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S.C. FAUR S.A.                                                                           

 NOTA 10 

 
 

ALTE INFORMATII 
 

31.12.2014 
 

a) Informatii cu privire la prezentarea societatii 

 S.C. FAUR S.A.  cu sediul in  Bucuresti , Str. Basarabiei , Nr.256 , inregistrata la 

Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 40/ 13 /1991 s-a infiintat la data de 08.12.1990 

ca societate comerciala pe actiuni (S.A.) . Are ca obiect principal de activitate 

constructia si repararea materialului rulant, echipament de frana pentru material rulant, 

echipament pentru industria metalurgica, echipament pentru industria chimica si 

petrochimica, motoare Diesel, semifabricate forjate, etc. 

 In data de 29 iulie 2004 s-a efectuat transferul dreptului de proprietate ca urmare 

a privatizarii S.C. FAUR S.A. conform contractului de vanzare – cumparare incheiat in 

decembrie 2003 cu consortiul PRO FAUR. 

 

 b) Informatii privind relatiile societatii 

 S.C. FAUR SA detine titluri de participare astfel 4,44 % la S.C. ALSTOM SA 

infiintata in anul 1994 , 48,93 %  la PRO FAUR S.A,  4,62 % la Mecatim S.A., 11,88 % 

la Timco S.A. 

 

 c) Modalitatea folosită pentru exprimarea in moneda natională a 

elementelor patrimoniale  

 Valorile aferente elementelor patrimoniale inregistrate in documentele justificative 

ce stau la baza inregistrarilor contabile sunt exprimate in moneda nationala în – lei - . 

 In cazul achizitionarii de bunuri materiale de natura imobilizarilor corporale , 

stocurilor , etc. din import , inregistrarea in patrimoniu se face prin transformarea valutei 

respective la cursul oficial de schimb interbancar al zilei in care se face plata . 

 Situatia este similara si in ceea ce priveste veniturile si cheltuielile aferente 

servicilor de transport prestate beneficiarilor externi . 

 La sfarsitul exercitiului, creantele, datoriile si disponibilitatile in valuta din 

conturile bancare sunt exprimate in lei pe baza cursului oficial comunicat de Banca 

Nationala de la 31.12.2014 . 
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d) Informatii referitoare la impozitul pe profit 

 Societatea a obtinut pe total activitate in exercitiul financiar al anului 2014 o 

pierdere in suma de 3.221.518,63 lei, avand de recuperat impozit pe profit in suma de 

28.663 lei. 

  

 e) Cifra de afaceri 

 Cifra de afaceri de 19.089.694 lei a fost obtinută in proportie de cca. 60 % din 

vanzarea produselor de baza , iar 30 % din activitati auxiliare, ca vanzari de utilităţi, 

marfuri, deseuri si chirii . 

 

 g ) Onorarii platite auditoriilor 

 Societatea a platit pentru anul 2014 urmatoarele sume: 

- 15.600 lei c/val audit financiar efectuat de catre  auditorul intern , 

pentru anul 2014, conform Legii Contabilitatii 82/ 1991 in baza 

“Reglemantarilor contabile armonizate “ (OMF nr.3055/2009) cu 

mdificarile ulterioare. 

- 7.200 euro (exclusiv TVA) c/val. Audit financiar efectuat de catre 

auditorul independent, pentru anul 2014, conform Legii Contabilitatii 

82/1991 in baza “ Reglementarilor contabile armonizate “ (OMF 

nr.3055/2009)  

 

 h) Anganjamentele acordate 

S.C. FAUR S.A. are ipoteca constituita in favoarea CREDIT AGRICOLE  BANK  

pentru creditul de investitii contractat in valoare de 5.600.000 euro si 1.200.000 euro 

scrisori de garantie pentru Forja de Prese nr. Cadastral 222849 , Baza de sarjare nr. 

Cadastral  222850,  Cantina – nr. cadastral 202651, insumand 21.037,308 mp care au o 

valoare contabila ramasa de 4.696.490,2 lei iar terenul aferent este inregistrat in 

contabilitate cu valoarea de 1.610.589,41 lei. 
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