Raportul anual al Societăţii pe Acţiuni Uzina Mecanică „ARTMET”
I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare ale cărui valori mobiliare sunt
tranzacţionate în cadrul unui MTF.
1. Perioada de gestiune raportată: anul 2016.
2. Denumirea completă şi prescurtată a emitentului de valori mobiliare:
Uzina Mecanică „ARTMET”S.A.; „ARTMET”S.A.
3. Sediul, nr.de telefon, fax pentru relaţii: mun. Chişinău, MD-2005, str. Feredeului, 12,
tel/fax: 022-27-20-81; tel: 022-27-14-27; 022-54-50-15;.
4. Numărul şi data înregistrării de stat a emitentului:
- Numărul de înregistrare (IDNO) 1002600037193
- Data înregistrării 28.01.2000
5. Activitatea principală (conform CAEM) - 2599
6. Standardele de contabilitate după care se ţine evidenţa contabilă (SNC, SIRF): SNC
7. Capitalul social al emitentului de valori mobiliare la data raportării: 7954200, lei
8. Informaţia privind numărul acţionarilor emitentului de valori mobiliare la data raportării: 8
9. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puţin 5% din numărul total de
acţiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acţionarii aflaţi în deţinere nominală şi beneficiarii efectivi.
ODOBESCU Victor Serghei, IDNP: 0971501543324; 72579 acţiuni cu drept de vot, 54,75%;
„DIPAS – TUR” S.R.L., IDNO: 1003600116895; 59743 acţiuni cu drept de vot, 45,06%;
10.Informaţia privind societatea de registru:
- „Grupa Financiară” S.A., MD-2012, mun. Chişinău, str. Ismail 88/1; nr. Licenţei 0001 din
31.12.2014; director Bondarev Viorica; tel. 022-27-18-45; contract nr.458 din 02.01.2009.
12. Numărul total de acţiuni emise de emitentul de valori mobiliare, tipul si clasa valorilor mobiliare:
132570 acţiuni ordinare nominative.
13. Lista persoanelor cu funcţii de răspundere ale emitentului.:
Membrii Consiliului: Baban Sergiu, Danici Anatolie, Odobescu Serghei, Mazuric Nadejda, Ţurcan
Valeriu. Membrii comisiei de cenzori: Lisnic Veaceslav, Cernei Valeriu. Director general- Odobescu
Victor, Contabil-şef Bogaci Liudmila.
14. Societăţile comerciale în al căror capital social emitentul, precum şi persoanele afiliate acestuia, deţin,
individual sau în comun, 25 şi mai mult la sută din acţiunile cu drept de vot (cotele părţi).:
„Dipas-Tur”S.R.L., ”Santino-Service” S.R.L.
15. Statutul emitentului de valori mobiliare/modificări la statut (data înregistrării la Camera Înregistrării
de Stat): - înregistrat în redacţie nouă la CÎS la 03.06.2008.
16. Informaţia privind publicarea raportului anual al emitentului de valori mobiliare pe pagina web
proprie: 02.05.2017.
II. Situaţia financiară anuală a emitentului la finele perioadei de gestiune:
17. Bilanţul emitentului pentru perioada de gestiune.
Indicatori

Sold la începutul
perioadei de
gestiune, lei

1
1. Active imobilizate
1. Imobilizări necorporale
2. Imobilizări corporale în curs de execuţie
3. Terenuri
4. Mijloace fixe
5. Resurse minerale
6. Active biologice imobilizate
7. Investiţii financiare pe termen lung în
părţi neafiliate
8. Investiţii financiare pe termen lung în

2

Sold la sfîrşitul
perioadei de
gestiune precedente,
lei
3

28444
8057
579707
14706166

23529
0
579707
15441918

părţi afiliate
9. Investiţii imobiliare
10. Creanţe pe termen lung
11. Avansuri acordate pe termen lung
12. Alte active imobilizate
Total active imobilizate
2. Active circulante
1. Materiale
2. Active biologice circulante
3. Obiecte de mică valoare şi scurtă durată
4. Producţia în curs de execuţie şi produse
5. Mărfuri
6. Creanţe comerciale
7. Creanţe ale părţilor afiliate
8. Avansuri acordate curente
9. Creanţe ale bugetului
10. Creanţe ale personalului
11. Alte creanţe curente
12. Numerar în casierie şi la conturile
curente
13. Alte elemente de numerar
14. Investiţii financiare curente în părţi
neafiliate
15. Investiţii financiare curente în părţi
afiliate
16. Alte active circulante
Total active circulante
Total active
3. Capital propriu
1. Capital social
1.1 Capital suplimentar
2. Rezerve
3. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi
4. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
al anilor precedenţi
5. Profit net (pierdere netă) al perioadei de
gestiune
6. Profit utilizat al perioadei de gestiune
7. Alte elemente de capital propriu
Total capital propriu
4. Datorii pe termen lung
1. Credite bancare pe termen lung
2. Împrumuturi pe termen lung
3. Datorii pe termen lung privind leasingul
financiar
4. Alte datorii pe termen lung
Total datorii pe termen lung
5. Datorii curente
1. Credite bancare pe termen scurt
2. Împrumuturi pe termen scurt
3. Datorii comerciale
4. Datorii faţă de părţi afiliate
5. Avansuri primite curente
6. Datorii faţă de personal
7. Datorii privind asigurările sociale şi
medicale
8. Datorii faţă de buget
9. Venituri anticipate curente

23838772

24065785

39161146

40110939

1684191

3197333

800141
1039919
788108
600953
1660178
632304
426801
61919
992321
381168

775897
572667
1546394
1306953
1535122
664282
386184
45387
1525875
760360

294294
9362297
48523443

171754
12488208
52599147

7954200

7954200

20649749

20649749
(111883)
14248384

14248384

1954257

42852333

44694707

1072641
1139769
1660178
471202
501906
123808

840718
3180673
1535122
604526
771289
190854

364387

428382

10. Datorii faţă de proprietari
11. Finanţări şi încasări cu destinaţie
specială curente
12. Provizioane curente
13. Alte datorii curente
Total datorii curente
Total pasive

6875

112955
217389
5671110
48523443

56534
296342
7904440
52599147

Perioada de gestiune
precedentă, lei
2
14195909
8300450
5895459
981932
97038
4027333
2313049
439971

Perioada
de
gestiune curentă, lei
3
16790565
9094732
7695833
1006720
112541
4624438
2063873
1901701

(63788)

52556

376183

1954257

376183

1954257

18. Situaţia de profit şi pierderi.
Indicatori
1
1.Venituri din vînzări
2. Costul vînzărilor
3. Profit brut (pierdere brută)
4. Alte venituri din activitatea operaţională
5. Cheltuieli de distribuire
6. Cheltuieli administrative
7. Alte cheltuieli din activitatea operaţională
8. Rezultatul din activitatea operaţională
(profit/pierdere)
9. Rezultatul din alte activităţi
(profit/pierdere)
10. Profit (pierdere) pînă la impozitare
11. Cheltuieli privind impozitul pe venit
12. Profit net (pierdere netă) al perioadei de
gestiune

19. Informaţii suplimentare privind profitul emitentului şi utilizarea acestuia.
Indicatori

1
1.Direcţiile de utilizare a profitului net pe parcursul
perioadei de gestiune:
a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi
b) rezerve stabilite de legislaţie;

Perioada
de
gestiune
precedentă, lei
2

Perioada
gestiune
curentă, lei
3

-

-

323
2,84

337
14,74

c) rezerve prevăzute de statut;
d) plata recompenselor membrilor consiliului
emitentului şi a membrilor comisiei de cenzori;
e) investirea în vederea dezvoltării producţiei;
f) plata dividendelor;
• la acţiunile preferenţiale
• la acţiunile ordinare
g) alte scopuri conform legislaţiei
h) alte scopuri conform statutului
2.Activele nete ale emitentului
3. Activele nete ale emitentului în raport la:
• o obligaţiune
• o acţiune preferenţială
• o acţiune ordinară
4.Profitul net la o acţiune ordinară a emitentului

de

5.Datoriile la dividendele anilor precedenţi
6.Dividendele anunţate la o acţiune de fiecare clasă a
emitentului:
• intermediare
• anuale
7.Valoarea unei acţiuni a emitentului (cu indicarea
sursei de informare)
• valoarea de piaţă
• valoarea estimativă

-

-

-

-

III. Informaţii privind evenimentele care influenţează sau pot influenţa activitatea emitentului de
valori mobiliare şi/sau preţul valorilor mobiliare ale acestuia.
- Prin decizia Consiliului societăţii din 08.04.2016, s-a anunţat convocarea adunării generale ordinare
anuale a acţionarilor pe data de 25 mai 2016.
IV. Informaţii privind tranzacţiile importante (cota cărora alcătuieşte cel puţin 5% din acţiunile
emise de către emitentul de valori mobiliare) efectuate cu acţiunile emitentului de valori mobiliare.
- Nu sunt
VI. Semnături
Preşedintele Consiliului
Baban sergiu
Director general
Odobescu Victor
Contabil-şef
Bogaci Liudmila

