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NOTA 6 - PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE
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A. PRINCIPII CONTABILE

Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2015 au fost intocmite in conformitate
cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea
intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea
semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind
evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale , asigurand
comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si de toate pierderile
potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat, sau pe parcursul unui
exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si
cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau a efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii – in vederea stabilirii
valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui
element individual de activ sau de datorii.

Principiul intangibilitatii exercitiului – bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu
bilantul de inchidere la exercitiului precedent, cu exceptia anumitor reclasificari facute intre
anumite posturi bilantiere cerute de aplicarea OMFP 1802/2014.

Principiul necompensarii – valorile elementelor ce reprezinta active, nu au fost compensate cu
valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile cu exceptia
compensarilor intre active si pasive admise de prevederile legale.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului – informatiile prezentate in situatiile
financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor nu numai forma lor
juridica.

Principiul pragului de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este
prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.
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B. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

a) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei .

b) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului de Finante
nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare
anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Situatiile financiare cuprind:
• Bilant prescurtat (F10)
• Cont de profit si pierdere (F20)
• Date informative (F30)
• Situatia activelor imobilizate (F40)
• Note explicative la situatiile financiare
• Situatia modificarilor capitalului propriu.

c) Moneda de referinta

Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza pe baza principiului
costului de achizitie sau al costului de productie.

d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. La
sfarsitul exercitiului creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul
de schimb de la data bilantului si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si
pierdere.

e) Imobilizari corporale

Active proprii

Terenurile si cladirile sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluata, mai putin amortizarea
cumulata. Costul activelor construite de societate cuprinde costul materialelor, manopera
directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de
active corporale. Costul istoric a fost reevaluat in conformitate cu Hotararile de Guvern:
945/1990, 26/1992, 500/1994, adoptate de ANEVAR, in baza unor indici stabiliti prin
respectivele acte normative: retratarea valorii contabile nete a activelor s-a facut pentru ca
aceasta sa reflecte mai bine valoarea lor de plata.In anul 2013 au fost reevaluate grupa
Terenuri si grupa Cladiri.

Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a
mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data
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efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice
sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

Amortizarea

Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare
a mijloacelor fixe.

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Constructii 25-50 ani
Echipamente tehnologice 03-10 ani
Aparate si instalatii de masura 05-10 ani
Mijloace de transport 05-10 ani
Mobilier, aparatura de birou si altele 03-05 ani

Pentru mijloacele fixe achizionate din programul national de cercetare s-a utilizat metoda
accelerata de amortizare.
Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza.

f) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale achizitionate de societate sunt prezentate la cost mai putin
amortizarea cumulata.
Imobilizarile necorporale inregistrate de societate sunt reprezentate de programe informatice
si licente. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de cel mult 3 ani.

g) Stocuri

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul primul intrat - primul iesit (FIFO) si include
cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor
produse de societate si in cazul productiei in curs, costul include o cota corespunzatoare din
cheltuielile indirecte, alocata in mod rational, fiind legata de fabricatia acestora.

h) Terti

Contabilitatea furnizorilor si clientilor se tine pe categorii si pe persoane juridice sau fizice.
Creantele incerte se inregistreaza pe destinatii, ca si drepturile de personal neridicate,
subventiile primite sau de primit.

i) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente in lei si in valuta si disponibilul din casa.

j) Provizioane
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Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri in functie de natura, scopul sau obiectul
pentru care au fost constituite.
Provizioanele se revizuiesc la data fiecarui bilant, iar in cazul in care nu mai este probabila
iesirea de resurse, se anuleaza prin reluare la venituri.

k) Capital social

Dividendele nu sunt recunoscute ca datorie la data bilantului, ci numai dupa aprobarea
acestuia de catre Adunarea Generala a Actionarilor .

l) Imprumuturi

Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate se tine pe categorii : imprumuturi pe
termen lung si mediu precum si dobanzile aferente acestora.

m) Venituri

Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri dupa natura lor.
Veniturile din vanzarea bunurilor se inregistreaza in momentul predarii catre cumparator.
Veniturile din prestarea de servicii se inregistreaza pe masura efectuarii acestora si sunt
evidentiate analitic pe proiectele ce se afla in elaborare, iar cele din dobanzi proportional ,
pe masura generarii venitului.

n) Cheltuieli

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor si reprezinta valori
platite sau de platit. Deasemenea, sunt evidentiate analitic pe proiecte, studii, programe, etc.

o) Rezultatul exercitiului

Se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Repartizarea profitului se
inregistreaza dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

DIRECTOR GENERAL,
Dr.Ing. Dan Buteica

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gina Pirlog
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NOTA 8 - INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, .
ADMINISTRATORII ŞI DIRECTORII .

Volumul, structura şi evoluţia efectivului de salariaţi a fost următoarea:

PROFESIA / CATEGORIA
EFECTIV LA

(+ / -)01.01.2015 31.12.2015

1. Ingineri şi subingineri 37 39 +2
2. Economişti 5 3 -2
3. Alt personal studii superioare 16 4 -12
4. Personal cu studii medii 7 5 -2
5. Maiştri 3 4 +1
6. Muncitori 49 46 -3

TOTAL PERSONAL 117 101 -16

În structură pe categorii de vârstă ponderea o deţine personalul între 40-60 ani,

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 Lorena Ioana, 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.
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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.

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

Nu s-au acordat credite directorilor si administratorilor pe timpul exercitiului financiar 2015.

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.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2015 au fost urmatoarele:

Cheltuieli cu salariile personalului 2.325.703 lei
din care:

tichete masa 43.855 lei
salarii colaboratori 14.000 lei
Contributia unitatii la asigurarile sociale,
fd risc si accidente 390.962 lei
Contributia unitatii la ajutorul de somaj si
fd garantare sal. 16.066 lei
Contributia unitatii la asigurarile de sanatate
si concedii medicale 146.343 lei

Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 32.359 lei

Total 2.911.433 lei

DIRECTOR GENERAL,
Dr.Ing. Dan Buteica

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gina Pirlog
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NOTA 10 - ALTE INFORMATII
NOTA 10 - ALTE INFORMATII A

A110010001
10.1. PREZENTAREA SOCIETATII

SC CEPROHART SA Braila a fost infiintata prin HG 229/1991 si este imatriculata la Registrul Comertului sub numarul J 09 /649/1991.
Sediul societatii se afla amplasat in Braila , Bdul. A.I.Cuza nr.3

10.2. PARTI AFILIATE
Nu este cazul.

10.3. IMPOZITUL PE PROFIT

La 31.decembrie 2015 societatea a inregistrat un profit brut de 107.947 lei, impozitul pe profit datorat este de 40.116 lei .
Situatia calculului impozitului pe profit se prezinta astfel:

1. Profit 107.947 lei
2. Deduceri - Rezerve legale 5.397 lei
3. Deduceri – cheltuieli deductibile 356.437 lei
4. Total cheltuieli nedeductibile 499.212 lei
5. Profit fiscal 250.722 lei
6. Impozit pe profit curent 40.116 lei
7. Cheltuieli cu sponsorizarile 0 lei
8. Impozit pe profit datorat 40.116 lei
9. Impozit pe profit declaratia 100 40.116 lei

10.4. CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri este de 11.303.364 lei , din care 96,52% reprezinta incasari din activitatea de baza, cercetare-dezvoltare, proiectare-consultanta si vanzari de produse ale sectiei instalatii
experimentale pilot.

10.5. AUDITUL SOCIETATII

Auditarea situatiilor financiare este asigurata de comisia de cenzori.

10.6. ANGAJAMENTE
Nu este

DIRECTOR GENERAL,
Dr.Ing. Dan Buteica

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gina Pirlog
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ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele şi semnătura

Ec. Gina Pirlog
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ÎNTOCMIT,
Numele, prenumele şi semnătura

Ec. Gina Pirlog
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.547.888 lei
31.279 i
516.385

lei
17.553 lei
157.363 lei

104.776 lei
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