme
cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.
A. Principii contabile
Au fost respectate urmatorele principii si politici contabile:
1.Principiul continuitatii activitatii.
Societatea isi continua in mod normal activitatea. Nu este prevazuta intrarea in stare de lichidare a societatii si
nici o reducere semnificativa a ctivitatii.
2.Principiul permanentei metodelor
Pe tot parcusul exercitiului financiar incheiat au fost aplicate aceleasi reguli si norme privind evaluarea,
inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv si a rezultatelor,asigurand
comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3.Principiul prudentei
In vederea respectarii principiului prudentei s-a avut in vedere urmatoarele aspecte:
- au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exerciţiului financiar;
- s-a tinut cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent
- s-a tinut cont de toate obligaţiile previzibile şi pierderile potenţiale care au luat naştere în cursul exerciţiului
financiar încheiat;
- s-a cont de toate deprecierile ;
4. Principiul independenţei exerciţiului.
Au fost luate în considerare toate veniturile şi cheltuielile corespunzătoare exerciţiului financiar pentru care se
face raportarea, fără a se ţine seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăţilor.
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv.
În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziţii din bilanţ, s-a determinat separat valoarea aferentă
fiecărui element individual de activ sau de pasiv.
6. Principiul intangibilităţii.
Bilanţul de deschidere al exerciţiului financiar incheiat corespunde cu bilanţul de închidere al exerciţiului
precedent.
7. Principiul necompensării.
Nu au fot facute compensari între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli .
8.Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului.
Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere a fost facuta ţinând seama de
fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate, şi nu numai de forma juridică a acestora.
9.Principiul pragului de semnificaţie.
Nu a fost aplicat. Nu se indeplinec conditiile de aplicare prevazute.

B. Politici si metode contabile
Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale au fost evaluate în conformitate cu Reglementarile
Contabile aplicabile. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când
tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi
sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.
1.Activele imobilizate au fost inregistrate in bilant la costul de achizitie sau de productie.
Ca metoda de amortizare a imobilizarilor corporale s-a folosit amortizarea liniara.
Nu au fost facute reevaluari ale imobilizarilor corporale si nu au fost facute ajustari de valoare.
2. Active circulante de natura stocurilor au fost inregistrate in contabilitate la costul de
fost facute ajustari de valoare.

achizitie.Nu au

3. Creantele si datoriile sunt inregistrate in contabilitate la valoare de intrare.
Creantele si datoriile in valuta au fost evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca
Nationala a Romaniei valabil la incheierea exercitiului financiar.Diferentele de curs valutar favorabile sau
nefavorabile rezultate in urma evaluarii au fost inregistrate pe venituri sau cheltuieli.
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Nota 7
Participatii si surse de finantare
Date despre capitalul social la 31.12.2012
Capital social subscris ( lei ) : 10.984.050
Capital social varsat ( lei ) : 10.984.050
Numar actiuni: 4393620. Valoarea unei actiuni : 2.5 lei

Actionari

Ion Bazac
Bazac I. Ion
Buduleci Serban Andrei

Ginerva Entreprises’ LTD
Pers.fizice
Pers.juridice

TOTAL

Procent
detinut
%
15.29
10.13
15.14
11.73
42.30
5.41

100

Numar de
parti sociale

Valoare
Lei

671,611
445,275
665.156
515,444
1.858.423
237.711

1,679,028
1,113,188
1.662.890
1,288,610
4.646.058
594.276

4,393,620

10,984,050

In cursul exercitiului financiar nu au fost emise actiuni sau obligatiuni.
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Nota 8
Informatii privind salariatii si membrii organelor de adminitratie, conducere si
supraveghere
1. Personal
In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 201.21 societatea a avut un numar mediu de 5.20 salariati si un numar efectiv la
31.12.201.21 de 60 de salariati in urmatoarea structura:
Categorie personal
Personal administrativ
Din care
cu studii superioare
cu studii medii
Muncitori calificati
Muncitori necalificati
Total

Numar
20
10
10
40
0
62

2. Membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere
Administrarea, conducerea si supravegerea societatii este asigurata de catre :
-

Consiliul de Administratie – 3 membrii
Directori : 3
Auditor intern : 1
Auditor extern : 1

In perioada de raportare s-au inregistrat urmatoarele cheltuieli cu salariiale si indemnizatiile :
Specificatii
Indemnizatii Consiliu de Administratie
Indemnizatii directori
Indemnizatii auditor intern
Salarii personal angajat
Cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala
TOTAL :

lei
311.000
.
1353373
427908
2092281

In timpul exercitiului financiar 2012 nu au fost acordate avansuri sau credite membrilor organelor de administratie,
conducere si supraveghere. La 31.12.2012 societatea nu are obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de intreprindere
in numele administratorului.
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Nota 10

Alte informatii
Societatea INOX S.A. este o societate cu capital social integral privat si inregistrata la Oficiul Registrul
Comertului sub numarul J23/2005/2006, Cod de identificare fiscala 409430
Sediul social se afla in judetul Ilfov, localitatea Magurele, str. Atomistilor nr.12
Capitalul social subscris si varsat al societatii este: 10.984.050 lei
Numar de actiuni : 4393620. Valoarea unei actiuni 2.5 lei.
Societatea a luat masuri pentru realizarea sarcinilor prevazute in Legea contabilitatii nr.82/1991,republicata
privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii. In acest scop s-a avut in vedere inregistrarea
corecta a documentelor care au stat la baza intocmirii balantei de verificare si a Bilantului contabil, astfel incat
posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate.
La intocmirea situatiilor financiare aferente anului 2011 au fost aplicate reglementari contabile conforme cu
Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.
Contabilitatea

a

fost

tinuta in limba romana si in moneda natioanla.
Cifra de afaceri neta pe anul 201.21 in suma de 10.374.616 reprezinta venituri din :productia vanduta si venituri
din vanzarea marfurilor aferente anului 2012.
In anul 2012 societatea a inregistrat un profit net de 538.663 lei.
Nu au fost inregistrate venituri sau cheltuieli extraordinare.
La finele anului 2012 nu s-au inregistrat cheltuieli in avans.
.
La finele anului 2012 nu exista efecte comerciale scontate si neajunse la scadenta.

ADMINISTRATOR,
BAZAC ION

