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RAPORT
privind rezultatele economico-financiare ale S.C. CEPROHART S.A. Brăila
întocmit pe baza datelor din bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere la

data de 31.12.2015

Comisia de cenzori de la S.C. CEPROHART S.A. Brăila, formată din:
dna Popescu-Craiova Mariana, expert contabil
dra Podaru Sorina Andreea
dna Vlad Mihaela Lilica

în baza mandatului încredinţat de Adunarea Generală a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile
art.29 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a
prevederilor Legii societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale OMFP nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, în conformitate cu
prevederile actului constitutiv al societăţii, am procedat la verificarea prin sondaj a bilanţului
contabil al societăţii încheiat la data de 31.12.2015, a contului de profit şi pierdere şi a anexelor
acestuia.

La întocmirea situaţiilor financiare anuale au fost avute în vedere regulile cu caracter general
prevăzute de Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
şi a prevederilor OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de aceste acte normative redăm în continuare constatările noastre cu privire la:

a) ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII

Conducerea contabilităţii a fost asigurată pe parcursul anului 2015 de dna.ec. Pirlog Gina în
calitate de director economic.

Evidenţa operaţiunilor patrimoniale a fost asigurată cu ajutorul conturilor cuprinse în planul
general de conturi în vigoare, iar înregistrarea operaţiunilor economice s-a realizat cronologic şi
sistematic, având la baza documente justificative întocmite în conformitate cu prevederile legale în
vigoare şi care sunt completate corect, iar datele operate corespund cu datele din evidenţa contabilă,
fapt ce a permis în orice moment identificarea corectă a operaţiunilor patrimoniale.

Pentru verificarea înregistrării corecte a operaţiunilor economice, lunar se întocmesc balanţe de
verificare, folosind sistemul de prelucrare automată a datelor, cu respectarea normelor contabile de
stocare şi păstrare a datelor.

Contabilitatea mijloacelor fixe se ţine pe categorii, utilizându-se în acest scop registrul mijloacelor
fixe completat la zi, iar calculul amortizării se efectuează cu respectarea prevederilor Legii
nr.15/1994, republicată, coroborate cu prevederile Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.

Intrările şi ieşirile de mijloace fixe s-au efectuat pe baza documentelor justificative, certificate şi
vizate de personalul societăţii.

b) EFECTUAREA INVENTARIERII ANUALE A PATRIMONIULUI
În baza prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare si ale OMFP nr.1802/2015, coroborate cu prevederile Ordinului nr.2861/2009 din 9
octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, în baza Deciziei conducatorului
societăţii, s-a dispus inventarierea anuală a patrimoniului societăţii.
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Din verificările efectuate de comisia de cenzori s-a constatat că, acţiunea de inventariere s-a
desfaşurat pe comisii şi gestiuni şi a constat în inventarierea faptică a tuturor elementelor de activ şi
de pasiv, iar rezultatele au fost valorificate şi inregistrate în balanţa de verificare întocmită pentru
luna decembrie 2015 şi au fost preluate în situaţia financiară intocmită la data de 31.12.2015.

Comisiile de inventariere au constatat plusuri şi minusuri, nesemnificative valoric, care au fost
înregistrate în evidenţa contabilă la data de 31.12.2015.

Pentru respectarea principiului independenţei exerciţiului financiar, societatea a urmărit în
operaţiunea de inventariere anuală aplicarea prevederilor legale în toate etapele desfăşurării ei.

Evaluarea elementelor s-a făcut conform prevederilor legale în vigoare, în sensul că:
- la intrarea în gestiune, stocurile au fost înregistrate la preţ de achiziţie
- creanţele şi datoriile au fost evidenţiate la valoarea nominală
- la inventariere au fost utilizate valorile inregistrate in contabilitate

Facem precizarea că pe parcursul anului 2015 nu s-au efectuat reevaluări pentru imobilizările
corporale.

c) PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI DIN BILANT
Urmare analizei efectuată asupra indicatorilor înscrişi în bilanţul contabil încheiat la data de

31.12.2015, a contului de profit şi pierdere şi a anexelor acestuia, precum şi a datelor din balanţa de
verificare întocmită pentru luna decembrie 2015, Comisia de cenzori prezintă constatările şi
concluziile sale în următoarele Note:

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE
La data de 31.12.2015 societatea înregistrează active imobilizate în valoare de 5.468.584 lei, în
scadere cu 421.782 lei, faţă de anul 2014, cu următoarea structură:

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.(IC), din
care : 5.868.086 5.458.665 2.Datorii, din care: 3.904.977 2.928.776

-mij.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 1.186.466

-imob.financiare 0 0

Pe parcursul anului 2015 societatea a efectuat achiziţii de imobilizări corporale - mijloace fixe
în valoare de 228.419 lei şi diminuări de valoare a mijloacelor fixe în valoare de 248.665 lei.
Achiziţiile de imobilizări corporale efectuate în anul 2015 au fost în sumă de 217.230 lei, iar
diminuările de valoare au fost în sumă de 248.665 lei. Achiziţiile de imobilizări necorporale
efectuate în anul 2015 au fost în sumă de 11.189 lei.

Amortizarea activelor imobilizate s-a efectuat prin metoda liniară, cu exceptia utilajelor pentru
care s-a utilizat metoda amortizarii accelerate, pentru o perioada de doua luni.

Menţionăm că, la nivel de societate, evidenţa analitică a mijloacelor fixe este efectuată în
conformitate cu prevederile Legii contabilităţii, coroborate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
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NOTA 2 ACTIVE CIRCULANTE

Faţă de anul 2014, in anul 2015, valoarea totală a activelor circulante este de 3.395.833 lei, în
scădere cu 14,75 % şi are următoarea structură :

Nr.
crt. ACTIV

Solduri
PASIV

Solduri

01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015
1 Active circulante(AC) 2.Provizioane 0 0

din care:
-stocuri 2.036.089 2.032.061 3.Subventii pt. inv. 76.498 76.498
-creante 1.123.326 1.093.520 4.Venituri in avans 0 0
-inv.fin.pe termen scurt
-casa si ct.la banci 824.013 270.252
TOTAL 3.983.428 3.395.833

Valoarea stocurilor s-a diminuat in anul 2015 cu suma de 4.028 lei faţă de anul 2014.
Referitor la creanţe, acestea au înregistrat o scădere cu valoarea de 29.806 lei, determinat de

modificarea sistemului de decontare şi permanenta supraveghere a stadiului de recuperare a
creanţelor.
Disponibilităţile băneşti au înregistrat o diminuare cu suma de 553.761 lei, datorită plăţilor

integrale efectuate în contul datoriilor curente.
Din verificările efectuate în anul 2015, comisia de cenzori a constatat că sunt respectate

prevederile şi normele legale în gestionarea patrimoniului societăţii iar sumele sunt în concordanţă
cu soldurile comunicate de bancă, remarcându-se folosirea cu prioritate a plăţilor prin conturi
bancare în defavoarea plăţilor în numerar. Verificările de casă nu au evidenţiat diferenţe sau
încălcări ale disciplinei de casă .

NOTA 3 DATORII
În situaţia financiară a anului 2015, societatea înregistrează datorii totale de 2.928.776 lei, din care

cu termen de achitare sub un an în sumă de 1.186.466 lei, în scădere cu 48,95 % faţă de anul 2014.
Concomitent s-a înregistrat creşterea datoriilor de plată cu termen mai mare de un an, urmare

majorarii liniei de credit.
- lei -

DENUMIRE INDICATOR SOLD LA

01.01.2015 31.12.2015
DATORII de plată sub un an 2.323.923 1.186.466
DATORII de plată peste un an 1.581.054 1.742.310
DATORII - TOTAL 3.904.977 2.928.776

Diminuarea substanţială a datoriilor totale, a fost determinată de plata datoriilor nefinanciare:
comerciale şi datoriile către bugetul general consolidat.

Principalele datorii curente precum şi termenele de achitare sunt următoarele :
- Furnizorii 445.447 lei din care, cu termen peste 30 de zile 7.009 lei
- Clienti creditori 139.034 lei termen în luna următoare
- Retineri din salarii 400 lei termen în luna următoare
- Fonduri asigurări 99.254 lei termen în luna următoare
- Impozite, taxe,TVA 414.103 lei termene ulterioare, 2015
- Creditori diverşi 69.079 lei
- Dividende 19.149 lei
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NOTA 4 PROVIZIOANE RISCURI şi CHELTUIELI ( ct.151 )

- lei -
DENUMIRE INDICATOR SOLD LA

01.01.2015 31.12.2015
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI DATORII 0 0

PROVIZIOANE - TOTAL 0 0

Societatea nu a constituit provizioane în anul 2015.

NOTA 5 CAPITAL ŞI REZERVE

În anul 2015, capitalurile proprii ale societăţii au marcat o creştere în valoare de 45.311 lei faţă de
sfârşitul anului 2014 (creştere cu 0,77 %), datorată în principal, creşterii rezervelor legale şi a altor
rezerve, urmare cresterii profitului net.

- lei -
DENUMIRE INDICATOR SOLD LA

01.01.2015 31.12.2015
CAPITAL SOCIAL vărsat 697.348 697.348
PRIME DE CAPITAL
REZERVE DIN REEVALUARE sold C

sold D
4.544.307 4.544.307

REZERVE 605.849 633.765
REZULTATUL REPORTAT sold C

sold D
REZULTATUL PERIOADEI sod C

sold D
49.746 67.831

REPARTIZAREA PROFITULUI 4.707 5.397
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 5.892.543 5.937.854
CAPITALURI - TOTAL 5.892.543 5.937.854

Rezervele constituite în anul 2015 au următoarea structură: rezerve legale constituite din
profit şi rezervele constituite ca surse pentru programul de investiţii adoptat pentru anul 2016.

Creşterea rezervelor s-a realizat din repartizarea profitul perioadei pentru rezerve legale în
sumă de 5.397 lei şi din creșterea inregistrata la alte rezerve în sumă de 22.519 lei

NOTA 6 BILANŢUL CONTABIL LA 31 DECEMBRIE 2015

La 31 decembrie 2015, urmare activităţii societăţii şi a înregistrării valorilor patrimoniale după
efectuarea inventarierii anuale, bilanţul contabil simplificat prezintă următoarea situaţie:

- lei -
INDICATORI SOLD LA DIFERENŢE

01.01.2015 31.12.2015
ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizări necorporale 22.280 9.919 -12.361
Imobilizări corporale 5.868.086 5.458.665 -409.421
Imobilizări financiare 0 0 0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 5.890.366 5.468.584 -421.782
ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri 2.036.089 2.032.061 -4.028
Creanţe 1.123.326 1.093.520 -29.806
Casa şi conturi în bănci 824.013 270.252 -553.761
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 3.983.428 3.395.833 -587.595
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CHELTUIELI ÎN AVANS 224 2.213 +1.989
DATORII – cu termen până la un an 2.323.923 1.186.466 -1.137.457
ACTIVE CIRCULANTE NETE 1.583.231 2.211.580 +628.349
ACTIVUL NET 7.473.597 7.680.164 +206.567
DATORII – cu termen peste un an 1.581.054 1.742.310 +161.256
PROVIZIOANE 0 0 0
VENITURI ÎN AVANS
CAPITAL şi REZERVE
Capital subscris şi vărsat 697.348 697.348 0
Rezerve din reevaluare 4.544.307 4.544.307 0
Rezerve ( ct.106 ) 605.849 633.765 +27.916
Rezultatul reportat sold C

sold D
Rezultatul exerciţiului ( ct.121 ) 49.746 67.831 +18.085
Repartizarea profitului 4.707 5.397 +690
TOTAL CAPITALURI PROPRII 5.892.543 5.937.854 +45.311

Indicatorii financiari-contabili aferenţi bilanţului, exprimă în majoritatea cazurilor o evoluţie
pozitivă, care exprimă creşterea sensibilă a eficienţei activităţii societăţii, creşterea randamentelor
economico-financiare şi reducerea factorilor de risc.
Evoluţia este sintetizată de susţinerea creşterii capitalurilor proprii, prin majorarea rezultatului

exerciţiului, care este profit şi prin diminuarea datoriilor cu termen de plata pana la un an.

d) PRINCIPALII INDICATORI AI CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE

NOTA 7 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE, EVOLUŢIA CIFREI DE AFACERI
Activitatea desfăşurată în anul 2015 este prezentată prin indicatorii care condiţionează realizarea
profitului conform cu conţinutul contului de profit şi pierdere la 31 decembrie 2015 respectiv:

- lei -

DENUMIRE INDICATOR 31.12.2014 31.12.2015 DIFERENTE

CIFRA DE AFACERI NETĂ 8.634.598 11.303.364 +2.668.766
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 9.971.036 11.289.416 +1.318.380
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 9.764.661 11.062.854 +1.298.193
REZULTAT DIN EXPLOATARE - PROFIT 206.375 226.562 +20.187
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 92.382 24.891 -67.491
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 204.613 143.506 -61.107
REZULTATUL FINANCIAR - PIERDERE - 112.231 -118.615 +6.384
VENITURI EXTRAORDINARE
CHELTUIELI EXTRAORDINARE
REZULTATUL EXTRAORDINAR
VENITURI TOTALE 10.063.418 11.314.307 +1.250.889
CHELTUIELI TOTALE 9.969.274 11.206.360 +1.237.086
REZULTATUL BRUT - PROFIT 94.144 107.947 +13.803
IMPOZIT PE PROFIT 44.398 40.116 -4.282
REZULTATUL NET 49.746 67.831 +18.085

Faţă de anul 2014, rezultatele anului de bilanţ sunt marcate de creşterea profitului din
exploatare cu 9,78 %, creşterea pierderii financiare cu 5,69 % ceea ce a condus la majorarea
profitului brut cu 14,66 %. Profitul net a înregistrat creştere de 36,36 %, determinat de creşterea
profitului din exploatare şi a pierderii din activitatea financiară, dar şi de diminuarea impozitului pe
profit cu 9,65 %.

Veniturile din exploatare realizate în anul 2015 sunt în sumă de 11.289.416 lei, în structură,
provin, în principal din:
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 Venituri din studii si cercetări: 1.546.314 lei
 Venituri din vânzări de produse finite: 5.767.096 lei
 Venituri din prestări servicii: 290.042 lei
 Venituri din vânzări de mărfuri: 3.308.346 lei

Rezultatul înregistrat în contul de profit şi pierdere la 31 decembrie 2015 reflectă o imagine
fidelă a situaţiei economico-financiară a societăţii iar Comisia de cenzori recomandă fără rezerve
acţionarilor luarea unor hotărâri privind repartizarea acestuia conform cu interesele acestora faţă de
societate

e) PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI la 31 decembrie 2015

NOTA 8 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI

Rezultatele economico-financiare la data de 31 decembrie 2015 pot fi analizate şi prin
evidenţierea unor indicatori de eficienţă economică, respectiv:
a) indicatori de lichiditate

- rata lichidităţii curente are valoarea de 1,86 la data de 31 decembrie 2015, faţă de
valoarea de 1,53 la 31 decembrie 2014
- rata lichiditatii imediate are valoarea de 0,23 la data de 31 decembrie 2015, faţă de
valoarea de 0,75 la 31 decembrie 2014

b) indicatori de solvabilitate
- gradul autonomiei financiare: 77,31 la 31.12.2015 comparativ cu 78,71 la 31.12.2014;
- grad de indatorare: 29,34 % la 31.12.2015, comparativ cu 27,05 % la 31.12.2014;

c) indicatori de rentabilitate
- rentabilitatea capitalului angajat la 31 decembrie 2015 a fost de 0,23 %, fata de 0,14 %
la data de 31.12.2014
- rentabilitatea capitalului propriu este de 1,14 % la 31 decembrie 2015, fata de 0,84 % in
anul 2014

d) indicatori de gestiune
- viteza de recuperare a creantelor: 30,30 zile in anul 2015, fata de 87,32 zile in anul
precedent
- perioada de plata a datoriilor: 26,28 zile in anul 2015, fata de 218,07 zile in anul 2014
- viteza de rotatie a stocurilor: 65,70 zile in anul 2015, fata de 86,14 zile in anul 2014

f) ALTE INFORMAŢII
NOTA 9 STRUCTURA ACŢIONARIAT
Se face menţiunea că, valoarea capitalului social subscris şi vărsat integral este de lei, iar structura
acţionariatului societăţii la sfârşitul anului 2015 precum şi la data de referinţă nu este schimbată faţă
anul precedent, respectiv:

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
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NOTA 10 ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

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.

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

- 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.

Membrii comisiei de cenzori sunt în mandatul de 3 ani, respectiv:

Dna Popescu-Craiova Mariana
Dra Podaru Sorina Andreea
Dna Vlad Mihaela Lilica

NOTA 11 ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE

Societatea comercială a înregistrat ca eveniment semnificativ în exerciţiul financiar al anului
2015 schimbarea structurii actionariatului.



S. C. CEPROHART S. A. Braila
COMISIA DE CENZORI

Raport de verificare şi certificare rezultate financiare la 31 decembrie 2015
Pagina 8

CONCLUZII
Membrii comisiei de cenzori au efectuat verificările prin sondaj asupra conturilor societăţii şi

asupra balanţelor de verificare întocmite sub responsabilitatea conducerii executive a societăţii.
S-au efectuat sondaje asupra soldurilor de casă nefiind evidenţiate sume semnificative diferite între
soldurile înregistrate şi controlate.
Conducerea executivă urmăreşte realizarea programelor proprii de inventarierea patrimoniului

respectiv planul de control cuprinde toate gestiunile societăţii, fiind efectuate la data prezentului
Raport un număr de 12 controale la gestiunile în activitate.

În concluzie, urmare analizei efectuate, Comisia de cenzori certifică fără rezerve
- CONTURILE ANUALE
- BILANŢUL CONTABIL şi CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE, întocmit la 31 decembrie
2015, aşa după cum sunt prezentate de Conducerea societăţi şi aprobate în Consiliul de
Administraţie
De asemenea, Comisia de cenzori constată că acestea au fost întocmite regulamentar şi sincer,

dând o imagine fidelă a rezultatului exerciţiului financiar încheiat cât şi a patrimoniului societăţii la
data de 31 decembrie 2015.
Prezentul Raport constituie document legal pentru descărcarea de gestiune a administratorilor
societăţii pentru anul financiar 2015 .

08 aprilie 2016

COMISIA DE CENZORI

Ec. Popescu-Craiova Mariana
Ec. Podaru Sorina Andreea
Ec. Vlad Mihaela Lilica
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