
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cine es te  AAGES? Trecut ,  prezent,  vi i tor  
Suntem lideri pe piața din 
România și în Europa Centrală și 
de Est în domeniul tehnologiei de 
încălzire prin inducție și suntem 
prezenți pe piață, direct sau prin 
partenerii noștri, în 26 de țări de pe 
toate cele cinci continente.  
Am început în 1990 cu dezvoltarea 
seriei de convertizoare de medie 
frecvență, realizate cu tranzistoare 
de putere, pe care ulterior le-am 
îmbunătățit și le-am integrat în 
aplicații specifice, ajungând ca 
astăzi să dezvoltăm echipamente 
și instalații de călire prin inducție, 
instalații pentru încălzirea în masă 
pentru prelucrarea metalelor și de 
topire prin inducție, precum și o 

serie de subansamble „la cheie” pentru aplicații industriale, precum 
convertizoare, inductori pentru instalații de forjare și pentru cuptoare de topire, 
transformatoare de potrivire și o gamă variată de piese de schimb. 
 

Începutul 
“... munceam în anii ’80 

pentru că ne plăcea.”  
           - Molnar Gabor, CEO 

DIN PASIUNE 
“În 1990 când am înființat firma 
eram o echipă care venea din 

acele vremuri foarte grele în 
care oamenii vroiau să facă 
ceva. Eram pe cont propriu, 

aveam temele noastre și vroiam 
să rezulte ceva palpabil după 
munca noastră. De aceea au 
rămas în grup doar oamenii cu 

viziune similară.” 

Ce oferim: Producție și servicii conexe 
Proiectăm și fabricăm instalații de încălzire prin inducție pentru o gamă variată de aplicații.  

Instalații și echipamente de 
călire prin inducție 

Încălzirea prin inducție este un 
proces dintre cele mai eficiente din 
punct de vedere energetic, folosit 
pentru tratamente termice de 
suprafață cu rată de productivitate 
ridicată și cu control în timp real al 
procesului. 
Oferim instalații de călire și revenire 
pentru lanțuri, mașini de călire 
orizontale pentru țevi și bare și alte 
aplicații personalizate solicitate de 
clienți. 

 

Încălzire în masă pentru 
prelucrarea metalelor 

Încălzirea în masă a metalelor în 
vederea prelucrării implică utilizarea 
unor instalații complexe. 
Manipularea de către utilizatori a 
acestor instalații se poate face 
manual sau prin linii automatizate cu 
manipularea robotizată a pieselor. 
Soluțiile noastre tehnice asigură 
controlul integral al proceselor, 
eficența energetică și încălzirea 
rapidă cu o distribuție uniformă a 
temperaturii. Oferim echipamente și 
instalații de încălzire a calupurilor, 
barelor, capetelor de bare, a țevilor 
și benzilor. 

 
 

Instalații de topire                    
prin inducție 

Topirea oțelului, a fierului și a 
metalelor neferoase este unul dintre 
procesele cele mai costisitoare din 
punct de vedere al consumului de 
energie.  
Prin urmare, unul dintre obiective 
este reducerea la un nivel optim al 
consumului de energie, iar pentru 
aceasta putem oferi cuptoare de 
topire prin inducție, instalații de 
topire în cuptoare cu înclinare și de 
push-out și cuptoare de capacitați 
mici pentru laboratoare și sesiuni de 
cercetare. 
Nivelurile radiațiilor electromagnetice 
și de zgomot emise sunt scăzute. 
 

Subansamble “la cheie”    
pentru aplicații 

Oferim convertizoare cu tranzistori, 
precum și o gamă variată de piese 
de schimb pentru instalații existente 
în funcție de cerințele clienților, pe 
bază de desene sau piese de 
referință. 
Putem livra inductori pentru instalații 
de forjare și pentru cuptoare de 
topire și transformatoare de potrivire, 
în cazul în care sunt disponibile 
specificații. 
Asigurăm recondiționarea instalațiilor 
vechi prin înlocuirea unităților 
deteriorate sau învechite cu scopul 
sporirii performanței globale printr-un 
efort financiar rezonabil. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
9 Rezultatele financiare la nivel de 

grup prezentate au fost întocmite 
conform IFRS și au fost auditate 

9 După creșterea semnificativă din 
anul 2015, cifra de afaceri din anul 
2016 a scăzut cu 17% 

9 Costurile operaționale s-au 
diminuat pe măsura scăderii 
veniturilor din vânzări până la 
nivelul de 21.4 mil lei (-6.1%), 
stabilind profitul operațional  la 
nivelul de 3.5 mil lei 

9 Materiile prime și materialele 
rămân și în 2016 principala 
categorie de costuri ca și pondere 
în cheltuielile operaționale, 
ajungând la nivelul de 10.9 mil lei 
(-17.5% față de 2015) 

9 Rezultatul net al anului 2016 a fost 
constituit de un profit de 3.18 mil 
lei, susținut și de profitul din 
activitatea financiară de 0.4 mil lei 

 

Cum am crescut 
Rezultatul global 
Operațional & Financiar 
(LEI) 

31 
Decembrie 

2014 

31 
Decembrie 

2015 

31 
Decembrie 

2016 

2015 vs. 
2014     
(%) 

2016 vs. 
2015    
(%) 

 
Venituri operaționale 

 
20.835.670 

 
28.112.082 

 
24.945.093 

 
+ 34.9% 

 
- 11.3% 

Cifra de afaceri netă 18.563.557 28.391.270 23.505.033 + 52.9% - 17.2% 
Producția în curs 2.184.848 (345.189) 1.332.113 - - 
Alte venituri operaționale 87.265 66.001 107.948 - 24.4% + 63.6% 
Cheltuieli operaționale  (17.559.910) (22.782.566) (21.395.870) + 29.7% - 6.1% 
Materii prime și materiale (9.273.718) (13.279.099) (10.957.619) + 43.2% - 17.5% 
Personal (4.927.852) (5.460.367) (6.017.299) + 10.8% + 10.2% 
Ajustări imobilizări (395.413) (448.271) (1.349.271) + 13.4% + 201.0% 
Ajustări active curente (318.300) (220.795) 462.766 - 30.6% - 
Alte cheltuieli (2.644.627) (3.374.034) (3.534.447) + 29.7% - 6.1% 
Rezultat operațional 3.275.760 5.329.516 3.549.223 + 62.7% - 33.4% 
Venituri financiare 295.025 577.638 1.307.568 + 95.8% + 126.4% 
Cheltuieli financiare (569.376) (603.351) (970.614) + 6.0% + 60.9% 
Rezultat financiar (274.351) (25.713) 336.954 - - 
EBIT 3.001.409 5.303.803 3.886.177 + 76.7% - 26.7% 
Impozitul pe profit curent (473.229) (824.426) (542.125) + 74.2% - 34.2% 
Impozit pe profit amânat 78.495 64.169 (161.566) - - 
Rezultatul exercițiului 2.606.675 4.543.546 3.182.486 + 74.3% - 30.0% 

 
 

Pe înțelesul tuturor 

Ce înseamnă AAGES astăzi 

Producător al unei game variate de echipamente destinate încălzirii prin 
inducție a metalelor utilizate în diferite industrii: 

• Echipamente pentru călire prin inducție 
• Echipamente pentru încălzire în masă pentru prelucrarea metalelor 
• Instalații de topire prin inducție 
• Echipamente pentru aplicații speciale – îmbinare prin fretare, 

brazare, oxidare benzi de oțel 
 
Activele totale ale companiei au crescut la peste 6.5 mil de EURO în anul 
2016, conform situațiilor financiare IFRS 
 
Spații de producție care se întind pe 3.500 m², în care se derulează 
activitățile specifice de proiectare, fabricație, testare și de administrare a 
afacerii 
 
Peste 100 de angajați, cea mai mare parte dintre aceștia având experiență 
determinantă în domeniul încălzirii prin inducție 
 
Peste 70% din vânzări destinate exportului către parteneri europeni și mai 
ales către clienți renumiți precum HILTI, Daimler Mercedes, Audi, Linamar, 
Valeo sau INA Schaeffler 
 
 

 Activitatea AAGES în imagini 

Echipamente pentu călire prin inducție 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZL
xpakl1Ng 
https://www.youtube.com/watch?v=Ja_
iAjaNHB0 
https://www.youtube.com/watch?v=6Rr
N3YXaplw 
https://www.youtube.com/watch?v=55
D3w7pBCuk 
https://www.youtube.com/watch?v=yQI
MlkN46Uo 

Echipamente pentru încălzirea în masă 
pentru prelucrarea metalelor 

https://www.youtube.com/watch?v=nfP
D3qCYqg8 

Instalații de topire prin inducție 

https://www.youtube.com/watch?v=Rm
G_Sqx0OaE 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unde eram la finalul lui 2016     Zis și altfel 
 
 Poziția financiară 

Active 
(LEI) 

31 
Decembrie 
2014 

31 
Decembrie 
2015 

31 
Decembrie 
2016 

2015 vs. 
2014     
(%) 

2016 vs. 
2015    
(%) 

 
Active pe termen lung 

 
13.499.285 

 
13.430.321 

 
10.704.061 

 
- 0.5% 

 
- 20.3% 

Imobilizări corporale 10.861.664 10.767.696 9.791.976 - 0.9% - 9.1% 
Investiții imobiliare  571.588 571.588 600.109 - + 5.0% 
Imobilizări necorporale 377.255 320.206 311.976 - 15.1% - 2.6% 
Active financiare 1.585.263 1.599.630 - + 0.9% - 
Creanțe cu impozitul 
amânat 

103.516 171.201 - + 65.4% - 

Active Curente 14.625.971 15.579.218 19.170.259 + 6.5% + 23.1% 
Stocuri 9.631.335 8.508.873 8.967.995 - 11.7% + 5.4% 
Creanțe comerciale și 
similare 

2.607.286 4.488.449 5.631.585 + 72.2% + 25.5% 

Creanțe comerciale 2.072.808 4.032.345 4.780.499 + 94.5% + 18.6% 
Cheltuieli în avans 7.481 20.616 17.954 + 175.6% - 12.9% 
Alte creanțe 526.997 435.488 833.132 - 17.4% + 91.3% 
Depozite, certificate de 
trezorerie și obligațiuni 

448.210 - 1.210.105 - - 

Numerar i echivalente de 
numerar 

1.939.140 2.581.896 3.360.574  + 33.2% + 30.2% 

Total Active 28.125.256 29.009.539 29.874.320 + 3.1% + 3.0% 

 

9 Activele pe termen lung au o 
valoare netă de 10.7 mil lei, 
ponderea semnificativă fiind 
deținută de terenuri și contrsucții 
(7.7 mil lei) și instalații și mijloace 
de transport în valoare de 1.9 mil 
lei 

9 Ponderea semnificativă în activele 
curente o dețin stocurile în valoare 
de 8.9 mil lei (46,8% din total 
active curente) 

9 Creanțele comerciale au 
înregistrat și în 2016 o creștere 
importantă (+18.6%) pe măsura 
lărgirii portofoliului de clienți 

9 Lichiditățile sub formă de numerar 
și echivalente ale acestora sunt în 
valoare de 3,4 mil lei la finalul 
anului 2016, iar depozitele și 
certificatele de trezorerie au o 
valoare la finalului anului 2016 de 
1.2 mil lei 

Suntem mândri că… 
Avem în grup companii profitabile, deși 
în ultimul an profitul obținut este mai 
redus decât în anul precedent, dar 
peste anul 2014. 

Ne-am mărit marja netă a profitului 
operațional calculată la cifra de afaceri 
de la 17.6% în 2014, la 18.7% în 2015, apoi 
am realizat o marjă foarte bună, de 
15.1%, în anul 2016. 

Cu ce costuri? 
Cheltuielile cu materiile prime, materialele 
și mărfurile aferente activității de bază au 
atins în 2016 nivelul de 10.96 mil lei, 
reprezentând 51.2% din totalul cheltuielilor 
operaționale.  
Prestațiile externe reprezintă 16.5% din 
totalul cheltuielilor generate de activitate 
de bază. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
     De unde vin banii Așa ne finanțăm 

Poziția financiară 
Capitaluri și datorii 
(LEI) 

31 
Decembrie 

2013 

31 
Decembrie 

2014 

31 
Decembrie 

2015 

2014 vs. 
2013     
(%) 

2015 vs. 
2014    
(%) 

 
Capital i rezerve 

 
16.233.366 

 
19.345.321 

 
19.522.647 

 
+ 19.2% 

 
+ 0.9% 

Capital social subscris 460.000 460.000 2.000.000 - + 334.8% 
Ajustări la inflație capital 706.342 706.342 706.343 - - 
Rezerve 1.230.885 1.208.919 1.501.117 - 1.8% + 24.2% 
Rezultat reportat 13.670.089 16.785.795 13.454.668 + 22.8% - 19.8% 
Interese minoritare 166.050 184.265 1.860.519 + 11.0% + 909.7% 
Capital atribuibil 
proprietarilor grupului 

16.067.316 19.161.056 17.662.128 + 19.3% - 7.8% 

Capital atribuibil intereselor 
minoritare 

166.050 184.265 1.860.519 + 11.0% + 909.7% 

Datorii pe termen lung 4.791.605 3.716.568 1.296.359 - 22.4% - 65.1% 
Împrumuturi bancare 3.893.592 3.173.182 - - 18.5% - 
Venituri amânate 858.255 518.413 1.258.405 - 39.6% + 142.7% 
Impozit amânat - - 37.954 - - 
Alte datorii pe termen lung 39.758 24.973 - - 37.2% - 
Datorii curente 7.100.285 5.947.650 9.055.314 - 16.2% + 52.3% 
Împrumuturi bancare 607.235 216.284 4.806.099 - 64.4% + 2122.1% 
Venituri amânate 417.496 365.009 120.966 - 12.6% - 66.9% 
Datorii comerciale 5.463.852 4.457.105 3.381.578 - 18.4% - 24.1% 
Impozit pe profit curent 111.935 301.655 205.602 + 69.5% - 31.8% 
Alte datorii 499.767 607.597 541.069 + 21.6% - 10.9% 

 

 

9 Activul net contabil în creștere de la 
an la an, respectiv cu 19.2% în 2015 
și cu 1% în 2016 

9 La finalul lui 2015, capitalul social 
era de 460.000 lei 

9 Capitalul social al AAGES S.A. a fost 
majorat  în 2016 prin încorporarea 
rezervelor la 2 mil lei, fiind format din 
10 mil de acțiuni cu o valoare 
nominală de 0.2 lei / acțiune 

9 Marjă a profitului de 13.5% în 2016, 
la o cifră de afaceri de 23.5 mil lei 

9 ROA de 10.7% în 2016 

9 Scăderea datoriilor pe termen lung 
cu 65.1% la finalul anului 2016 

9 Cre terea sensibilă a datoriilor 
totale în 2016, până la nivelul de 
10.4 mil lei 

 

 

Cum stăm cu activele curente 
Ponderea seminificativă din activele 
circulante este deținută de materiile 
prime și materialele necesare procesului 
de producție.  
Creanțele comerciale reprezintă 24.9% 
din activele circulante, adică 4.78 mil lei 
 

Suntem echilibrați din punct de vedere 
financiar 
Pentru perioada 2014 – 2016, activele 
curente acoperă datoriile curente, fiind 
asigurat echilibrul financiar (fondul de 
rulment) pentru desfășurarea optimă a 
activității curente 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce datorii avem... 
Per total, în anul 2016 datoriile au crescut 
comparativ cu 2015, de la 9.66 mil lei, la 
valoarea de 10.35 mil lei, pe fondul creșterii 
generale a datoriilor pe termen scurt, și în 
particular a creditelor pe termen scurt. 
Datoriile pe termen scurt dețin ponderea 
semnifcativă în total datorii. 
 
 

Ce datorii pe termen scurt avem... 
Datoriile curente sunt reprezentate în cea 
mai mare măsură de datoriile către 
instituțiile bancare, respectiv credite pe 
termen scurt și alte facilități de creditare 
pe termen scurt (46.4%).  
Datoriile către partenerii comerciali 
(furnizori) dețin o pondere de 32.7%. 
 
 

Situația consolidată a fluxurilor de trezorerie 

Flux de trezorerie 
(LEI) 

Element  
Flux de trezorerie 

31 
Decembrie 

2014 

31 
Decembrie 

2015 

31 
Decembrie 

2016 

2015 vs. 
2014     
(%) 

2016 vs. 
2015    
(%) 

 
Activitatea de 
exploatare 

 
Încasări de la clienți 

 
21.737.657 

 
26.102.971 

 
24.333.516 

 
+ 20.1% 

 
- 6.7% 

Plăți către furnizori și angajați 19.198.077 21.818.588 19.554.053 + 13.6% - 10.4% 
Dobânzi plătite 282.492 182.187 189.709 - 35.5% + 4.1% 
Impozit pe profit plătit 191.219 213.079 641.708 + 11.4% + 201.2% 
Încasări de la CNASS 2.583 1.212 - - 53.1% - 

Trezoreria netă din activități de exploatare 2.068.452 3.890.329 3.948.046 + 88.1% + 1.5% 
Activitatea de 
investiții 

Plăți pentru achiziții de acțiuni - - - - - 
Plăți pentru achiziții de imobilizări 876.330 282.193 102.888 - 67.8% - 63.5% 
Încasări din vânzarea de imobilizări 2.000 - - - - 
Dobânzi încasate 30.072 7.676 844 - 74.5% - 89.0% 
Dividende încasate - 57.000 516.430 - + 806.1% 

Trezoreria netă din activități de investiții (844.258) (217.517) 414.386 - - 
Activitatea de 
finanțare 

Încasări din emisiunea de acțiuni - - - - - 
Încasări nete din împrumuturi pe termen scurt 16.121.992 15.805.417 17.900.107 - 1.9% + 13.3% 
Încasări din împrumutri pe termen lung - - - - - 
Plata datoriilor aferente leasingului financiar 20.057 106.755 73.652 + 432.2% - 31.0% 
Plăți nete din împrumuturi 15.434.099 17.304.619 18.156.932 + 12.1% + 4.9% 
Dividende plătite la valoarea brută 794.472 1.329.393 1.370.099 + 67.3% + 3.1% 

Trezoreria netă din activități de finanțare (694.557) (3.030.056) (3.583.754) - - 
Creșteri și solduri       
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie 529.637 642.756 778.678 + 21.4% + 21.1% 
Trezorerie și echivalente la începutul exercițiului financiar 1.409.503 1.939.140 2.581.896 + 37.6% + 33.1% 
Trezorerie și echivalente la sfârșitul exercițiului financiar 1.939.140 2.581.896 3.360.574 + 33.1% + 30.1% 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

De ce? Pentru că: 
¾ Ne dorim noi parteneri de business și, bineințeles, idei noi și îndrăznețe 
¾ Ne dorim creșterea vizibilității și reputației afacerii noastre 
¾ Vrem să avem acces la noi surse de finanțare pentru dezvoltarea 

ulterioară a afacerii pe care o deținem 
¾ Nu ne deranjează să spunem tuturor ce facem, cum facem și de ce 

facem 
¾ Ne dorim să aflăm care este valoarea de piață a afacerii noastre 
¾ Vrem să asigurăm lichiditate pentru acționari 
¾ Vrem să obținem un plus de încredere din partea clienților și 

partenerilor de afaceri 
¾ Vrem să ne fidelizăm angajații prin programe de plată în acțiuni 

 

Ne bazăm pe dezvol tarea de noi  tehnologi i  
ca urmare a implicării AAGES în proiecte de 
cercetare:  

Proiect: Ma te r i a l e  ș i  so l u ț i i  d e  a c o p er i r e  
su p er f i c i a lă  a  ma t r i țe lo r  

¾ Coordonator program: Prof. Hanshan Dond, College of 
Engineering and Physical Sciences, School of Metallurgy 
and Materials, Birmingham 

¾ Scop: Realizarea unei instalații experimentale pentru 
încercarea la uzură a aliajelor pentru matrițe, ca soluție 
pentru înlocuirea procedeului tradițional de ungere a 
matrițelor cu vaseline grafitate 

¾ Finalitate: Instalație pentru asigurarea încălzirii prin 
inducție și a răcirii pieselor în ciclu controlat 

 

Proiect: I n s ta l a ț i e  p en t r u  o b ț i n e r ea  p r i n  
l ev i ta ț i e  î n  a tmo s f e r ă  i n er tă  a  a l i a je l o r  
b i o - c o mpa t i b i l e  u șo ar e  d e  î na l tă  p u r i ta te  
¾ Coordonator program: AAGES S.A. 
¾ Colaboratori: Universitatea Politehnică din București și 

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mure� 
¾ Scop: Realizarea unei instalații flexibile pentru topire și 

tratare termică în câmp de curenți de inducție a aliajelor 
ușoare, bio-compatibile, în condiții de puritate avansată 

¾ Vizibilitate: Lucrări de cercetare științifică, prezentări în 
cadrul unor conferințe, organizare de workshop-uri 

 

Activitatea de exploatare 
¾ Încasări de la clienți în creștere în anul 2015 fa ă de 2014 

cu 20.1% și o scădere sensibilă în 2016 
¾ Reducerea presiunii financiare evidențiată prin scăderea 

cu 26.9% în 2015 a plăților aferente dobânzilor la credite 
i men inerea nivelului acestora în anul 2016 

 

Activitatea de investiții & finanțare 
¾ Investiții consecvente în imobilizări, în special în anul 2014 

(876 mii lei) 
¾ Încasări semnificative din plasamente financiare 
¾ Distribuiri semnificative de dividende aferente rezultatelor 

din perioadele precedente, respectiv 794 mii lei în anul 
2014, 1.329 mii lei în anul 2015 și 1.370 mii lei în anul 2016 

 

Planuri de viitor:  Ne l istăm la  bursă!  


