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SC CEPROHART SA BRAILA
J09/649/1991
CUI:RO2269251

Raport de gestiune al administratorilor societatii CEPROHART SA Braila
cu privire la activitatea societatii desfasurata in anul financiar 2015

Pentru exerciţiul financiar: 2015
Data raportului: 26.03.2016
Denumirea societăţii: Societatea CEPROHART S.A.
Sediul social: Brăila – B-dul A. I. Cuza nr. 3
Numărul de telefon/fax: 0239/619741 – 0239/680280
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 2269251
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 09/649/1991
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: segment ATS- BVB

BUCURESTI, categorie AERO Standard, simbol tranzactionare CPHA, cod ISIN ROCPHAACNOR7.

Capitalul social subscris şi vărsat: 697.347,50 lei

Domeniul principal de activitate:

Sectorul de activitate:
Cercetare – Dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie (industria de celuloza si hartie) - Cod

CAEN 7219.

Obiect de activitate:
Obiectul principal de activitate este: CERCETARE – DEZVOLTARE IN ALTE STIINTE

NATURALE– cod CAEN 7219.

Activităţile principale desfăşurate în societate sunt: cercetare – dezvoltare, consultanţă în domeniul

proiectarii industriale in sectorul celuloza si hartie, microproducţie de hartii speciale si produse securizate,

formare profesionala.

S.C CEPROHART SA Braila provine din fosta intreprindere de stat “I.C.P.C.H.” (Institutul de

cercetare si proiectare pentru celuloza si hartie) Braila, infiintat in anul 1956 in Bucuresti si transferat la

Braila in anul 1975, ca urmare a construirii noului sediu in locatia actuala. Temeiul juridic de constituire a SC

CEPROHART SA BRAILA, il reprezinta Hotararea Guvernului nr.227/29.03.1991, emisa în baza prevederilor
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din Legea nr. 15/1990 privind organizarea ca societati comerciale a unitatilor economice de stat, cu

preluarea integrala a activului si a pasivului intreprinderii de stat "ICPCH (Institutul de cercetare si proiectare

pentru celuloza si hartie) Braila”.

Capitalul social subscris şi vărsat: 697.347,50 lei, corespunzator unui numar total de 278.939

actiuni de valoare nominala 2,5 lei, cu urmatoarea structura de actionariat la data de 31.12.2015

Nr.
crt

Actionari Numar
actiuni

Valoare
Capital social

% in capitalul
social

1 DAC AIR Bucuresti 163.920 409.800,00 58,7656

2 SIF Moldova SA Bacau 84.385 210.962,00 30,2521

3 Persoane juridice 1.199 2.998,00 0,4298

4 Persoane fizice 29.435 73.587,50 10,5525

Total 278.939 697.347,50 100

Mentiune: Structura de actionariat aferenta capitalului social al Ceprohart SA Braila, a suferit o

modificare majora in data de 27.08.2015, data la care Depozitarul Central SA Bucuresti societatea de

registru care asigura evidenta actiunilor si actionarilor societatii Ceprohart, a inregistrat transferul de

proprietate asupra pachetului de 163.920 actiuni ce reprezinta 58,7656% din capitalul social al Ceprohart SA

Braila, de la AAAS Bucuresti catre DAC AIR SA Bucuresti.

In urma transferului de proprietate, Ceprohart SA Braila si-a schimbat statul juridic devenind

societate de tip „DESCHIS” cu capital privat 100%, actionarul majoritar al societatii fiind o entitate privata.

Analiza situaţiei economico – financiare pe bază de bilanţ presupune:
- analiza patrimoniului (ca indicator economico – financiar) pe baza datelor prezentate în bilanţ,

din punctul de vedere al resurselor din care se finanţează şi al mijloacelor economice de care

dispune societatea;

- analiza modalităţilor de realizare a echilibrului financiar, a treptelor de acumulare bănească, de

rentabilitate a activităţii societatii pe baza datelor prezentate în contul de profit şi pierdere.

Analiza dinamicii şi structurii patrimoniului se caracterizează prin stabilirea relaţiilor dintre elementele

patrimoniale şi evidenţierea modificărilor calitative a mijloacelor economice şi surselor financiare. Aceasta

presupune analiza:

- elementelor bilanţiere în dinamică,

- abaterilor faţă de perioada anterioară,

- structurii, raporturilor de echilibru şi de proporţionalitate pe bază de indici.

Analiza situaţiei financiar – patrimoniala

1. Analiza mijloacelor economice
Analiza evoluţiei mijloacelor economice (active imobilizate, active circulante) în dinamica pe bază de

indici pentru anul 2015 si analiza comparativa 2015 / 2014, sintetic, este redată în Anexa 1:
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Anexa 1

Nr.
crt. Den.grupei de activ

Solduri Diferente
2015/2014

( lei)

2015/
2014
(%)

Structura Diferente
2045/2014
( %)

2014
( lei)

2015
( lei)

2014
( %)

2015
(%)

1 Active imobilizate(AI) 5.890.366 5.468.584 - 421.782 92,84 39,71 61,68 + 21,97

din care; 100 100
- imob.necorp. 22.280 9.919 -12.361 44,52 0,74 0,18 -0,56
- imob.corp, din care: 5.868.086 5.458.665 -409.421 93,02 99,26 99,82 +0,56

- mj.fixe 5.690.352 5.458.665 -231.687
- inv. In curs 177.734 0 -177.734

- imob.financiare 0
2 Active circulante(AC) 3.983.428 3.395.833 - 587.595 85,25 60,29 38,30 -21,99

din care: 100 100
- stocuri 2.036.089 2.032.061 - 4.028 99,80 16,38 59,84 +43,46
- creante 1.123.326 1.093.520 - 29.806 97,35 54,14 32,20 -21,94
-inv.fin.petermen scurt - - - - -
- casa si ct.la banci 824.013 270.252 -553.761 32,80 29,48 7,96 -21,52

3 - chelt. in avans 224 2.213 +1.989 0,00 0,02 0,02
4 Active totale (AT) 9.874.018 8.866.630 - 1.007.388 89,80 100,00 100,00 0,00
5 Cifra de afaceri 8.634.598 11.303.364 + 2.668.766 130,91
6 Capital social( CS) 697.348 697.348 0 100,00
7 Raport AC/AI 0,68 0,62 - 0,06
8 Raport MF/AC 1,43 1,61 0,18

9 Rata de imobilizare
AI/AT 0,60 0,62 0,02

10 Nr.rotatii
amijl.circ.CA/AC 2,17 3,33 1,16

11 Gr.utiliz. CS AT/CS 14,16 12,71 -
1,45

12 Capac. Tehnica
IC/AT*100 59,43 61,56 2,13

Analiza activelor circulante se coreleaza cu analiza aprofundată a activelor imobilizate. Acestea se

regasesc în bilanţ, în elementele de activ cu utilizare aciclică, cuprinzând grupa „Active imobilizate” şi

elementele de activ cu utilizare ciclică, în care se include grupa „Active circulante”.

Analizând comparativ situaţia anului 2015 cu cea a anului 2014 se constată :

- scaderea activelor totale in anul 2015, cu 1.007.388 lei, pe seama scaderii valorice a activelor

circulante cu 587.595 lei si a activelor imobilizate cu 421.782 lei;

- activele circulante au scazut in anul 2015 fata de 2014 cu 587.595 lei, adica cu 14,75 %.

- În ceea ce priveşte modificarea ponderii activelor imobilizate si circulante in structura activelor

totale, aceasta a fost determinată de ritmurile diferite de creştere a acestora. Astfel ca, la

31.12.2015 s-a inregistrat :

o scaderea ponderii activelor circulante cu 21,99 % fata de ponderea detinuta in anul 2014,

in structura activelor totale. La 31.12.2015, acestea detin o pondere de 38,30 % in

totalul activelor;

o cresterea ponderii activelor imobilizate cu 21,97 % in anul 2015 fata de ponderea

detinuta in 2014. La 31.12.2015, acestea detin o pondere de 61,68 % in totalul activelor,

constituind un factor favorabil, întrucât imobilizarea unei părţi importante din active în
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mijloace fixe, investiţii în curs şi titluri de participare, reflectă o sursa de dezvoltare

viitoare a societatii.

În cadrul activelor imobilizate:
- imobilizarile corporale au înregistrat o scadere a volumului cu - 409.421 lei in anul 2015 faţă

de 2014. Scaderea soldului imobilizarilor corporale la 31.12.2015, se datoreaza in proportie de

90% amortizarii imobilizarilor corporale si casarii de mijloace fixe.

Situatia imobilizarilor corporale (activelor imobilizate : terenuri si constructii ) la 31.12.2015
SC CEPROHART SA Braila are înregistrat la 31.12.2015, terenuri în valoare de 2.389.900 lei, in

urma operatiunii de reevaluare facuta in decembrie 2013. Deasemenea o pondere însemnată in patrimoniul

societatii o detin clădirile/constructiile a caror valoare contabila la data de 31.12.2015 este de 2.333.850 lei.

La 31 dec. 2015, SC Ceprohart SA Braila are constituite garanţii/ ipoteci :
- pentru linia de credit capital de lucru in valoare de 2.000.000 lei, in favoarea Bancii Transilvania

Sucursala Braila s-a instituit ipoteca asupra activelor: Clădire aferenta instalaţiei de mercerizare,

etajul II si III al Cladirii ICPCH Braila.

- pentru creditul de investitii în valoare de 736.379,30 lei, contractat pe o perioada de 7 ani, in favoarea

BRD GSG Sucursala Braila s-a instituit ipoteca asupra activelor: Cladire instalatie de fabricat hartie,

Instalatia de preparare a materialului si Instalatia de fabricare a hartiei, utilajele achizionate din creditul
respectiv,

Activele circulante- analiza structurala si comparativa 2015 fata de 2014
O componenta importanta in structura activelor totale ale societatii, o reprezinta grupa „activelor

circulante”, care in anul 2015 a înregistrat o reducere de 587.595 lei faţă de 2014. Ponderea activelor

circulante in totalul activelor a scazut cu 14,75 % in 2015 fata de 2014 si aceasta s-a datorat exclusiv pe

seama componentei sale - disponibilul la banci si casa.

Analiza in structura a activelor circulante, arata reducerea valorica a acestora la 31.12.2015 fata de

31.12.2014, aceasta fiind in stransa legatura cu cresterea numarului de rotatii a activelor circulante, respectiv

de la 2,17 la 3,33. Modificarile in structura activelor cirulante se prezinta astfel:

- scaderea valorica a componentei „stocuri”, respectiv cu 4.028 lei,

- scaderea ca pondere si ca valoare, a componentei „creante”, ca urmare a intensificarii actiunilor

de urmarire a incasarii la termen a sumelor facturate,

- scaderea ca pondere si valoare a componentei „disponibil la banci si casa”.

a) Situaţia stocurilor
Componenta ”Stocuri” are influenţă asupra tuturor laturilor activităţii economico-financiare,

structura acesteia la 31.12.2015 este prezentata in Anexa 2:
Anexa 2

Nr.crt. Denumire
2014 2015

%
Val. Pondere Val. Pondere

1 Materii prime si mat. 505.860 24,84 508.245 25,01 100,47

-mat.prime din import 362.070 17,78 246.252 12,12 68,01
-celuloza 83.455 4,10 176.560 8,69 211,56
-alte mat. Prime 60.335 2,96 85.433 4,20 141.60

2 Mat. Consumabile 166.125 8,16 209.361 10,30 126,03

3 Prod. in curs de exec. 423.000 20,78 493.214 24,27 116,60
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-microprod. 154.933 7,61 112.665 5,54 72,72

-proiect.-cercetare 268.067 13,17 380.549 18,73 141,96

4 Semifabricate 105.418 5,18 132.170 6,50 125,38

5 Prod. finite si prod. la terti 786.864 38,65 575.835 28,34 73,18
6 Mat. de natura ob. de inventar. 46.853 2,30 41.867 2,06 89,36
7 Marfuri si ambalaje 1.267 0,06 141 0,01 11,13

8 Avansuri pt.cump.de stocuri 702 0,03 44.241 2,18

9 Materiale in curs de aproviz 0 0

10 TVA neexigibil aferent
stocurilor 26.987 1,33

TOTAL 2.036.089 100 2.032.061 100

Din datele prezentate mai sus, la 31.12.2015 se constată o scadere a stocurilor pe total cu 4.028 lei

faţă de anul precedent.

In atenţia managementului, s-a regăsit permanent grija de a evita realizarea productiei pe stoc,

deoarece aceasta ar fi determinat cresterea volumului imobilizărilor financiare (materii prime, utilităţi, salarii,

etc).

In anul 2015 ca si in anii precedenti, programul de fabricatie a fost derulat in acord cu necesitatile si

volumul solicitarilor din piata produselor Ceprohart, rezultand alternante a perioadelor de functionare cu cele

de stationare.

Faţă de situaţia existentă şi prezentată la finele anului 2015, in vederea folosirii eficiente a fondurilor

băneşti ale societatii cu influenţă asupra rezultatelor economice ale firmei, conducerea executivă si operativa

a societatii trebuie sa continuie si in anul 2016 implementarea unui program de măsuri concrete care sa

vizeze:

- reducerea stocurilor de produse prin programarea producţiei pe bază de comenzi ferme;

- fabricarea numai a produselor rentabile;

- aprovizionarea ritmica cu materii prime şi materiale la nivelul necesarului indus de programul de

fabricaţie;

- desfasurarea unui marketing mai agresiv, care sa conduca la câştigarea unor noi segmente pe

piaţă, atat pentru produsele traditionale cât şi pentru noile produse.

b) Situaţia creanţelor
O altă componentă a activelor circulante cu o pondere de 32,20 % o reprezintă creanţele, care au

inregistrat o reducere fata de anul precedent de 21,94 %. Sintetic, analiza în structură a creantelor la

31.12.2015 comparativ cu 31.12.2014, se prezinta în Anexa 3.

Anexa 3

Nr.
crt. Denumire

2014 2015 2015/2014
%Val.

( lei)
Pondere
( %)

Val.
( lei)

Pondere
( %)

1 Clienti 1.091.632 97,18 905.958 82,85 -14,33
2 Alte creante, din care: 31.694 2,82 187.562 17,15 +14,33

- furniz.debitori prestari servicii. 2.444 0,22
- alte creante cu bugetul statului si

inst. publ. 5.931 0,53 125.639 11,49

- debitori diversi 25.763 2,29 59.479 5,44
3. TOTAL CREANTE 1.123.326 100,00 1.093.520 100,00

Pondere creante in:
- active total 9.874.018 11,38 8.866.630 12,33 +0,95
- active circulante 3.983.428 28,20 3.395.833 32,20 +4,00
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Din datele prezentate in tabelul anterior, se constată că:

- ponderea „creantelor” în cadrul activelor totale a crescut cu 0,95 % in anul 2015 fata de anul

2014, iar in cadrul activelor circulante cu 4,00 %;

- Soldul „creanţelor” inregistrat la 31.12.2015 a scazut faţă de soldul inregistrat la finele anului

2014, cu 29.806 lei;

Aprofundand analiza in structura a soldului „creantelor” inregistrat la 31.12.2015, se constata ca:

o soldul contului „clienti” a scazut cu 17,01 % fata de anul 2014 si ca pondere a scazut

cu 14,33 % in totalul creantelor la 31.12.2015,

 componenta „alte creante” a crescut ca pondere in totalul creantelor cu

14,33 % comparativ cu ponderea detinuta de aceasta in totalul creantelor in

2014.

Într-o privire de ansamblu, acest fenomen constituie un aspect pozitiv al activităţii, ilustrand o

reducere a volumului facturilor neincasate, dar in acelasi timp indica si o crestere a duratei de recuperare a

creantelor, datorata:

- mentinerii si in anul 2015 a :

o unor conditii impuse de piata si de criza economica, care au influientat modalitatea /

ritmul de incasare a produselor livrate si a serviciilor prestate de catre societate prin

intermediul contractelor directe aferente activitatilor de cercetare, proiectare,

microproductie.

o sistemului de plati/decontare a produselor si serviciilor facturate, acceptat de parteneri,

respectiv : avans si diferenta de achitat intr-un interval de la 25 zile pana la 90 zile;

Mentiuni: Situaţia cresterii livrarilor SIEP s-a modificat ca structura, in perioada 2009 - 2012,

reducandu-se volumul vanzarilor pentru produsele rentabile din anii precedenti in favoarea hartiilor speciale

securizate. Acest lucru se explica in primul rand prin reducerea drastica a pietei produselor respective,

precum şi prin pătrunderea pe piaţă a unei concurenţe agresive cu preţuri de dumping mult sub preţul de

desfacere practicat de societate.

Prin activitatea compartimentului juridic conexata cu cea a compartamentului financiar contabil, se

intreprind in permanenta actiuni privind recuperarea debitelor mai mari de 90 zile, respectiv: notificari,

actionari in instanta.

c) Casa şi conturile la bănci
Analiza dinamicii disponibilităţilor băneşti ca principal element ce caracterizeaza trezoreria societatii,

reflectă gradul de sănătate financiară a firmei, aceasta fiind prezentata comparativ 2015 cu 2014, in Anexa 1.

Conform datelor din Anexa 1, soldul contului de disponibilitati (casa, conturi bancare), a înregistrat o

scadere valorica de 553.761 lei la finele anului 2015 comparativ cu 2014, avand o pondere în totalul

„activelor circulante” la 31.12.2015 de 7,96% , faţă de 2014 cand reprezenta 29,48%.

Calculul unor indicatori, care arata situatia disponibilitatilor banesti asigurate pe parcursul
anului 2015 comparativ cu anul 2014:

Gradul net de asigurare a firmei cu disponibilităţi băneşti
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Gr. Net 2014=
%69,20100

428.983.3
013.824

.
.


circulanteactive

banestiitatidisponibil

Gr. Net 2015 =

%96,7100
833.395.3

252.270
.

.


circulanteactive
banestiitatidisponibil

Sau în funcţie de total active:

Gr. Net 2014= %35,8100
018.874.9

013.824
.

.


totaleactive
banestiitdisponibil

Gr. Net 2015= %05,3100
630.866.8

252.270
.

.


totaleactive
banestiitdisponibil

Mentiuni: In acord cu liniile strategice de dezvoltare a activitatilor societatii, cu obiectivele tinta

privitoare la cresterea profitabilitatii afacerii, a cresterii segmentului de piata in urmatorii doi ani atat pe plan

intern cat si pe plan extern se mentin nevoile si necesitatea asigurarii unui volum foarte mare de cash/

disponibilitati banesti in asa masura incat, in vederea asigurarii finantarii activitatilor societatii si in anul 2016,

este necesar mentinerea liniei de credit capital de lucru in suma de 2.000.000 lei.

II. Analiza situaţiei patrimoniale
O altă latură, a analizei situaţiei mijloacelor economice şi a cunoaşterii situaţiei sintetice a acestora,

o constituie analiza evoluţiei şi structurii surselor financiare de acoperire a patrimoniului.

Sintetic, situaţia surselor proprii de acoperire a mijloacelor economice, în cadrul exerciţiului financiar

2015 comparativ cu 2014 este prezentată în anexa 4.

Anexa 4

Nr.
crt Denumirea grupei

Anul Diferente % Structura Structura

2014 2015 2015/
2014

2015/
2014 2014 2015

1 Capitaluri proprii 5.892.543 5.937.854 + 45.311 100,77 59,68 66,97
2 Provizioane
3 Subventii pt.inv. 76.498 0 -76.498 0,77 0,77
4 Venituri in avans
5 Datorii - din care; 3.904.977 2.928.776 -976.201 75,00 39,55 33,03

-datorii financ. 1.594.003 1.742.310 +148.307 109,30 16,14 19,65

-datorii nefinanc. 2.310.974 1.186.466 - 1.124.508 51,34 23,41 13,38

TOTAL SURSE 9.874.018 8.866.630 -1.007.388 89,80 100 100

Din analiza datelor la 31.12.2015 prezentate in anexa 4, se constată:
- scaderea surselor societăţii cu 1.007.388 lei, s-a datorat in primul rand reducerii datoriilor

nefinanciare, prin achitarea lor la scadenta.

- datoriile totale ale societatii au scazut cu 976.201 lei in anul 2015, inregistrand si o scadere a

ponderii acestora in totalul surselor. Putem spune ca, reducerea datoriilor privită ca fenomen independent,

prezinta o situaţie favorabilă a activităţii societatii.
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Reducerea ponderii datoriilor totale in totalul surselor societăţii are corespondent în mijloacele

economice şi trebuie corelata cu nivelul creanţelor, care de asemenea la finele anului 2015 a înregistrat o

scadere fata de 2014.

SC Ceprohart SA Braila nu inregistreaza datorii restante catre bugetul consolidat al statului la
31.12.2015, credite sau dobânzi restante, in sold regasindu-se datorii curente ce se achita pina la
data de 25 ale lunii urmatoare.

Cealaltă componentă a datoriilor, respectiv „datoriile financiare” a inregistrat o crestere a soldului

faţă de anul precedent cu 148.307 lei, soldul fiind reprezentat de:

- linia de credit pentru completare capital de lucru contractata de la Banca Transilvania Sucursala

Brăila in suma de 2.000.000 lei, din care in sold la 31.12.2015 este evidentiata suma de 293.053

lei;

Capitalurile proprii la 31.12.2015, au înregistrat o crestere de 45.311 lei, iar ca pondere in totalul

surselor reprezinta 66,97 %, , aceasta s-a datorat cresterii rezervelor si a cresterii modeste a rezultatului net

al exercitiului financiar 2015.

Deşi s-au evidenţiat fenomene ce au avut influenţe asupra activităţii economico-financiare a anului

2015, totuşi pentru o edificare mai riguroasă a argumentelor si detalierea acestora, analiza poate fi

aprofundata prin calculul unor indicatori, respectiv:

Cota de Capital propriu sau securitatea financiară reflectă gradul de asigurare cu capitaluri

proprii a finanţării activităţii societăţii:

CCP2014 = %00,148100
475.981.3
543.892.5100

.
.


atrascapital
propriucapital

CCP2015= %74,202100
776.928.2
854.937.5100

.
.


atrascapital
propriucapital

În anul 2015 securitatea financiara a crescut cu 54,74 % fata de anul 2014, crestere ce se

datoreaza pe de o parte cresterii capitalurilor proprii, pe de alta parte, scaderii datoriilor, respectiv, a

datoriilor nefinanciare.

Gradul de acoperire a activelor imobilizate = 100
.

.

eimobilizatactive

propriucapital

Gr a 2014 = %04,100100
366.890.5
543.892.5



Gr a 2015 = %58,108100
584.468.5
854.937.5



Atat in anul 2014 cat si in anul 2015, gradul de acoperire al activelor imobilizate a fost bun, respectiv

in 2015 mai mare cu 8,54 % fata de 2014, aceasta datorandu-se cresterii capitalului propriu.

Trebuie precizat că, valoarea activelor imobilizate din grupele: instalatii, aparatura birotica la

31.12.2015 este inregistrata la valorile stabilite conform HG 500/1994, indicatorul nefiind prea concludent.

Deasemenea, în ultimii ani, societatea a realizat achiziţii de mijloace fixe importante, investiţii

receptionate care au fost înregistrate la valori actuale, ele făcând parte din această grupă.
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Analiza randamentului capitalului propriu evidenţiază trei factori de influenţă:
a) poziţia pe piaţă a societăţii precum şi specificul sectorului de activitate (indicele de concentrare a

concurenţei, barierele de intrare/ieşire, accesul la resurse, etc) cu influienta asupra indicatorului „marjă de

profit asupra veniturilor = profit net/venituri”;

b) calitatea managementului, respectiv, abilitatea de a realiza rotaţia activului total, cu implicatii in

maximizarea valorii firmei, cu influienta asupra „ratei rentabilităţii = venituri/activ total”.

c) utilizarea surselor financiare atrase sau împrumutate pentru finanţări şi cresterea activităţii cu

influienta asupra indicatorului „ activ total/capital propriu”:

Sintetic, situatia pentru anii în analiză se prezintă astfel:

Factori 2014 2015

a) marja de profit = profit net/venituri*100 0,49 0,60

b) rotaţia activului = venituri/activ total 1,02 1,28

c) structura finanţării = activ total/capital propriu 1,68 1,49

Se constată că randamentul capitalului propriu este rezultatul:

- unei marje a profitului care în 2015 a crescut, cu mentiunea ca valorile rezultate atat in 2014 cat si

in 2015, sunt mult sub nivelul optim (situat intre 8% si 12% pentru un sector în care piaţa este relativ stabilă

si fata de marja de profit minim recomandata de minimum 10%).

- unei rotaţii a activelor care a crescut sensibil in 2015 faţă de anul precedent şi care exprimă un

volum mai mare de venituri faţă de mărimea capitalului mobilizat. Cu cat valoarea acestui indicator este mai

mare, cu atat semnifica o utilizare mai buna a activelor totale si o crestere a rentabilitatii activitatii firmei.

- unei structuri financiare echilibrate (in descrestere fata de anul precedent), ceea ce conduce la

concluzia că, societatea are inca resurse pentru continuarea si dezvoltarea activităţii, având ca parghie,

folosirea cât mai eficientă a activelor pentru îmbunătăţirea randamentului capitalului propriu şi a asigurarii

unui grad sporit de rentabilitate pentru activitatile societatii.

Lichiditate globala (generală): reflectă posibilităţile componentelor patrimoniale curente de a se

transforma într-un termen scurt în lichidităţi pentru a satisface obligaţiile exigibile

Lg =
curentedatorii
circulanteactive
.

.

Lg 2014 =
71,1

926.323.2
428.983.3



Lg 2015 =
86,2

466.186.1
833.395.3



La 31.12.2015, indicatorul este in crestere fata de 2014 si indică raportul între elementele

patrimoniale active uşor lichidabile şi datoriile pe termen scurt, sau altfel spus, satisfacerea obligaţiilor

exigibile s-au facut în parametrii programaţi, caracterizand astfel o activitate favorabila a societatii.

În ceea ce priveşte gradul de îndatorare pentru cei doi ani în analiză, situaţia se prezintă astfel:
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Rata globală de îndatorare = 100
.
.


pasivetotal
totaledatorii

Rg 2014 = %55,39100
018.874.9
977.904.3



Rg 2015 = %03,33100
630.866.8
776.928.2



Se constată reducerea nivelului acestui indicator in anul 2015, ceea ce reflecta utilizarea surselor

atrase intr-o masura mai mare in anul 2015.

Acest indicator este recomandabil sa fie mai mic de 30%.

Gradul sau rata netă de îndatorare faţă de capitalul propriu = 100
.

.


propriucapital
imprumutatcapital

Rni 2014= %05,27100
543.892.5
003.594.1



Rni 2015= %34,29100
854.937.5
310.742.1



Se observă că, acesta a inregistrat o crestere de 2,29% fata de 2014 ceea ce indica o crestere a

capitalurilor imprumutate in raport cu capitalul propriu.

De menţionat că în ambii ani, rata netă reprezintă o valoare în general admisă. În practica băncilor şi

a altor ţări, se acceptă ca acest grad să fie de 1/1, pentru a exista o siguranţă a recuperării capitalului

împrumutat şi a fi ferită de riscuri banca sau firma creditoare.

Acest indicator arata proportia dintre totalul fondurilor de care dispune societatea si cele provenite

din surse imprumutate. El este util de calculat atat pentru potentialii creditori cat si pentru proprietari, avand

puncte de vedere diferite. Astfel, creditorii prefera rate mici ale indatorarii, riscul unor eventuale pierderi in

cazul unui faliment fiind mai mic, in timp ce proprietarii prefera o rata mai mare, pentru dezvoltarea afacerii,

fiind necesar imprumutul.

Gradul autonomiei financiare = 100
..

.


 imprumutatcappropriucap
propriicapitaluri

Graf 2014 = %71,78100
003.594.1543.892.5

543.892.5




Graf 2015 = %31,77100
310.742.1854.937.5

854.937.5



Aceasta indică un grad de autofinanţare oarecum corespunzător, dar destul de fragil, care a scazut

în anul 2015 cu 1,40 %.

Ponderea capitalului împrumutat şi atras în cifra de afaceri, pentru 2015 comparativ cu 2014,

se prezintă astfel:

Pci = 100
CA

ascapitalatr

Pci 2014 = %11,46100
598.634.8
475.981.3
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Pci 2015 = %91,25100
364.303.11
776.928.2



Se observă o reducere a indicatorului influentat fiind de descresterea inregistrata de capitalul atras

fata de anul precedent si respectiv a devansarii ritmului de crestere al cifrei de afaceri fata de cel al

capitalului atras.

Ca o concluzie fata de valorile indicatorilor calculaţi se constată că, aceştia nu satisfac o situaţie

viabilă şi stabilă confirmând faptul că, societatea nu dispune de capitaluri proprii suficiente atat pentru

finanţarea activităţii cât şi pentru satisfacerea obligaţiilor exigibile, fenomen accentuat de manifestarile crizei

economice.

In acest context, se impune folosirea tuturor pârghiilor de către managementul societăţii pentru

stimularea producţiei cu stocuri minimale, extinderea pieţei, diversificarea serviciilor şi a produselor,

vânzarea şi încasarea acestora imediat sau cu o perioadă de decontare cât mai mică.

III. Analiza financiară
Analiza financiară este activitatea de diagnosticare a stării de performanţă financiară a societatii la

încheierea exerciţiului financiar care stabileste punctele tari şi punctele slabe ale gestiunii financiare,

necesare în vederea fundamentării unei noi strategii de menţinere şi dezvoltare a societatii într-un mediu

concurenţial. Aceasta are ca obiectiv stabilirea unui diagnostic al situaţiei financiare necesar în decizia de

investiţie şi de finanţare apelând la documentele de sinteză contabile (bilanţ, contul de profit şi pierderi).

Analiza financiară urmăreşte să evidenţieze modalităţile de realizare a echilibrului financiar (obiectiv

al analizei pe baza de bilanţ) şi treptele de acumulare bănească, de rentabilitate a activităţii întreprinderii

(obiectiv de analiză pe baza contului de profit şi pierderi).

3.1 Analiza echilibrului financiar
Pentru a analiza echilibrul financiar al societăţii având ca sursă de date bilanţul contabil, folosim ca

indicatori: situaţia netă, fondul de rulment, nevoia de fond de rulment şi trezoreria netă.

3.1.a Activul net sau situaţia netă
O primă şi principală evaluare a stării patrimoniale a firmei la încheierea exerciţiului financiar este

dată de situaţia netă, ce se determină ca diferenţă între active totale şi datoriile înregistrate si conform

datelor din bilanţ la 31.12.2015, se prezintă astfel:

Anexa 5

Nr.
crt. Grupe de activ si pasiv Solduri Diferente %

2014 2015
1 Active imobilizate 5.890.366 5.468.584 -421.782 92,84
2 Active circulante 3.983.428 3.395.833 - 587.595 85,25
3 Cheltuieli in avans 224 2.213 +1.989

Total activ 9.874.018 8.866.630 -1.007.388 89,80

3 Datorii din care; 3.904.977 2.928.776 - 976.201 75,00
- financiare 1.594.003 1.742.310 +148.307 109,30

- nefinanciare 2.310.974 1.186.466 - 1.124.508 51,34

Situatia neta( Activul Net) 5.969.041 5.937.854 -31.187 99,48
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Se constată că, situaţia netă este pozitivă în ambele exerciţii financiare ceea ce reprezintă efectul

unei gestiuni economice sănătoase, aceasta reprezentând averea netă a acţionarilor (activul neangajat în

datorii).

Pentru a aprofunda analiza financiară pe baza celorlalţi indicatori mentionaţi, se prezinta Anexa nr.6

intocmita pe baza datelor din bilantul la 31.12.2015:

Anexa 6

Nr
crt ACTIV

Solduri
PASIV

Solduri

01.01.
2015

31.12
2015

01.01.
2015

31.12.
2015

1 Active imobilizate(AI) 5.890.366 5.468.584 1.Capitaluri proprii 5.892.543 5.937.854
imob.necorp. 22.280 9.919
imob.corp.din care: 5.868.086 5.458.665 2. Datorii- din care: 3.904.977 2.928.776
- mj.fixe 5.690.352 5.458.665 - datorii financiare 1.594.003 1.742.310

- inv. In curs 177.734 0 - datorii
nefinanciare 2.310.974 2.928.776

-imob.financiare 0 0
2 Active circulante(AC) 3.983.428 3.395.833 3. Provizioane 0 0

din care:
- stocuri 2.036.089 2.032.061 4. Subventii pt. inv. 76.498 0
- creante 1.123.326 1.093.520 5. Venituri in avans 0 0

- - inv.fin.pe termen scurt
- casa si ct.la banci 824.013 270.252

3 Chelt. In avans 224 2.213

TOTAL 9.874.018 8.866.630 9.874.018 8.866.630

Ca regulă generală a echilibrului financiar al întreprinderii, o parte a capitalurilor permanente este

destinată acoperirii nevoilor ciclice (temporare) în cadrul ciclurilor de exploatare succesive ale societăţii.

Stocurile şi creanţele care se constituie permanent pot fi considerate nevoi stabile (permanente) ca şi

activele fixe care necesită surse stabile (permanente) de finanţare. Această regulă specifică de finanţare a

activelor circulante este realizată prin existenţa fondului de rulment.

3.1.b Fondul de rulment
Este un indicator al echilibrului financiar şi, poate cel mai important, exprimand surplusul de surse

permanente (capitaluri proprii şi datorii financiare) utilizate pentru reînnoirea stocurilor şi a creanţelor. Acesta

este rezultatul diferenţei dintre capitaluri proprii şi totalul activelor imobilizate, reprezentand marja de

siguranta a firmei, avand in vedere decalajele care se creaza intre momentul incasarii creantelor si cel al

efectuarii platilor catre furnizori si creditori.

Este indicat ca fondul de rulment sa acopere in proportie de 2/3 volumul stocurilor. La 31.12.2015

comparativ cu 2014, situatia conform datelor din anexa 6, se prezinta astfel:

FR = surse permanente – alocări permanente = (capitaluri proprii + datorii financiare) – imobilizări

nete.

FR 2014 = (5.892.543 +1.594.003) – 5.890.366 = 1.596.180 lei

FR 2015 = (5.937.854 +1.742.310) – 5.468.584 = 2.211.580 lei

Se observă o crestere in anul 2015 a fondului de rulment cu 615.400 lei în condiţiile creşterii

capitalurilor proprii, a cresterii datoriilor financiare si a scaderii activelor imobilizate, ceea ce în acest caz

constituie o situaţie favorabilă neţinând seama de analiza fiecăruia independent.
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Determinarea prin calcul a fondului de rulment şi neînscrierea lui într-un post de bilanţ este o

consecinţă a gestiunii globale şi unitare a fondurilor întreprinderii, fără a face separare distinctă a fondurilor

pentru investiţii de cele din producţie.

Această utilizare globală fără destinaţii prestabilite a fondurilor băneşti dă posibilitatea conducerii de

a aloca unde este nevoie de finanţare, fie că este vorba de activitati pentru investiţii, sau pentru producţie

sau cercetare, etc.

Posibilitatea de a aloca fondurile acolo unde este necesar are şi reversul asumării unei

responsabilităţi a managementului întreprinderii în privinţa elaborarii unei politici coerente de finanţare în

măsură să asigure dezvoltarea echilibrată a tuturor sectoarelor de activitate şi să determine obţinerea de

rezultate care să o impună în faţa concurenţei.

Nu pot fi neglijate necesităţile de finanţare a investiţiilor (cu efect în timp) in detrimentul celor pentru

producţie (cu efect imediat), întrucât se afectează strategia de dezvoltare a întreprinderii în raport cu o piaţă

liberă, deschisă pentru concurenţă.

Dealtfel, nici preponderenţa finanţării dezvoltării în detrimentul producţiei nu poate fi acceptată în

acelaşi context a unei politici echilibrate, în acest caz înregistrându-se un fond de rulment negativ, cu

implicaţii serioase asupra trezoreriei şi a capacităţii de plată.

Avand in vedere aceste principii, SC Ceprohart SA Braila, in anul 2015 a inregistrat cheltuieli de

investitii in valoare totala de 204.731 lei, concretizate in:

- achizitii de licente;

- achizitii echipamente pentru modernizarea masinii de hartie;

Sursele de finantare au fost asigurate atat fonduri proprii (amortizarea, repartizari din profit net) cat

si din surse atrase (credite).

3.1.c Nevoia de fond de rulment
Este un alt indicator al echilibrului financiar, care determină diferenţa între necesităţile de finanţare şi

datoriile de exploatare.

Nevoia de fond de rulment este indicatorul cel mai relevant al echilibrului financiar, deoarece

evidenţiază acele nevoi temporare ce se reînnoiesc permanent în cadrul ciclurilor de exploatare succesivă

ale societăţii şi care au rămas neacoperite din surse temporare în cadrul activităţii de exploatare.

Partea rămasă neacoperită financiar trebuie să fie egală sau inferioară fondului de rulment, altfel

utlizarea ineficienta a activelor de exploatare poate determina dezechilibru financiar, ce afecteaza exerciţiile

financiare viitoare si integritatea capitalurilor proprii.

În starea de echilibru financiar, fondul de rulment ar trebui să fie egal cu nevoia de fond de rulment.

NFR = (stocuri + creanţe) – datorii de exploatare
NFR 2014 = (2.036.089 + 1.123.326) – 2.310.974 = + 848.441 lei

NFR 2015 = (2.032.061 + 1.093.520) – 1.186.466 = + 1.939.115 lei

Nevoia de fond de rulment a inregistrat in anul 2015 o valoare pozitiva respectiv, + 1.939.115 lei,

evidentiind astfel o situatie favorabila data de diferenta dintre lichiditatea stocurilor şi creanţelor şi

exigibilitatea datoriilor de exploatare.
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3.1.d Trezoreria netă
Dacă fondul de rulment la un moment dat (al încheierii exerciţiului financiar) este superior nevoii de

fond de rulment, atunci excedentul de finanţare se regăseşte sub forma unei trezorerii nete concretizate în

diponibilităţi băneşti în conturile firmei.

Trezoreria netă este expresia cea mai concludentă a desfăşurării unei activităţi eficiente.

TN = FR – NFR

Comparativ 2015 / 2014, situatia se prezintă astfel:

TN 2014 = 1.596.180 – 848.441 = + 747.739 lei

TN 2015 = 2.211.580 – 1.939.115 = + 272.465 lei

Se constata ca, si in anul 2015 trezoreria neta a fost pozitiva. Se poate spune ca este rezultatul

intregului echilibru financiar, interpretandu-se ca o crestere a capacitatii reale de finantare a investitiilor.

IV. Analiza rezultatelor economice ale activităţii
Diagnosticul financiar are ca obiectiv măsurarea rentabilităţii capitalurilor întreprinderii şi aprecierea

condiţiilor de echilibru financiar pentru a evalua gradul de independenţă economică şi financiară al societăţii

în vederea formulării unei opinii asupra stării de sănătate financiară a societăţii.

Nivelul îndeplinirii acestor obiective este dat de un sistem de rate de eficienţă determinate ca raport

între efectele economice şi financiare obţinute (acumulări brute, profituri, dividende etc.) şi eforturile depuse

pentru obţinerea lor (activul economic, capitalurile investite, capitaluri proprii etc.)

Sistemul de rate de rentabilitate determinate pe baza datelor din bilanţ şi a celor din contul de profit

şi pierdere, cuprinde 3 grupe:

a) rate de rentabilitate economică

b) rate de rentabilitate financiară

c) rate de structură a capitalurilor (tratate la capitolul anterior)

Dacă bilanţul sintetizează starea patrimonială a întreprinderii la un moment dat, contul de profit şi

pierdere sintetizează rezultatul fluxurilor economice şi financiare de intrare, de prelucrare şi de ieşire, situatia

patrimoniului la final de an financiar, fluxurile de venituri şi cheltuieli care au marcat traiectoria evoluţiei

întreprinderii de la inceputul până la sfârşitul exerciţiului.

Analiza indicatorilor de rentabilitate economici şi financiari
În vederea prezentarii analizei indicatorilor de rentabilitate economici – financiari, comparativ

2015/2014, si comparativ cu proiectiile din BVC-ul pe anul 2015, datele continute in contul de profit şi

pierderi prezentate comparativ : 2014 si 2015 şi respectiv BVC 2015, sunt urmatoarele:

Anexa 7

Nr.
Indicatori

Realizat 2015 2015/ Realizat/ Diferenta Diferenta

crt. 2014 Programat Realizat 2014 Programat Fata de
2014

Fata de
BVC

1 Venituri totale 10.063.418 10.920.000 11.314.307 112,43 103,61 1.250.889 394.307

a venituri din expl. 9.971.036 10.890.000 11.289.416 113,22 103,67 1.318.380 399.416

b venituri financiare 92.382 30.000 24.891 26,94 82,97 -67.491 -5.109

c venituri extraord. 0 0

2 Cheltuieli totale 9.969.274 10.815.000 11.206.360 112,41 103,62 1.237.086 391.360

a chelt.de expl. 9.764.661 10.663.000 11.062.854 113,29 103,75 1.298.193 399.854
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b chelt.financiare 204.613 152.000 143.506 70,13 94,41 -61.107 -8.494

c chelt.extraordinare 0 0

3 Rezultatul din expl. 206.375 227.000 226.562 109,78 99,81 20.187 -438

4 Rezultatul financiar -112.231 -122.000 -118.615 105,69 97,23 -6.384 3.385

5 Rezultatul curent 94.144 105.000 107.947 114,66 102,81 13.803 2.947

6 Rezult. Extraordinar 0 0 0 0 0

7 Rezultatul brut 94.144 105.000 107.947 114,66 102,81 13.803 2.947

8 Impozit pe profit 44.398 48.000 40.116 90,36 83,58 -4.282 -7.884

9 Profit net 49.746 57.000 67.831 136,35 119,00 18.085 10.831

10 Cifra de afaceri 8.634.598 10.580.000 11.303.364 130,91 106,84 2.668.766 723.364

Din datele prezentate în anexa 7, se constată că:

- veniturile totale în 2015 au înregistrat o crestere de 12,43% faţă de anul precedent (în volum

valoric 1.250.889 lei) si o depasire 3,61% faţă de programatul din BVC, respectiv cu 394.307 lei.

- veniturile din exploatare la 31.12.2015, au inregistrat o crestere de 13,22 % faţă de 2014 şi o

depasire de 3,67% faţă de volumul programat prin BVC, fenomen la care au concurat atat

factori interni cat si externi.

Mentiune: dintre factorii interni conexati cu cei externi, cu o influienta notabila asupra veniturilor,

cheltuielilor societatii si a cifrei de afaceri realizate in 2015, sunt:

- schimbarea sortimentatiei productiei;

- desele alternante a duratelor de fabricatie cu cele ale opririlor planificate, dictate de cerintele pietii

si a clientilor societatii, de comenzile si contractele incheiate in 2015;

- schimbarea ponderii produselor principale, respectiv hartiile securizate versus placi filtrante.

- Veniturile financiare au înregistrat o scadere faţă de anul precedent de 73,06% si 17,03% faţă

de programatul prin BVC, aceasta datorandu-se exclusiv pe seama diferentei de curs valutar,

aferente veniturilor din derularea contractelor comerciale cu partenerii externi.

- Cheltuielile totale in stransa legatura cu veniturile totale, au inregistrat o crestere fata de anul

precedent cu 12,41 % şi respectiv o crestere de 3,62% faţă de programatul din BVC. In cadrul

acestora ponderea cea mai însemnată o detin cheltuielile de exploatare care au înregistrat

acelasi ritm cu veniturile din exploatare.

- Cheltuielile financiare in anul 2015, s-au redus atat faţă de cele realizate in anul precedent,

cat si faţă de programatul din BVC. Acest lucru a avut influienta asupra rezultatului financiar,

pierderea financiara inregistrata la 31.12.2015, avand un nivel mai ridicat atat fata de anul

precedent cat si fata de cea programata prin BVC-ul din 2014.

- Rezultatul brut al exerciţiului financiar, a inregistrat o crestere de 14,66% comparativ cu anul

precedent si o depasire fata de cel programat de 2,81%. Desi pozitiv, acesta reprezinta doar un

rezultat adaptat conditiilor severe de functionare intr-un climat economic puternic afectat de criza

financiara la nivel national si global.

- Cifra de afaceri a inregistrat crestere de 30,91% fata de anul precedent si de 6,84% fata de

nivelul programat prin BVC .

Analiza aprofundată a rezultatelor economice se realizeaza prin calculul indicatorilor de
eficienţă, care se prezintă astfel:
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Rata profitului = 100
..

.Re


afaceridecifra
brutzultat

Rp 2014 realiz. = %09,1100
598.634.8

144.94


Rp 2015 realiz. = %95,0100
364.303.11

947.107


Se confirmă cele expuse anterior, deoarece acest indicator în 2014, 2015 se situeaza la o valoare

mult inferioară celei recomandate unei activităţi economice rentabile de minim 10% .

Rata rentabilităţii resurselor:

Rrs = 100
exp


loataredecheltuieli

brutprofit

Rrs. 2014 realiz. = %96,0100
661.764.9

144.94


Rrs. 2015 realiz. = %98,0100
854.062.11

947.107


Şi acest indicator, exprimă neîncadrarea activităţilor societatii în parametrii funcţionali, înregistrând

o crestere fata de valoarea inregistrata in anul precedent.

Rata rentabilităţii financiare:

Rrf = 100
propriucapital
netprofit

Rrf 2014 = %84,0100
543.892.5

746.49


Rrf 2015 = %14,1100
854.937.5

831.67


In cazul acestui indicator, se observa tendinţa de crestere a rezultatelor activităţii societatii in anul

2015.

Acest indicator exprimâ modalitatea de procurare a capitalurilor proprii, care în condiţiile unei

economii şi activităţi funcţionale, trebuie să fie mai mare decât rata dobânzii, fiind sensibil atat la structura

financiară cât şi la gradul de indatorare al societăţii. Comparabil in cei doi ani de referinta, nivelul realizat

este departe de a exprima o situaţie bună.

Analiza structurii cheltuielilor societăţii
În cadrul analizei rezultatelor financiare, plecand de la datele continute in Contul de profit şi pierdere,

este importantă şi analiza structurii cheltuielilor comparativ cu anul precedent şi nivelul programat in BVC-ul

pe anul 2015.

Aceasta analiza poate fi neconcludenta avand in vedere: condiţiile funcţionării economice şi

îndeosebi a situaţiilor de: limitari dictate de piata asupra tarifelor practicate in activitatile de cercetare-

proiectare, presiunea pietei privind reducerea preţurilor de vânzare a produselor si serviciilor societatii
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impuse de mediul concurential, de acceptare a unor creşteri a utilităţlor, materiilor prime si auxiliarelor

aferente activitatilor de productie.

Datele din contul de Profit şi Pierdere privind cheltuielile sunt sintetizate în Anexa

Nr.
Crt. Indicatori

Realizat Realizat Pondere Pondere Diferenta 2015/2014

2014 2015 2014 2015 2015

1 Cheltuieli totale 9.969.274 11.206.360 100 100 1.237.086 112,41

1.1 Cheltuieli de expl. 9.764.661 11.062.854 97,95 98,72 1.298.193 113,29

- chelt.privind marf. 1.322.609 2.738.852 13,27 24,44 1.416.243 207,08

- chelt.cu mat.prime si cons. 2.357.409 2.625.026 23,64 23,42 267.617 111,35

- chelt.cu energie si apa 985.615 869.433 9,89 7,76 -116.182 88,21
- alte chelt.materiale 16.653 33.932 0,17 0,30 17.279 203,76

a total chelt.materiale 4.682.286 6.267.243 46,97 55,92 1.584.957 133,85

b chelt.lucr.,serv.terti 1.112.558 1.277.109 11,16 11,40 164.551 114,79

c chelt.impozite si taxe 70.462 81.282 0,71 0,72 10.820 115,36

d chelt. cu personalul 3.343.965 2.911.433 33,54 25,98 -432.532 87,07

- chelt.cu salariile 2.547.888 2.325.703 25,56 20,75 -222.185 91,28

- chelt.cu prot.soc. 796.077 585.730 7,98 5,23 -210.347 73,58

e chelt.cu amortizarea 514.094 472.468 5,16 4,22 -41.626 91,90

f alte chelt.de expl. 28.256 53.794 0,28 0,48 25.538 154,99
g ajustari mj.circ. 13.040 -475 0,13 -13.515

1.2 Cheltuieli financiare 204.613 143.506 2,05 1,28 -61.107 70,14

- chelt.cu dobinzi 124.733 109.787 1,25 0,98 -14.946 88,02

- alte chelt.financiare 79.880 33.719 0,80 0,30 -46.161 42,21

2 Venituri totale 10.063.418 11.314.307 100 100 1.250.889 112,43

2.1 Venituri din exploatare 9.971.036 11.289.416 99,08 99,78 1.318.380 113,22

2.2 Venituri financiare 92.382 24.584 0,92 0,22 -67.798 26,61

Se constată că:
- structural, cheltuielile totale sunt caracterizate de ponderea însemnată ce revin cheltuielilor de

exploatare, pondere ce în anul 2015 a crescut cu 0,77% faţă de anul precedent.

- In cadrul cheltuielilor de exploatare:
o ponderea o deţin cheltuielile cu materii prime şi consumabile, care au inregistrat o

crestere valorica semnificativa fata de anul precedent datorita cresterii preturile

materiilor prime care au crescut atat in euro cat si datorita cresterii cursului valutar.

Deasemenea in evolutia lor au fost influientate si de cresterea ponderii productiei pe

Instalatia de fabricat hartie in totalul veniturilor si respectiv in totalul cheltuielilor.

o Cheltuielile cu energia şi apa, se inscriu cu o scadere de 2,13% faţă de anul

precedent, fenomen ce trebuie analizat in stransa interdependenta cu evolutia

veniturilor din productia masinii de hartie si cu perioadele in care s-a lucrat, productia
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fiind programata in perioadele cu consumuri mai mici , dar si in perioada cu consumuri

mai mari (sfarsitul anului).

o Cheltuielile cu personalul, s-au redus ca pondere in structura cheltuielilor realizate in

anul 2015 cu 7,56%, reducandu-se cu 12,93% fata de nivelul realizat in anul precedent,

incadrandu-se in limitele cresterii veniturilor, respectand astfel parametrii ce trebuie avuti

in vedere la elaborarea BVC-ului.

La celelalte categorii de cheltuieli se observă o crestere a nivelului faţă de anul precedent.

De menţionat că, deşi cu o pondere mică, cheltuielile financiare au inregistrat o scadere

consistenta faţă de anul precedent. La aceasta grupa de cheltuieli, scaderea s-a inregistrat la categoria „alte

cheltuieli financiare”, categoria „cheltuielile cu dobanzile” inregistrand o scadere de 11,98% fata de anul

precedent.

V. Analiza activitatii pe departamente

Conform strategiei de continuare a activitatilor societatii intr-o zona de rentabilitate acceptabila,

tinand cont de parametrii restrictivi de functionare impusi de contextul social economic in care activeaza, s-a

reusit mentinerea si dezvoltarea capacităţii de cercetare – dezvoltare – consultanţă – proiectare- productie,

prin lărgirea şi consolidarea pieţii de desfacere pentru produsele şi serviciile din portofoliu, transferul

tehnologiei hartiilor securizate in productie, contractarea acestor produse si ocuparea unui segment din piata

interna.

Activitatea de cercetare
Activitatea de cercetare desfăşurată în anul 2015 s-a axat în principal pe următoarele direcţii:

- implementarea etapei 3 a proiectului de Cercetare-Dezvoltare HARTDETECT, contractat în cadrul

PNCDI 2 - Program INOVARE competitia 2012 – care a constat in activităţi de testare la nivel

industrial a unor loturi de hârtie securizată cu microfire cu proprietăţi feromagnetice şi achiziţie de

echipamente specifice procesului de fabricaţie;

- cercetări privind identificarea si testarea unor noi elemente de securizare a hârtiilor (filigran şi

nanoparticule fluorescente, compuşi cu reacţii de culoare, amestec substanţe cu proprietăţi

magnetice, microsfere,doturi etc), activităţi de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării ;

- testarea de noi aditivi:cartacol-toner adeziv, coloranti,celuloze bumbac diverse sortimente, fibre

neconventionale(canepa,in, lana)

- analize de laborator specifice pentru produsele papetare, monitorizarea poluantilor din factorii de

mediu (apă, aer, sol), consultantă pentru întocmire cereri de finantare si implementare proiecte,

consultantă pentru întocmire documentatii de mediu;

- publicare de articole de specialitate în publicatii interne si internationale, participare cu comunicări la

simpozioane interne si internationale inclusiv la cel de-al VIII-lea Simpozion international organizat

de Ceprohart in perioada 15-18 septembrie 2015, participare la târguri si expozitii, brevetare

rezultate deosebite;

- editare publicatii de specialitate;

- participare la competitiile de proiecte lansate în cadrul programelor de cercetare naţionale şi

internaţionale.

Valoric, principalele lucrări de cercetare efectuate în anul 2015, sunt prezentate în tabelul de mai jos:
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Sursa de finanţare Valoare, lei Pondere,%

Proiecte de cercetare finantate din PNCDI 2
(Program Inovare)

858.926 76,05%

Contracte de consultanţă/ Contracte directe cu
agentii economici

220.614 23,95%

TOTAL GENERAL 1.129.465 100%

În anul 2015 , reprezentantii colectivului Marketing a participat la expozitia Print&Sign organizat la

Romexpo. La aceasta expozitie s-a participat pentru prima data cu un stand propriu in care au fost expuse

solutiile de securizare oferite la acea data de catre Ceprohart.

Deasemenea s-a participat la conferinta si expozitia internationala Intergraf organizata la

Copenhaga, unde s-a continuat actiunile de promovare si de stabilire a noi contacte.

In anul 2015 s-a depus la OSIM cererea de brevet pentru „Hartie pentru tipar de securitate cu

proprietati magnetice”.

Deasemenea, in cadrul Departamentului Cercetare (Colectiv Cercetare Brăila şi Colectiv Formare

profesională), în anul 2015 au fost editate următoarele publicatii de specialitate, care au fost transmise

sectorului de celuloză si hârtie din România si colaboratorilor din comunitatea stiintifică internă si europeană:

1. Revista de Celuloză si Hârtie – ISSN 1220-9848 (aparitie trimestrială)

2. Buletin de Informatii Tehnice – ISSN1453-8822 (aparitie lunară) care începând cu anul 2014 a inclus şi

date privind situatia preturilor la principalele sortimente papetare si celuloze, precum si principalele

investitii la nivel european în domeniul celulozei si hârtiei (Infomare săptămânală).

In ce priveste activitatea de formare profesională și consultanță desfasurata în cadrul Departamentului

Cercetare de catre Colectivul de Formare profesională, aceasta a fost indreptata spre următoarele direcţii:

- autorizare/reautorizare programe de formare profesională

- furnizare cursuri de formare profesională

- implementare proiecte finanţate în cadrul POSDRU 2007 – 2014

Valoric, principalele lucrări de formare profesională, realizate în anul 2015, sunt prezentate în

tabelul urmator:

Sursa de finanţare Valoare, lei Pondere,%

Proiecte POSDRU 2007 - 2013 338.757 lei 89,48%

Contracte de furnizare cursuri de FO,
elaborare/editare publicaţii

39.835 lei 10,52%

TOTAL GENERAL 378.592 lei 100%

În cursul anului 2015 a fost autorizat un curs de formare profesională si deasemenea a fost
organizat o sesiune de instruire pentru cursul Expert legislaţia muncii, în total beneficiind de instruire
9 persoane din Galaţi.
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Activitatea de proiectare-consultanta
In anul 2015, activitatea de proiectare-consultanta a inregistrat o reducere semnificativa avand o

influenta importanta asupra veniturilor totale ale societatii. .

Lucrările de proiectare - consultanta elaborate în 2015, în funcţie de tematică si comparativ cu anul

2014, sunt redate in urmatoarea situatie:

Activitatea
2014
(lei)

2015
(lei)

2015/
2014

Proiecte si lucrari de dezvoltare tehnologica 452.198 359.238 79,44

Lucrari de proiectare si consultanta in protectia

mediului
215.745 176.240 81,69

Instruire si consultanta resurse umane –

Fonduri Structurale
- -

Contracte finantate din Bugetul de stat (inovare) 16.111 -

TOTAL 684.054 535.478 78,28

Trebuie facuta precizarea ca valoarea proiectelor contractate este semnificativ mai mare, lucrarile de

specialitate pentru care nu avem personal specializat fiind subcontractate.

In acelasi timp, a scazut semnificativ si valoarea lucrarilor comandate direct de catre clientii nostri

din piata. Aceste schimbari reflecta in principal dificultatile clientilor din economie de a asigura sursele de

cofinantare si deci de a demara activitatile de investitii finantate partial din Fonduri Structurale. O buna parte

din societatilor comerciale care au accesat finantari din Fondurile Structurale, au fost nevoite sa renunte la

aceste finantari, respectiv sa renunte la investitiile aferente. Lucrarile realizate au implicat un grad ridicat de

noutate atat in ceea ce priveste tehnologia aplicata, cat si in ce priveste echipamentele componente.

Deasemenea, aceste lucrari au ridicat si probleme complexe de conformare la legislatia de mediu, probleme

cu un pronuntat caracter de noutate.

Activitatea sectiei instalatii experimentale si pilot
Structura vanzarilor pe principalele grupe de produse in perioada 2013 - 2015 este prezentata in

tabelul de mai jos:

Nr crt. Produs Pondere in volum

vanzari 2013

Pondere in volum

vanzari 2014

Pondere in volum

vanzari 2015

1 Hartii si cartoane securizate 88,36 89,07 88,03

2 Placi filtrante 4,81 4,36 3,07

3 Hartie filtru 2,81 2,22 2,05

4 Hartii si cartoane scris tipar 2,22 1,06 2,41

5 Hartie ambalaj 0,44 0,26 0,47

6 Hartie fisicat 0,85 2,92 3,85

7 Cuburi 0,51 0,11 0,12

8 Hartie electroizolanta - - -

Total 100 100 100

Se observa ca, in anul 2015 ponderea in volumul vanzarilor o reprezinta categoria hartiilor si

cartoanelor securizate, care sunt in crestere de la an la an, datorita solicitarilor tot mai frecvente a acestor
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tipuri de hartii nu numai cantitativ ci si datorita diversificarii gamei de produse prin elementele de siguranta

pe care le contin.

Pentru anul 2015, in Sectia Instalatii experimentale si pilot, s-a derulat un program de activitate a

carui structura de productie a fost axata pe producerea de hartii securizate cu plus valoare ridicata.

Programul de fabricatie a avut la baza contracte in derulare incheiate in anul 2014, pentru o productie care a

fost planificata la cca 22% din capacitatea masinii de hartie si 88% a atelierului de confectii si finisare a

hartiei.

In anul 2015 au fost planificate un numar de fabricatii corelat cu necesarul de hartie al principalilor

clienti. Aceste fabricatii s-au realizat intr-o perioada de 37 zile de functionare excluzând perioadele de

pregătire pentru pornirea fabricaţiei şi de după oprirea fabricaţiei, pentru conservarea M.H. pentru o

productie de 280,11 tone. In ceea ce priveste activitatea in atelierul de confectii, in anul 2015 s-a

realizat o productie de 27,68 tone.

Lucrari de mentenanta pentru cresterea calitatii hartiei:

In instalatiile de la sectia IEP au fost efectuate lucrari de mentenanta, in vederea imbunatatirii calitatii

hartiilor fabricate solicitate de principalii clienti, imbunatatirea starii tehnice a utilajelor, precum si realizarea

conditiilor de aplicare a unor noi tehnologii de fabricare a hartiilor. Aceste lucrari au fost executate cu

personalul de intretinere mecanica si electrica al sectiei IEP si au avut in vedere :

o reglarea si mentinerea cat mai constanta a consistentei la lansare pe masina de hartie;
o confectionarea unui sistem de epurare a solutiilor de amidon dozate la presa de tratare;

o reconsiderarea traseelor de alimentare a rafinoarelor si modificarea dinamicii procesului de

preparare a materialului celulozic, a locului si a sistemelor pentru dozarea aditivilor;

o dispunerea elementelor de deshidratare pe masa sitei in concordanta cu pozitionarea cutiilor

de vacuum si reglarea nivelului de vacuum pe acestea, in conditiile cand instalatia

functioneaza cu egutor cu filigran.

o lucrari pentru adaptarea actualei instalatii de macinare, in vederea prepararii materialului

celulozic cu adaos de celuloza de bumbac.

o lucrari pentru adaptarea actualei instalatii de macinare, in vederea prepararii materialului

celulozic cu adaos de celuloza de bumbac.

o dispozitiv pentru reglarea distantelor dintre firele de siguranta inserate in masa hartiei,

Alte activitati:

În ceea ce priveşte „alte activităţi” se înregistreaza în special venituri din chirii, conform datelor

prezentate in tabelul umator, ponderea lor a scazut fata de anul precedent, suprafata inchiriata fiind in

scadere. Principalele suprafeţe închiriate în anul 2015 sunt prezentate în anexa 8.

Anexa nr.8

Nr.
crt DENUMIREA SOCIETATII Suprafata

(mp) Nr. contract
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1 S.C.IFPTR S.R.L.Miecurea C iuc 65,50 2330/26.06.2007

2 ARR – AG Braila 82,10 3444/26.10.2001

3 CAB. AVOCAT GREBANUS 4,00 396/10.01.2012

4 SC CERVES SRL 12,50 1221/01.04.2011

5 PF POPESCU FLORICA 9,00 1266/22.04.2013

6 PF GRAMESCU ANA MARIA 20,40 3666/02.10.2008

7 SC P&P TECH BUC. 36,00 2204/01.07.2010

8 SC CONIAR 5,46 2348/10.07.2014
ACT ADITIONAL 4011/21.08.2015

9 CAB INDIV DE INSOLVENTA SI MEDIATOR
CRISTESCU VALERIA 14,00 2296/04.07.2014

10 CAB MEDIATOR CRISTESCU ANDREEA 13,00 1565/25.03.2015
ACT ADITIONAL 4012/21.08.2015

11 SC SITA INDCOMAT SRL 23,00 584/09.02.2015

12 SC ELCASY 85 SRL 24,00 4013/21.08.2015

13 VODAFONE BUCURESTI 7.06.2006

14 RECUPERARI CREANTE MUNTENIA 35,00 939/02.03.2015
ACT ADITIONAL 1/27.08.2015

15 BIROU EXPERTIZA CONTABILA NEACSU IONICA 5,00 365/29.01.2015
ACT ADITIONAL 1/27/08.2015

TOTAL 348,96

VI. Litigiile societatii:
In care, SC CEPROHART SA calitatea de „parata”:

Nr.
Dosar

Instanta Obiectul
dosarului

Partile in
proces si
calitatea
procesuala

Stadiul
dosarului
(fond/apel/
recurs/etc)

Termen
(daca dosarul
este pe rol)/
Solutie
(daca dosarul
este
solutionat)

Detalii
despre
dosar

1537/11
3/2005

Curtea de
Apel
Galati

Drepturi
Banesti
inventie

EPURE
VASILE

Rejudecare
Apel

27.04.2016 In curs de
solutionare

O problema importanta privind situatia patrimoniala a societatii, o reprezinta litigiul cu fostul salariat

Epure Vasile in calitate de reclamant, care a chemat în judecată in anul 2005 societatea CEPROHART SA

Brăila pentru a fi obligată la plata drepturilor băneşti ce i se cuvin în calitate de principal inventator al

invenţiei cu titlu „Placă filtrantă de profunzime pe bază de fibre celulozice şi procedeul de obţinere a acesteia.

Litigiul se deruleaza si in prezent, aflandu-se in a treia etapa procesuala. In cursul anului 2015

CEPROHART SA Braila a declarat recurs fata de Decizia civila a Curtii de Apel Galati nr. 44/A/ 25.03.2015

si a formulat cerere de suspendare provizorie a executarii hotararii.

I.C.C.J. Bucuresti a suspendat executarea Deciziei nr. 44/A/ 25.03.2015 a Curtii de Apel Galati, pana

la solutionarea recursului prin Incheierea data in sedinta publica din 16.06.2015, iar prin Decizia nr.

2281/20.10.2015 a admis recursul declarat de Ceprohart SA impotriva deciziei nr. 44/A din data de

25.03.2015 pronuntata de Curtea de Apel Galati, a casat decizia si a trimis cauza spre rejudecare aceleasi

instante de judecata.

Litigii in care SC CEPROHART SA Braila are calitatea de „reclamanta”:

Nr.
crt.

Nr. Dosar Instanta Partile in proces
si calitatea procesuala

Obiectul
dosarului

Termen
(daca dosarul
este pe rol)/

Detalii
despre
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Solutie
(daca dosarul
este solut.)

dosar

1 62/118/2002 Tribunalul
Constanta

FRUVIMED SA
Medgidia

Declaratie
creanta 30.05.2016

Insolventa

2 812/112/2012 Tribunalul
Bistrita

PHOENIX GAMES SRL
Bistrita

Declaratie
creanta 26.04.2016

Insolventa

3 5899/110/2011 Tribunalul
Bacau

LETEA SA
Bacau

Declaratie
creanta 15.06.2016

Insolventa

4 79/1285/2013 Tribunalul
Cluj

SOMES SA
Dej

Declaratie
creanta 24.05.2016

Insolventa

5 865/113/2015 Tribunalul
Braila

TEHNOMAT SRL
Braila

Declaratie
creanta 12.04.2016

Insolventa

6 2000/100/2015 Tribunalul
Maramures

SEINEANA SRL
Sieni

Declaratie
creanta 12.05.2016

Insolventa

7 10045/196/2015 Judecatoria
Braila

BIROU MEDIATOR
Ocheselu Angel

Ordonanta
de plata

Admis
cererea

In executare
silita

Litigii in care SC CEPROHART SA Braila re calitatea de „tert poprit”:

Nr.
Crt.

Nr. Dosar Instanta Obiectul
dosarului

Partile in proces
si

calitatea procesuala

Termen
(daca dosarul
este pe rol)/
Solutie
(daca dosarul
este solutionat)

Detalii
despre
dosar

1 12549/196/2015 Judecatoria
Braila

Contestatie la
executare silita

DAC AIR SA - creditoare
AAAS – Contestatoare

Fond
Recurs

2 1195/4/2014 Judecatoria
4 Bucuresti

Contestatie la
executare silita

SIF Moldova- creditoare
AAAS – Contestatoare

Admis
contestatia
Respins apelul

Poprire
actiuni

3 1341/4/2014 Judecatoria
4 Bucuresti

Contestatie la
executare silita

SIF Moldova- creditoare
AAAS – Contestatoare

Respins
contestatie

Poprire
actiuni

4 1340/4/2014 Judecatoria
4 Bucuresti

Contestatie la
executare silita

SIF Moldova- creditoare
AAAS – Contestatoare

Respins
contestatia
Admis Apelul

Poprire
actiuni

5 1199/4/2014 Judecatoria
4 Bucuresti

Contestatie la
executare silita

SIF Moldova- creditoare
AAAS – Contestatoare

Admis
contestatia
Respins apelul

Poprire
actiuni

6 1194/4/2014 Judecatoria
4 Bucuresti

Contestatie la
executare silita

SIF Moldova- creditoare
AAAS – Contestatoare 16.01.2016

Poprire
actiuni

7 1198/4/2014 Judecatoria
4 Bucuresti

Contestatie la
executare silita

SIF Moldova- creditoare
AAAS – Contestatoare

Admis
contestatia
Respins apelul

Poprire
actiuni

8 1337/4/2014 Judecatoria
4 Bucuresti

Contestatie la
executare silita

SIF Moldova- creditoare
AAAS – Contestatoare

Admis
contestatia

Poprire
actiuni
Fond

VII. Repartizarea profitului:
Contul de profit şi pierderi la 31.12.2015, indica realizarea unui:
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Profit brut 107.947 lei

Impozit pe profit 40.116 lei

Profit net 67.831 lei

In conformitate cu prevederile OUG nr.47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte

normative si reglementarea unor masuri fiscal bugetare ( respectiv ale art.1 alin.4^1 - 4^4 din OUG

nr.64/2001, Consiliul de Administratie supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

repartizarea Profitului net in suma de 67.831 lei, pe urmatoarele destinatii:

a) Constituirea de rezerve legale – 5 % din profitul brut conform legii 571/2003
art.22 cu modificarile ulterioare şi legii 31/1990 republicată art. 183 cu
modificarile ulterioare

5.397 lei

b) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare aferente profitului
rezultat din vânzari de active

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

d) dividende totale, de repartizat:
- DAC AIR
- SIF MOLDOVA
- PPM

e) Surse proprii de finanţare 62.434 lei

CONDUCEREA SOCIETATII:

ADMINISTRAREA SOCIETATII:
Conducerea administrativa a CEPROHART SA Braila in cursul anului 2015 a fost asigurata de

catre Consiliul de Administratie numit in baza HOT.AGOA nr.2 din 10.09.2014, in urma finalizarii procedurilor

derulate in conformitate cu prevederile OUG 109/2011. Administrarea societatii s-a realizat in conformitate

cu planul de administrare aprobat de actionarii societatii prin HOT AGOA nr.1 din 10.12.2014.

Componenta Consiliului de Administratie numit in data de 10.09.2014 a asigurat un echilibru intre

membrii executivi si neexecutivi, raportul fiind 2/5, acesta fiind format din cinci membri:

- Nechita Petronela, presedinte CA de la data de 10.09.2014 pana in data de 06.07.2015;

- Gore Ghiorghe, presedinte CA incepand cu data de 06.07.2015;

- Lascu Nicusor, membru reprezentat propus de AAAS Bucuresti;

- Dragan Mariana-Lorena, membru reprezentat propus de AAAS Bucuresti;

- Chirita Sandica, membru reprezentat propus de SIF Moldova;

- ASSET INVEST SA Bacau, membru reprezentat propus de SIF Moldova.

Administratorul persoana juridica a fost reprezentat de D-na Albastrel Monica Mickaela

Consiliul de Administratie in componenta prezentata anterior a functionat pana la data de

01.02.2016, data de la care Ceprohart este administrata de un Consiliu de Administratie format din trei

membri, toti fiind neexecutivi, respectiv:

Presedintele CA – Palos Vladimir.

Membru CA- Asset Invest SA Bacau prin reprezentant Nijnic Marin.

Membru CA- Sava Ioan.

Functionarea si activitatea Consiului de Administratie a respectat reglementarile legale in vigoare

(Legea nr.31/90 republicata si modificata ulterior, Legea nr.297/ 2004, alte prevederi legale in vigoare

aplicabile societatii) si prevederile actului constitutiv al Ceprohart SA Braila.
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In cursul anului 2015, Consiliul de Administratie al Ceprohart SA Braila s-a intrunit in baza convocarii

facute conform prevederilor statutare, in cadrul a 15 sedinte de Consiliu de Administratie. Prezenta

membrilor Consiliului de Administratie la sedintele convocate in cursul anului 2015 a fost in conformitate cu

prevederile legale. Presedintele Consiliului de Administratie a prezidat toate sedintele din anul 2015.

Au fost emise, ca rezultat al analizei si dezbaterilor in cadrul sedintelor de Consiliu de Administratie

un numar de 15 hotarari, acestea fiind luate fie cu majoritate sau cu unanimitate de voturi, fiind

implementate in totalitate atat prin grija administratorilor cat si prin grija conducerii executive a societatii

reprezentata de catre Directorul general al societatii. Hotararile adoptate de catre Consiliul de Administratie

au asigurat functionarea societatii in anul financiar 2015 in conformitate cu planul de administrare si

strategia de dezvoltare a societatii aprobate de actionarii societatii in Adunarea Generala Ordinara a

actionarilor societatii din 10 decembrie 2014.

Menţionăm că societatea nu a încheiat acte juridice cu administratorii şi cu salariaţii.

De asemenea, au fost respectate prevederile art. 4 şi art. 6 din Regulamentul nr. 2/1996 al CNVM

precum şi art. 123 OUG 28/2002 modificat prin legea 525/2002.

Avand in vedere faptul ca in anul 2015, Ceprohart SA Braila a fost admisa in baza decizei ASF

nr.1626 din 16.07.2015 pe piata alternativa ATS din cadrul BVB Bucuresti, Consiliul de Administratie al

Ceprohart SA Braila a manifestat o preocupare continua in vederea asigurarii unui cadru propice

implementarii si dezvoltarii principiilor de guvernanta corporativa precum si a practicilor de afaceri

responsabile si transparente, constientizand ca aceasta reprezinta o necesitate in fundamentarea si

aplicarea strategiei de dezvoltare a societatii si a mentinerii acesteia in piata de capital.

Implementarea conform recomandarilor pietei ATS- BVB Bucuresti a principiilor de guvernanta

corporativa va crea premisele:

- obtinerii unei cresteri a performantei Ceprohart, in scopul creerii si distribuirii de profit,

armonizarii intereselor tuturor partilor implicate in relatia cu societatea (actionari,

administratori, manageri, salariati, auditori),

- asigurarii unei protectii imbunatatite a actionarilor societatii,

- cresterii transparentei actului managerial, comunicarii sustinute cu actionarii societatii

- realizarii unui echilibru intre conformitate si performanta.

Consiliul de Administratie pornind de la necesitatea implementarii principiilor de guvernanta

corporativa, a initiat actiuni ce vizeaza conformarea activitatii societatii in acord atat cu recomandarile pietei

ATS- BVB Bucuresti cat si cu coordonatele strategiei de dezvoltare a activitatilor societatii.

Actiunile initiate pentru conformarea cu principiile de guvernanta corporativa sunt actualmente in

derulare, fac obiectul unui capitol separat prezentat in raportul anual 2015 al administratorilor Ceprohart SA

Braila intocmit in conformitate cu Regulamentul nr.1/ 2006 emis de CNVM Bucuresti si orice progres pe care

Societatea il va realiza va fi raportat pietei de capital.

Conducerea executivă a Ceprohart SA Braila a fost asigurata conform organigramei aprobate
în AGA, respectiv:

- Dan Buteică - director general – contract de mandat

- Ghiorghe Gore - director cercetare-productie- contract de mandat

- Sandica Chirita - director executiv conformitate- contract de mandat



26

- Boris Andronic - director tehnic proiectare

- Gina Pirlog - director economic

- Petronela Nechita - secretar stiintific- contract de mandat pana la data de 06.07.2015 si

pe baza de CIM dupa aceasta data.

Comisia de cenzori, are urmatoarea componenta:

- ec. Mariana Popescu Craiova

- ec. Sorina Andreea Podaru

- ec. Mihaela Lilica Vlad

Conducerea executivă a societatii in cursul anului financiar 2015, a dus la indeplinire hotararile

adoptate atat de actionarii cat si administratorii societatii. Permanent deciziile conducerii executive si a

Directorului general al societatii au vizat asigurarea cadrului legal, functional al tuturor activitatilor societatii in

vederea realizarii performantelor tehnico-economice, financiare asumate fata de actionarii societatii, terte

institutii si colaboratori ai societatii, dezvoltarea afacerii, pastrarea integritatii patrimoniului societatii,

reprezentarea societatii in mediul extern. De asemenea in vederea gestionarii eficiente a patrimoniului

societatii, politicile si deciziile adoptate de catre conducerea executiva au vizat:

 reducere a costurilor prin pârghiile de care dispune,

 optimizare maximă a folosirii mijloacelor circulante,

 creştere a veniturilor prin extinderea pieţei de desfacere pentru produsele şi serviciile

proprii, in conditii de concurenta,

 asigurare a lichidităţilor necesare desfăşurării normale a activităţii;

 reducerea arieratelor.

Prin asigurarea functionarii sistemului de management al controlului intern, deciziile Directorul

general si ale conducerii societatii au condus la realizarea conformitatii activitatilor derulate de societate in

anul financiar 2015, reducerea nivelului riscurilor identificate asociate desfasurarii activitatilor societatii,

mentinerea echilibrului financiar si crearea premiselor de continuare si dezvoltarea activitatilor societatii..

Toate operatiunile financiar – contabile care au stat la baza intocmirii bilantului contabil si a balantei

de verificare, au fost evidentiate pe baza documentelor justificative prevazute de legislatia in vigoare

aplicabila societatii si reflectă fidel realitatea datelor aferente activităţii economico-financiare în mod

cronologic.

Situatiile financiare anuale ale anului financiar 2015, respectiv: bilanţul contabil pe anul 2015 insotit

de anexele sale, Contul de profit si pierderi, s-au întocmit pe baza balanţei contabile de verificare la

31.12.2015, conform Reglementărilor contabile în vigoare, aliniate la normele Europene.

SC CEPROHART SA BRAILA
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

Dr.Ing. DAN BUTEICA ec.GINA PIRLOG


