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RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 
 

Data raportului : 08.08.2017 
 
 
 
Denumirea societătii comerciale : BRAICONF S.A. 
Sediul social : Braila, str. Şcolilor nr. 53, cod poştal 810517 
Numărul de telefon/fax : 0239692200 / 0239685163 
Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului : RO 2266085 
Număr de ordine în Registrul Comerţului : J 09/05/22.01.1991 
Capital social subscris şi vărsat : 4.481.550 lei  
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : B.V.B. Bucureşti – AeRO,         
cu simbolul BRCR, Segment: ATS, Categorie: AERO Premium 
 
 
 

 
 1.Situatia economico-financiara 

 
1.1. Analiza situatiei economico-financiare pe semestrul I 2017 comparativ cu realizarile pe 
semestrul I  2016 

         Raportarea contabilă la data de 30.06.2017 a fost întocmită in conformitate cu Reglementările 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, 
aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014. 

         Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, comparativ 
cu aceeasi perioada a anului trecut, se prezinta astfel: 

 
 

 

 

 



 

 2 

1.a). BILANT 

 

Elemente de BILANT Sem. I 2016 Sem. I 2017 

A. Active imobilizate – total din care : 9,257,796 11,566,681 

- imobilizari necorporale 774,231 574,961 

- imobilizari corporale 6,674,887 7,272,521 

- imobilizari financiare 1,808,678 3,719,199 

B. Active circulante – total din care : 28,896,374 24,613,812 

stocuri 8,431,719 10,489,238 

creante 4,244,968 5,093,513 

investitii pe termen scurt 11,898,506 7,744,312 

casa si conturi la banci 4,321,181 1,286,749 

C. Cheltuieli in avans 571,434 962,717 

sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 232,387 514,032 

sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 339,047 448,685 

D. Datorii ce trebuie platite intr-o per.de pana la un an 6,666,383 7,816,351 

E. Active circulante nete / datorii curente nete 22,438,420 17,292,825 

F. Total active minus datorii curente 32,035,263 29,308,191 

G. Datorii  care trebuie platite intr-o per.mai mare de un 
an 

7,281 439,482 

H. Provizioane 3,982 3,743 

I. Venituri in avans din care: 23,958 18,668 

 subventii pentru investitii     

 venituri inregistrate in avans 23,958 18,668 

J.Capital si rezerve     

 I. Capital 4,481,550 4,481,550 

-capital subscris varsat 4,481,550 4,481,550 
II. Prime de capital 0 0 

III. Rezerve din reevaluare 3,568,052 3,312,559 

IV. Rezerve 15,971,924 11,646,066 

V. Profitul sau pierdera reportata 5,955,151 7,228,904 

VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar 2,047,323 2,195,887 

 Capitaluri proprii - total 32,024,000 28,864,966 

 Capitaluri - total 32,024,000 28,864,966 

 

Activul bilanţier are următoarea structură :  

Elemente de activ Sem. I 2016 Sem. I 2017 

A. Active imobilizate 9,257,796 11,566,681 

B. Active circulante  28,896,374 24,613,812 

C.Cheltuieli in avans 571,434 962,717 

TOTAL ACTIVE 38,725,604 37,143,210 
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         La sfarsitul semestrului I  2017, activele imobilizate la valoarea neta ale Braiconf S.A au fost 
in crestere cu 24.94 % fata de anul precedent. In aceasta perioada societatea a achiziţionat din 
surse financiare proprii un pachet de 8 milioane de acţiuni la Romcarbon Buzău (ROCE) si a 
investit in achizitia de echipamente si utilaje tehnologice alegand sa se foloseasca de credite 
bancare pe termen mediu fara a afecta stabilitatea firmei. 
          La data raportarii semestriale, S.C. Braiconf S.A detine participatii directe la SC Braimarck 
SRL al carui obiect de activitate este comertul cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei ( cod 
CAEN 4642) si la Romcarbon SA Buzău . 
           Cheltuielile in avans reprezinta sume platite anticipat ( abonamente, asigurari, chirii si 
cheltuieli ocazionate de amenajarea spatiilor comerciale, alte cheltuieli ) care urmeaza a se suporta 
esalonat  pe cheltuieli in perioadele/exercitiile viitoare. 
          Structura pasivului bilanţier este urmatoarea : 
 

 

            
În structura, datoriile exigibile într-o perioadă sub 1 an sunt în suma de 7.816.351 lei şi se 

concretizează in datorii legate de salarii, dividende, furnizori si impozitul pe profit inregistrat pe 
trimestrul al doilea 2017. 
            Datoriile cu termen mai mare de un an se refera la contractul de leasing financiar aflat in 
derulare si la creditul de investitii pe termen mediu consumat pentru achizitionarea de active cu 
scopul de a obtine efecte economice pozitive in viitor. 
              Modificarea capitalurilor proprii la data de 30.06.2017 fata de valoarea acestora la 31.12.2016 a 
fost determinata de repartizarea la dividende a sumei de 1.232.426 lei conform hotararii A.G.A. din 
24.04.2017 si de inregistrarea profitului net realizat pe semestrul I 2017. 
  
1b). Contul de profit si pierdere 
 
            Braiconf  S.A  a incheiat semestrul I 2017 cu o cifra de afaceri de 20.291.540 lei    
(4.473.345  euro), in crestere cu 12,31 % fata de 30 iunie 2016. In structura, cifra de afaceri din 
vanzari (lei) se prezinta astfel:  
 

  
Sem. I 2016 Sem. I 2017 2017/2016 

(%) 

Volumul vânzărilor la export 14,935,447 16,709,071 11.88 
Volumul vânzărilor la piața internă 3,130,614 3,582,469 14.43 
TOTAL 18,066,061 20,291,540 12.32 
 

           In semestrul I 2017 starea de rentabilitate s-a mentinut la un nivel ridicat. Profitul operational 
din exploatare este de 2.346.123 lei si reprezintă cea mai importantă componentă a rezultatului 
total pentru caracterizarea rentabilităţii economice.      
 
 
 

Elemente de pasiv Sem. I 2016 Sem. I 2017 
D. Datorii ce trebuie platite intr-o per.de pana la un an 

6,666,383 7,816,351 

G. Datorii care trebuie platite intr-o per. mai mare de un an 
7,281 439,482 

H. Provizioane 3,982 3,743 

I. Venituri in avans din care: 23,958 18,668 

• sume de reluat la venituri  23,958 18,668 

• subventii pentru investitii 0  0 

J.Capital si rezerve 32,024,000 28,864,966 
TOTAL PASIVE 38,725,604 37,143,210 
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VENITURILE 
Veniturile totale realizate în aceasta perioada au înregistrat o valoare de 22.124.905 lei, din 

care: 
• veniturile din exploatare au crescut cu 14.44 % si reprezintă 99,20 % din veniturile totale; 
• veniturile financiare au înregistrat o crestere de 66.612 lei (60.25%). 

CHELTUIELILE 

Cheltuielile totale in suma de 19.710.188 lei au fost mai mari cu 16.64% fata de semestrul I 
2016, din care : 

• Cheltuielile de exploatare în valoare de 19.601.614 lei; 
• Cheltuielile financiare in suma de 108.754 lei. 

  Daca privim în structura cheltuielilor, constatam următoarele: 
• Cheltuielile materiale, mai putin reducerile comerciale primite, au crescut cu 

39.9%; 
• Cheltuielile cu marfurile au fost mai mici cu 8,82%; 
• Cheltuielile cu personalul, inclusiv contravaloarea tichetelor de masa acordate 

salariaţilor au crescut cu 13,90%, în condiţiile în care numărul de salariaţi s-a 
diminuat.  

 

PROFITUL 
� Profitul brut realizat in semestrul I 2017 este de 2.414.717 lei. 
� Profitul net stabilit la 30.06.2017 reprezinta 10,82 % din cifra de afaceri realizata  

 Evolutia indicatorilor de profitabilitate se prezinta in tabelul urmator: 
 

Indicatori Sem. I 2016 Sem. I 2017 dif.% 
1. Cifra de afaceri 18,066,061 20,291,540 12.32 

2. Venituri totale: 19,289,063 22,124,905 14.70 

- din exploatare 19,178,507 21,947,737 14.44 

- financiare 110,556 177,168 60.25 

3. Cheltuieli totale: 16,898,015 19,710,188 16.64 

- din exploatare 16,805,163 19,601,614 16.64 

- financiare 92,852 108,574 16.93 

4. Rezultatul brut: 2,391,048 2,414,717 0.99 

- din exploatare 2,373,344 2,346,123 -1.15 

- financiare 17,704 68,594 287.45 

5. Impozitul pe profit 343,725 218,830 -36.34 

6. Rezultatul net al exercitiului 2,047,323 2,195,887 7.26 

 
 
 
1c). CASH FLOW  

          Situatia modificarilor fluxurilor de numerar din activitatile de exploatare, investitii , finantare si 
din alte activitati  (metoda indirecta) se prezinta astfel :   
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SITUAŢIA  FLUXURILOR  DE  TREZORERIE 

la data de 30 iunie 2017 

      
Denumirea indicatorului  31.12.2016 30.06.2017 

A B 1 2  
Rezultatul net al exercitiului  01 2,406,379 2,195,887 
Amortizare inclusa in costuri 02 832,980 349,952 
Variatia stocurilor 03 2,053,667 158,336 
Variatia creantelor 04 2,115,819 -536,892 
Variatia furnizorilor si clientilor creditori 05 2,121,943 -1,695,973 
FLUX  DIN  ACTIVITATEA  DE  EXPLOATARE 
(rd.1+2- 3- 4+5) 

06 1,191,816 1,228,422 

Variatia  activelor imobilizate 07 -969,416 -1,600,221 
FLUX  DIN  ACTIVITATEA  DE  INVESTITII (rd.7) 08 -969,416 -1,600,221 

Variatia  imprumuturilor si datoriilor asimilate 09 -15,314 590,646 
Variatia altor datorii 10 4,951,640 -2,615,016 
Variatia capitalului social 11 0 0 
FLUX  DIN  ACTIVITATEA  FINANCIARA 
(rd.9+10+11) 

12 4,936,326 -2,024,370 

Variatia altor elemente de activ 13 96,696 218,320 
Variatia altor elemente de pasiv 14 -7,216,031 -2,197,898 

FLUX  DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI  
(rd.14-13) 

15 -7,312,727 -2,416,218 

FLUX  DE NUMERAR TOTAL  (rd.6+8+12+15) 16 -2,154,001 -4,812,387 

TREZORERIE ŞI ECHIVALENTE DE 
TREZORERIE LA  INCEPUTUL PERIOADEI  17 15,997,449 13,843,448 
TREZORERIE ŞI ECHIVALENTE DE 
TREZORERIE LA  SFARSITUL PERIOADEI  18 13,843,448 9,031,061 

            Analizand pe orizontala bilantul financiar, consideram ca la data de 30.06.2017 echilibrulul 
financiar  se mentine, resursele permanente finanteaza utilizarile permanente iar resursele 
temporare finanteaza utilizarile temporare.  

            La data de 30.06.2017 cash-flow-ul perioadei este negativ si rezulta in principal din 
realizarea de investitii financiare si investiti in active corporale, plata de dividende catre actionari. 

2). Analiza activitatii societatii comerciale 

2.1. Tendintele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta 

lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut 

Elementele care ar putea afecta lichiditatea societatii sunt legate de contextul mediului economic: 
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- nerespectarea scadentelor de plata convenite in contractele comerciale de catre unii 

clienti semnificativi; 
- fluctuatii prea mari in piata valutara; 
- cresterea pretului serviciilor si materialelor . 

         
 Nivelul indicatorilor economico-financiari exprima eficacitatea managementului in perioada 
analizata. 

Nr. 
crt  

Indicatori 
 

 Mod de calcul 
A/B 

Sem I. 
2016 

 

Sem I. 
2017 

 
1 
 
Indicatorul lichiditatii curente active curente/  

datorii curente 
4,35 3,21 

2 
 
Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat/ 

Capital propriu x 100 

 

0,02 

 

 

1,52 

 
3 
 
Viteza de rotatie a debitelor  clienti sold mediu clienti/ 

cifra de afaceri*180zile 
32,21 28,82 

4 
 

Viteza de rotatie a activelor 
imobilizate 

cifra de afaceri/ 
active imobilizate 

 

1,95 

 

 

1,75 

 
 

Indicatorul lichiditătii curente are o valoare de 3,21 si reflecta masura in care activele curente 
ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Gradul de indatorare de 1,52% nu 
indica probleme de finantare sau lichiditate, volumul finantarii externe fiind unul mic. 

 
2.2. Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a 
societatii 
 
        Investitiile realizate in perioada ianuarie – iunie 2017 s-au concretizat in active corporale 
destinate activitatii economice,  in active necorporale ( programe de urmarire a productiei si analiza 
a costurilor ) si in achizitionare de actiuni cotate.  

        Cheltuielile curente si anticipate se refera la cheltuieli de personal, cheltuieli cu materiale şi 
servicii, cheltuieli de amortizare etc. care au fost recunoscute in contul de profit si pierdere al 
perioadei. 

 
2.3. Evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile 
din activitatea de baza 
 

 Datele prezentate au in vedere organizarea si conducerea contabilitatii in conformitate cu 
Legea 82/1991 republicata cu modificarile ulterioare. 

Operatiunile economico-financiare referitoare la semestrul I 2017 s-au inregistrat corect, 
avand la baza documente legal intocmite iar obligatiile fata de bugetul statului au fost stabilite si 
achitate la termenele legale. Mentionam, de asemenea, ca veniturile si cheltuielile primelor sase 
luni sunt reflectate fidel in contul de profit. 

Cu exceptia modificarile din mediul economic si fiscal, in perioada analizata nu au avut loc 
evenimente, tranzactii si schimbari economice care sa aiba consecinte semnificative asupra 
nivelului veniturilor din activitatea de baza.  

Strategia pe termen scurt si mediu arata ca Braiconf SA  isi va continua activitatea fara 
intreruperi . 
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3). Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale  

 
La data de 30.06.2017, capitalul social in suma de 4.481.550 lei este divizat in 44.815.500 actiuni 
cu o valoare nominala de 0,1 lei, astfel:        

� capital subscris detinut de societati comerciale cu capital privat :  3.361.333,4 lei 
� capital subscris detinut de persoane fizice :  1.120.216,6 lei. 

 3.1 Societatea nu se afla in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare. 
 
 
3.2 Structura sintetica consolidata a detinatorilor de actiuni la SC Braiconf SA comunicata la data 
de 30.06.2017 se prezinta astfel:  
 

 

NUMELE 
Numar  
actiuni Procent 

NEW CARPATHIAN FUND 14.925.000 33,303% 

S.C. ELECTROARGES S.A. loc. CURTEA DE ARGES jud. ARGES  7.904.221 17.637% 

Alte pers.Juridice  10.784.113 24,063% 

Pers.Fizice  11.202.166 24,997% 

Total  44.815.500 100.00% 

 
 
3.3 In perioada ianuarie – iunie 2017 in structura de conducere (administratie si executiv) nu au 
avut loc modificări. 
 

4). Tranzactii semnificative      

 

          In anul 2017 au intervenit modificari in structura actionariatului ca urmare a tranzactiilor 
efectuate prin intermediul entitatilor autorizate. 
 
Evenimente importante de raportat: 
 
a1) Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale  
���� modificări survenite în structura acţionariatului - acţionari care deţin procente de peste 5% 
���� identificarea detinatorului de valori mobiliare: ROMANIAN INVESTMENT FUND loc. 

CAMANA BAY/GRANT CAYMAN CYM 
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����  forma de control existentă (de exemplu: numărul de acţiuni deţinute, legături etc.), gradul de 

control sau motivul pentru care se consideră că există un astfel de control;  
Numarul actiunilor detinute anterior: 2.250.000 
Modalitatea de obtinere/instrainare:- tranzactie pe piata secundara; 
Numarul de actiuni detinute dupa tranzactie: 0 
Procentul din capitalul social reprezentat de actiunile detinute dupa tranzactie si numarul de 
voturi in A.G.E.A emitentului: 0% 
Data tranzactiei: 21/06/2017 
 
a2) Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale  
���� modificări survenite în structura acţionariatului - acţionari care deţin procente de peste 5% 
���� identificarea detinatorului de valori mobiliare: NEW CARPATHIAN FUND loc. VADUZ LIE 
���� forma de control existentă (de exemplu: numărul de acţiuni deţinute, legături etc.), gradul de 

control sau motivul pentru care se consideră că există un astfel de control;  
Numarul actiunilor detinute la 18.04.2017 : 12.500.000  
Modalitatea de obtinere/instrainare:- tranzactie pe piata secundara; 
Numarul de actiuni detinute la 30.06.2017 : 14.925.000 
Procentul din capitalul social reprezentat de actiunile detinute la 30.06.2017 si numarul de 
voturi in AGEA emitentului: 33,30 % 
 
b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active : nu este cazul. 
c) Procedura falimentului: nu este cazul. 
d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 : nu este cazul 
e) Alte evenimente: nu este cazul. 
In anul 2017 au intervenit modificari in structura actionariatului ca urmare a tranzactiilor efectuate 
prin intermediul entitatilor autorizate, Braiconf SA respectand obligatiile privind informarea  
Autoritatii de Supraveghere Financiara. 
 
5.Alte informatii 

         Mentionam faptul ca situatiile financiare la 30 iunie 2017 au fost auditate de catre 

LEXEXPERT AUDIT SRL . 

 

6. Anexe 

1. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30.06.2017 
2. Contul de profit si pierdere la 30.06.2017 
3. Date informative la 30.06.2017 

 
 
 
 
 

Consiliul de  administratie: 

DAN SIMIONESCU 

CARMEN  IANCULESCU 

MIHALCEA PETRU 



S1027_A1.0.0 /01.08.2017 Suma de control 4.481.550

  Entitatea BRAICONF SA 

Tip situaţie financiară : BS

Localitate  

BRAILA

Bloc  Ap.              Telefon

0239692200

Scara  Nr.  

53

Strada  

SCOLILOR

Judeţ 

Braila

Sector  

  Număr din registrul comerţului J09/5/1991   Cod unic de inregistrare 2 2 6 6 0 8 5

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

A
d

re
sa

 Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

 Sucursala
Bifati numai 

dacă  

este cazul :
 Anul 2017

Semnătura electronica

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind 

situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/ 2017 şi care în exerciţiul financiar precedent au 

înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 

F30 - DATE INFORMATIVE

  Nr.de inregistrare in organismul profesional

  Numele si prenumele

PRIBEAGU IONICA

  Numele si prenumele

SIMIONESCU DAN 

  Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

  An   Semestru

  Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 

interes public

  Entităţi mici

  Microentităţi

Raportari contabile semestriale

  Capitaluri - total 28.864.966

  Profit/ pierdere 2.195.887

  Capital subscris 4.481.550

Indicatori :

   Semnătura _______________________________________________________ 
   Semnătura _____________________________________________________

Formular VALIDAT

34--Societati pe actiuni

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

  Entităţi de 

interes 

public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

 GIE - grupuri de interes economic

 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris



SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de  30.06.2017Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

rd.

01.01.2017 30.06.2017

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)      01 314.929 574.961

 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231
+235+4093-281-291-2931-2935)

02 6.808.189 7.272.521

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )     03 2.843.342 3.719.199

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 9.966.460 11.566.681

B. ACTIVE CIRCULANTE 

 I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345
+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 
391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05 10.330.902 10.489.238

 II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an 
trebuie prezentate separat pentru fiecare element)    
(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din 
ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662
+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06 5.630.405 5.093.513

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) 

07 12.678.312 7.744.312

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)     08 1.165.136 1.286.749

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 29.804.755 24.613.812

  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)   10 744.397 962.717

    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 11 255.284 514.032

    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 12 489.113 448.685

  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN 
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 
447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186
+519)        

13 11.976.176 7.816.351

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 18.074.621 17.292.825

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 28.530.194 29.308.191

 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN 
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 
447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519) 

16 0 439.482

 H. PROVIZIOANE (ct. 151)      17 628.688 3.743

 I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 9.242 18.668

     1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 19

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 20

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 21

    2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)  (rd.23+24) 22 9.242 18.668

         Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 23 9.242 18.668

         Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 24

    3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 
        (rd.26+27)

25
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         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 26

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 27

    Fondul comercial negativ (ct.2075) 28

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 4.481.550 4.481.550

        1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 30 4.481.550 4.481.550

        2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 31

        3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32

        4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33

        5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 3.431.919 3.312.559

     IV. REZERVE (ct.106) 37 11.646.066 11.646.066

     Acţiuni proprii (ct. 109) 38

    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39

    Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 40

    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                             SOLD C (ct. 117) 41 6.091.284 7.228.904

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 42 0 0

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

                                                                                                                          SOLD C (ct. 121) 43 2.406.379 2.195.887

                                                                                                                          SOLD D (ct. 121) 44 0 0

      Repartizarea profitului (ct. 129)    45 155.692 0

     CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 27.901.506 28.864.966

     Patrimoniul public (ct. 1016) 47

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 48

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 27.901.506 28.864.966

Suma de control F10 : 449045545 / 865175075

      *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 
    Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor 
contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele si prenumele

SIMIONESCU DAN 

  Numele si prenumele

PRIBEAGU IONICA

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de  30.06.2017

Cod 20 - lei -
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Denumirea indicatorilor Nr.  

Realizari aferente perioadei de 
raportare

rd.

01.01.2016- 
30.06.2016

01.01.2017- 
30.06.2017

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 18.066.061 20.291.540

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 14.888.328 17.328.386

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 3.177.733 2.963.154

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 

mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* ) 
05

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  06

   2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie  (ct.711+712)

           Sold C 07 1.061.926 1.602.619

           Sold D 08 0 0

  3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale  (ct.721+ 722) 09

  4.  Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10

  5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11

  6.  Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +  

       7417 + 7419) 
12 26.812 17.246

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 23.708 36.332

      -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)       16 19.178.507 21.947.737

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)                17 2.729.709 3.818.956

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)     18 33.082 70.284

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 303.338 300.574

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 1.333.505 1.295.847

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 4.351 3.631

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 9.888.218 11.263.143

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 23 8.116.094 9.202.050

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 1.772.124 2.061.093

 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 433.141 349.952

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 433.141 349.952

      a.2) Venituri (ct.7813) 27

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        28 -646 -3.840
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       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 0

       b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 646 3.840

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 2.588.895 3.135.273

    11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 

              (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)    
32 2.271.842 2.959.111

    11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;  
              cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte 
              normative speciale(ct. 635 +6586*)

33 72.382 52.758

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34

    11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 244.671 123.404

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul 
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      39 -499.728 -624.944

          - Cheltuieli (ct.6812) 40

          - Venituri (ct.7812) 41 499.728 624.944

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 16.805.163 19.601.614

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 43 2.373.344 2.346.123

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 44 0 0

 12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 44.073 77.545

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48

 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 66.483 99.623

            - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 110.556 177.168

 16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

             - Cheltuieli  (ct.686) 54

             - Venituri (ct.786) 55

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 557 752

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             57

 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 92.295 107.822

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 92.852 108.574

  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 60 17.704 68.594

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0 0
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 19.289.063 22.124.905

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 16.898.015 19.710.188

 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 64 2.391.048 2.414.717

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0

 19.  Impozitul pe profit (ct.691) 66 343.725 218.830

 20.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67

 21.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)        68 2.047.323 2.195.887

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0

  Suma de control F20 : 315645153 / 865175075

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 

        La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 

„Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 

      La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidențiază 

cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

  Numele si prenumele

SIMIONESCU DAN 

  Numele si prenumele

PRIBEAGU IONICA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular 

VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 



DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30
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la data de  30.06.2017

  I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.  
rd.

Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 1 2.195.887

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 0

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

  Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18) 04

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05

      - peste 30 de zile 06

      - peste 90 de zile 07

      - peste 1 an 08

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total

(rd.10 la 14)
09

     - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 

angajatori, salariati si alte persoane asimilate 
10

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  11

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13

     - alte datorii sociale 14

  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 

fonduri 
15

  Obligatii restante fata de alti creditori 16

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat  17

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

 III. Numar mediu de salariati
Nr. 
rd.

30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 19 824 782

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 

respectiv la data de 30 iunie
20 810 795

 IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare,  

        subvenţii   încasate şi creanţe restante
Nr.  

rd.
Sume (lei)

A B 1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 
primite în concesiune, din care:

21

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 22

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 23

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 26
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  - impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 

Uniunii Europene, din care:
28 17.000

  - impozitul datorat la bugetul de stat 29 2.720

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 30 17.246

                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 31

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 32 17.246

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 33 17.246

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale 

şi/sau în actele normative în vigoare, din care:
34 109.858

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 35

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 36 109.858

 V. Tichete de masa
Nr.  

rd.
Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 37 561.769

 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de  

   cercetare - dezvoltare **)

Nr. 

rd.
30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39=42): 38 0 0

  - dupa surse de finantare (rd. 40+41) 39 0 0

         - din fonduri publice 40

         - din fonduri private 41

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 43+44) 42 0 0

         - cheltuieli curente 43

         - cheltuieli de capital 44 0 0

 VII.  Cheltuieli de inovare ***)
Nr. 

rd.
30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

  Cheltuieli de inovare 45

VIII. Alte informaţii     
Nr. 

rd.
30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   

(ct. 4094)
46

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  (ct. 4093) 47

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   48 18.678 24.171

        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 

participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 

brute (rd. 50 la 53)   

49 200 200

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 50

         - părţi sociale emise de rezidenti 51 200 200

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 52

          - obligatiuni emise de nerezidenti 53

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   54 18.478 23.971

          - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 

decontare se face in functie de cursul unei valute  

 (din ct. 267)

55 18.478 23.971

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 56
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Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri 

de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate 

furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute  

(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418),  din care:

57 3.700.792 4.560.066

          - creanțe comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri 

pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 

prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte 

conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din 

ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58 3.591.594 4.355.637

Creanţe neîncasate la termenul stabilit  

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
59 94.381 109.858

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 

 (ct. 425 + 4282)      
60 7.994 21.858

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 

bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 

4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)
61 387.628 302.035

         - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 

(ct.431+437+4382)
62 9.720 39.932

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441

+4424+4428+444+446)
63 373.787 257.977

         - subventii de incasat(ct.445) 64

         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 

(ct.447)
65 4.121 4.126

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 66

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 67

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 

bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 

431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

68

 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 

473),  (rd.70 la 72) 
69 632.003 1.068.808

       - decontari privind interesele de participare ,decontari 

cu actionarii/ asociatii  privind  capitalul ,decontari din 

operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

70

       - alte creante in legatura cu persoanele fizice si 

persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 

institutiile publice (institutiile statului) 

             (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

71 632.003 1.065.865

  - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 

reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit 

legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)

72 2.943

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    73

            - de la nerezidenti 74

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  

economici ****)
75

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 

506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80) 
76

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 77

         - părţi sociale emise de rezidenti 78

         - actiuni emise de nerezidenti 79

        - obligatiuni emise de nerezidenti 80

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         81

 Casa în lei şi în valută (rd.83+84 ) 82 272 9.426

          - în lei (ct. 5311) 83 272 9.426
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          - în valută (ct. 5314) 84

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.86+88) 85 4.295.146 1.276.337

        - în lei (ct. 5121), din care: 86 3.311.967 896.590

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 87

        - în valută (ct. 5124), din care: 88 983.179 379.747

          - conturi curente în valută deschise la bănci  

               nerezidente
89

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.91+92) 90

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori 

de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)        
91

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută 

(din ct. 5125 + 5414)
92

Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114
+115+118+124)

93 6.697.622 7.744.265

 Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194

+5195), (rd .95+96) 
94

                - în lei 95

                - în valută 96

 Credite bancare externe pe termen lung  (ct. 1623 + 1624 

+ 1625 ) (rd.98+99) 
97

                  - în lei 98

                  - în valută   99

 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 

1626 + din ct. 1682)
100

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 

1686 + 1687) (rd. 102+103)
101

                   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se 

face in functie de cursul  unei valute 
102

                   - în valută 103

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 104 22.968 75.685

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 105

 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 

conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 

+ 408 + 419),  din care:

106 2.709.332 3.485.244

         - datorii comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri 

primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în 

sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 

405 + din ct. 408 + din ct. 419) 

107 958.630 1.256.263

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 

421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
108 606.432 708.944

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 

bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 

4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)
109 712.236 816.800

               - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 

(ct.431+437+4381)
110 480.625 548.991

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului

(ct.441+4423+4428+444+446)
111 231.611 267.809

               - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 

(ct.447)
112

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului 

(ct.4481)
113

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 114

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 115 548.094 825.439
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     - sume datorate actionarilor / asociatilor PF 116 548.094 825.439

     - sume datorate actionarilor / asociatilor PJ 117

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 
462 + 472 + 473 + 478 + 509)    (rd.119 la 123)

118 2.098.560 1.832.153

                 -decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, 
decontari din operatii in participatie  
      (ct.453+456+457+4581)

119 2.035.720 1.807.432

                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 2) 
                  (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

120 62.840 24.721

                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 121

                - varsaminte de efectuat pentru imobilizari 
financiare si investitii pe termen  scurt  (ct.269+509)

122

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
123

 Dobânzi de plătit (ct. 5186) 124

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 

economici ****)
125

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 126 4.481.550 4.481.550

           - acţiuni cotate 3) 127 4.481.550 4.481.550

           - acţiuni necotate 4) 128

           - părţi sociale 129

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 130

 Brevete si licente (din ct.205) 131 35.632 57.062

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd.

30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 132 0 4.355

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 

public al statului
Nr. 

rd.
30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 

în administrare
133

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 

în concesiune
134

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 

închiriate
135

XI. Informaţii privind bunurile din 

proprietatea privată a statului supuse 

inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. 

rd.
30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 136
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 XII. Capital social vărsat 
Nr. 
rd.

30.06.2016 30.06.2017

Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

  Capital social vărsat (ct. 1012) 6),  
    (rd. 138 +141+145 la 148)

137 4.481.550 X 4.481.550 X

  - deţinut de instituţii publice, (rd. 139+140) 138

       - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 139

       - deţinut de instituţii publice de subordonare locală 140

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, 

din care: 
141

       - cu capital integral de stat 142

       - cu capital majoritar de stat 143

       - cu capital minoritar de stat 144

  - deţinut de regii autonome 145

  - deţinut de societăţi cu capital privat 146

  - deţinut de persoane fizice 147 3.375.466  75,32 3.361.333  75,00

  - deţinut de alte entităţi 148 1.106.084  24,68 1.120.217  25,00

XIII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)
Nr. 

rd.
Sume  (lei)

A B 30.06.2016 30.06.2017

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din 

care:
149

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 150

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de achiziţie), din care: 151

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 152

XIV. Venituri obţinute din activităţi  agricole ******)  
Nr. 

rd.
Sume  (lei)

A B 30.06.2016 30.06.2017

Venituri obţinute din activităţi agricole 153
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 *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
 **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 
 *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 
 Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 ******)  Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități 
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt 
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. 
 (2)   În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 
  
 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc). 
 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 
 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 
 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 
 6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat, înscris la rd. 137.
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NOTA 1 – ACTIVE IMOBILIZATE 

Ajustari de valoare 

(amortizari si ajustari pentru depreciere 

Valoare bruta sau pierdere de valoare) 

Denumirea 
elementului de 
imobilizare  

Sold la 
inceputul 
exercitiului 
financiar Cresteri  

Cedari, 
transferuri si 
alte reduceri 

Sold la 
sfarsitul 

exercitiului 
financiar 

Sold la 
inceputul 
exercitiului 
financiar 

Ajustari 
inregistrate 
in cursul 
exercitiului 
financiar 

Reduceri 
sau reluari 

Sold la 
sfarsitul 

exercitiului 
financiar 

0 1 2 3 4 = 1+2-3 5 6 7 8 = 5+6-7 

Imobilizari 
necorporale     

Cheltuieli de 
constituire si 
cheltuieli de 
dezvoltare 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alte imobilizari 816,012 284,155 0 1,100,167 501,083 24,124 0 525,207 

Avansuri si 
imobilizari 
necorporale in 
curs 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 816,012 284,155 0 1,100,167 501,083 24,124 0 525,207 

Imobilizari 
corporale     

Terenuri 850,620     850,620 0 0 0 0 

Contructii 6,007,603     6,007,603 1036495 154,333 0 1,190,828 

Instalatii 
tehnice si 
masini 15,325,119 601,516 151,823 15,774,812 14423247 157,860 151,822 14,429,285 

Alte instalatii, 
utilaje si 
mobilier 424,719 7,477 0 432,196 366643 13,634   380,277 

Imobilizari 
corporale in 
curs de 
executie 18,180 201,681 12,180 207,681 0     0 

Avansuri si 
imobilizari 
corporale in 
curs 8,333 476,202 484,535 0 0 0 0 0 

TOTAL 22,634,574 1,286,876 648,538 23,272,912 15826385 325827 151822 16000390 

Imobilizari 
financiare     

Imobilizari 
financiare 2,843,342 875,857   3,719,199 0 0 0 0 

AJUSTARI 
PENTRU 
DEPRECIERE 
- TOTAL                 

TOTAL 26,293,928 2,446,888 648,538 28,092,278 16,327,468 349,951 151,822 16,525,597 
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         La sfarsitul semestrului I  2017, activele imobilizate la valoarea neta ale Braiconf S.A au fost 
in crestere cu 24.94 % fata de anul precedent. In aceasta perioada societatea a achiziţionat din 
surse financiare proprii un pachet de 8 milioane de acţiuni la Romcarbon Buzău (ROCE) si a 
investit in achizitia de echipamente si utilaje tehnologice alegand sa se foloseasca de credite 
bancare pe termen mediu fara a afecta stabilitatea firmei. 
         Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilant la valoarea contabilă diminuată cu 
amortizarea cumulată până la acea dată. 
          Valoarea amortizabilă a imobilizărilor corporale a fost alocată sistematic pe parcursul duratei de 
viată a activelor, metoda de amortizare folosită fiind cea liniară. Valoarea amortizării corespunzătoare 
semestrului I 2017 in suma de 349.952 lei a fost recunoscută în contul de profit şi pierdere. 
          În situatia prezentată, la reduceri au fost înregistrate casările şi reducerile de valori aprobate de 
Consiliul de Administratie al societatii. 
         Imobilizarile corporale detinute in baza contractului de leasing financiar au fost evidentiate ca 
imobilizari si supuse amortizarii pe o baza consecventa cu politica de amortizare pentru bunuri similare ale 
societatii. Valoarea dobanzilor platite finantatorului in semestrul I  2017au fost de 752 lei.   

 
NOTA  2 – PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN SEM.I 2017 

 
Provizioanele constituite de societate au urmatoarea structura la data de 30 iunie 2017: 

 

Transferuri  
Denumirea provizionului  

Sold la 
începutul 
exercițiului 
financiar în cont din cont 

Sold la sfârșitul 
exercițiului 
financiar 

0 1 2 3 4 = 1+2-3 
Provizioane pentru pensii şi 
obligaţii similare 0 0 0 0 
Provizioane pentru impozite 3.863 0 120 3.743 
Alte provizioane 624.825 0    624.825 0 
Total provizioane la  
31.12.2016 628.688 0 624.945 3.743 

 
La 30.06.2017, datoria privind impozitul pe profit amânat inregistrată în bilanţul anului 2004 ca urmare a 
aplicării facilitatii fiscale privind deducerea suplimentară a 20% din valoarea investitiilor noi prevăzută la 
art.24 din Legea nr. 571/2003, a fost reluata la venituri fiind diminuata la suma de 3.743 lei.  

Alte provizioane  pentru  riscuri  si  cheltuieli  nu s-au  identificat.  

NOTA  3 – REPARTIZAREA  PROFITULUI 

             La 30.06.2017,  BRAICONF S.A. BRAILA  a inregistrat un profit net in suma de 2.195.887 lei.  
             Repartizarea profitului net ale anilor 2015 si 2016, se prezinta astfel: 

   

Destinaţia 2015 2016 

Pofit net de repartizat: 2,181,667.57 2,406,378.58 

1.       rezerve legale 95,007.00 101,166.00 

2.        rezerve din profit net reinvestit  50,940.55 54,526.00 

DIFERENTA DE REPARTIZAT 2,035,720.02 2,250,686.58 

3.       dividend 2,035,720.02 1,232,426.25 

4.       majorarea surselor proprii de finantare   0 0 

5.        profit nerepartizat   1,018,260.33 
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NOTA  4 – ANALIZA  REZULTATULUI  DIN  EXPLOATARE 

        In anul 2017, BRAICONF SA a continuat activitatea de productie si de comercializare a produselor 
camasi barbatesti si confectii usoare pentru femei, fiind permanent interesata de dezvoltarea de produse si 
servicii adaptate la cerintele si evolutia pietelor.  
       Braiconf  S.A  a incheiat semestrul I 2017 cu o cifra de afaceri de 20.291.540 lei (4.473.345  
euro), in crestere cu 12,31 % fata de 30 iunie 2016. 
       In sem. I 2017, cifra de afaceri are o pondere de 92,45% în totalul veniturilor de exploatare.    
    

INDICATORUL 
NR. 
RÂND 2017 

Cifra  de  afaceri 1 20,291,540 

Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate   2 14,365,060 

Cheltuielile activității de baza 3 9,471,252 

Cheltuielile activităților auxiliare 4 2,561,372 

Cheltuielile indirecte de producție 5 2,332,436 

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd. 01 – rd. 02) 6 5,926,480 

Cheltuieli de desfacere 7 83,810 

Cheltuieli generale de administrație 8 5,152,744 

Alte venituri din exploatare 9 1,656,197 

Rezultatul  din  exploatare (rd. 06 – rd. 07 – rd. 08 + rd. 09) 10 2,346,123 

 
         Profitul operational din exploatare este de 2.346.123 lei si reprezintă cea mai importantă 
componentă a rezultatului total pentru caracterizarea rentabilităţii economice.      

 

 

NOTA 5 – SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR 

 

Termen de lichiditate 

CREANŢE 

Sold la sfârșitul 
exercișiului 
financiar sub 1 an 

peste 1 
an 

0 1 = 2 + 3 2 3 

Total, din care: 5,093,513 4,983,655 109,858 

clienși  4,669,924 4,560,066 109,858 

Debitori diversi 106,090 106,090   

Casa de Sănătate 39,932 39,932   

TVA de recuperat 220,132 220,132   

Altele 57,435 57,435   
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Termen de exigibilitate 

DATORII *) 

Sold la sfârșitul 
exercișiului 
financiar sub 1 an 1-5 ani 

peste 
5 ani 

 total 8,255,833 7,816,351 439,482 0 

furnizori  2,760,719 2,760,719 0 0 

furnizori imobilizări 348,702 348,702 0 0 
contribușii asigurări 

sociale 531,868 531,868 0 0 

contribușii șomaj 17,123 17,123 0 0 

impozit salarii 163,465 163,465 0 0 

salarii 583,159 583,159 0 0 

impozit pe profit 104,344 104,344   0 

alte datorii  121,252 121,252 0 0 

datorii către acșionari 2,632,870 2,632,870 0 0 

creditori diverși 6,052 6,052 0 0 

clienși – creditori 375,824 375,824 0 0 
drepturi de personal neridicate 4,534 4,534 0 0 

credite termen mediu 530,236 135,379 394,857   

rata leasing 75,685 31,060 44,625 0 
 
La data de 30.06.2017, datoriile se refera la furnizori, personal si dividende. 

 

NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE 

Reglementările contabile aplicate la întocmirea şi prezentarea situatiilor financiare .  
 
   Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate Ordinul ministrului finantelor publice nr. 

1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si oferă o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei 
financiare, profitului sau pierderii entitătii. 

BRAICONF SA este o societate comerciala  ale cărei actiuni se tranzactioneaza pe sistemul 
alternativ de tranzactionare - segmentul AeRo din cadrul B.V.B., conform Deciziei nr.741/20.04.2015 a 
Autoritatii de Supraveghere Financiara  

 Aceste situatii financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilitătii nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi auditate de către auditor financiar SC LEXEXPERT 
AUDIT SRL . 

 
Abaterile de la principiile şi politicile contabile, metodele de evaluare şi de la alte prevederi din 
reglementările contabile.      

 
Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările 

contabile aplicabile si raspund necesitatilor de informare ale destinatarilor.  
În situaţiile financiare elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se reflectă şi se 

evaluează la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.  

Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanţului se efectuează la cost, mai puţin amortizarea şi 
ajustările cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea justă la data 
reevaluării, mai puţin orice amortizare ulterioară cumulată şi orice pierderi din depreciere ulterioare 
cumulate. 

Activele de natura stocurilor se evaluează la valoarea contabilă, mai puţin ajustările pentru 
depreciere constatate. Ajustări pentru depreciere se constată inclusiv pentru stocurile fără mişcare. 
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Valoarea produselor finite este dată de costul materiilor prime, de valoarea manoperei încorporate şi 
de cheltuielile indirecte repartizate pe produs. În cazul în care se constată stocuri deteriorate sau cu 
mişcare lentă se constituie ajustari pentru depreciere . 

Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor şi consumabilelor, manoperei, 
eficienţei şi capacităţii de producţie. Aceste niveluri sunt revizuite periodic şi ajustate, în funcţie de 
condiţiile existente la un moment dat. Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie 
trebuie evidenţiate distinct în contabilitate, fiind recunoscute în costul activului. Repartizarea diferenţelor de 
preţ asupra valorii bunurilor ieşite şi asupra stocurilor se efectuează cu ajutorul coeficientilor. 

Evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de 
plată.  

La fiecare data a bilantului, elementele monetare exprimate în valuta trebuie raportate utilizând 
cursul de închidere,  principiu inclus în politicile contabile ale unitatii si aplicat în practica. Tranzactiile  în  
valuta  sunt  evaluate  în  moneda  nationala  la  cursul  de  schimb din  ziua  tranzactiei. 

Valorile prezentate în situatiile financiare sunt comparabile. 
 

Aplicarea acelorasi reguli, metode si norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in 
contabilitate a elementelor patrimoniale, asigura comparabilitatea in timp a informatiilor contabile. 

Braiconf SA ţine contabilitate proprie şi întocmeste raportări contabile periodice, potrivit Legii 
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Elementele de activ şi de 
pasiv, veniturile şi cheltuielile au fost evidenșiate în moneda nașională. Operaţiunile efectuate în valută s-a 
înregistrat atât în moneda naţională, cât şi în valută. Cursul de schimb valutar utilizat a fost cel comunicat  
de Banca Naţională a României, 

 
În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detaliem: 

 
Reevaluarile la imobilizarile de natura constructiilor au fost facute cu regularitate, la fiecare trei ani.  
Diferentele din reevaluare se prezintă ca rezervă din reevaluare fiind un element distinct în  „Capital 

şi rezerve“. Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct la 
rezultatul reportat (contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din 
reevaluare”). 

 

* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar; 
 

3.431.919 
 

* sumele capitalizate sau transferate din rezerva din reevaluare în cursul 
exercitului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu 
respectarea legislației în vigoare; 

119.360 
 

* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar. 
3.312.559 

 

 

NOTA  7 – PARTICIPAŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE 
 

La data de 30.06.2017, capitalul social in suma de 4.481.550 lei este divizat in 44.815.500 actiuni 
cu o valoare nominala de 0,1 lei, astfel:        

� capital subscris detinut de societati comerciale cu capital privat :  3.361.333,4 lei 
� capital subscris detinut de persoane fizice :  1.120.216,6 lei. 

 Societatea nu se afla in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare. 
Structura sintetica consolidata a detinatorilor de actiuni la Braiconf SA comunicata la data de 
30.06.2017 se prezinta astfel:  
 
 
 



 

 Note explicative la situaţiile financiare la 30.06.2017 
 

 

NUMELE 
Numar  
actiuni Procent 

NEW CARPATHIAN FUND 14.925.000 33,303% 

S.C. ELECTROARGES S.A. loc. CURTEA DE ARGES jud. ARGES  7.904.221 17.637% 

Alte pers.Juridice  10.784.113 24,063% 

Pers.Fizice  11.202.166 24,997% 

Total  44.815.500 100.00% 
 
       Toate acţiunile au fost subscrise şi plătite integral la 30.06.017. 

 

NOTA 8 – INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII ŞI MEMBRII ORGANELOR DE 

ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE ŞI SUPRAVEGHERE 

             La 30.06.2017, numărul  efectiv de salariaţi ai societătii a fost de 849 persoane, din care 8 
persoane se aflau in concediul pentru cresterea copilului. Structura personalului pe categorii de muncă, la 
30.06.2017 se prezinta astfel: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cheltuielile privind salariile si indemnizatiile suportate de catre societate si cheltuielile cu caracter 

fiscal aferente afecteaza semnificativ rezultatul economico-financiar al activitatii societatii, ponderea 
acestora in totalul cheltuielilor de exploatare reprezentand 57,46 % din totalul cheltuielilor de exploatare. 
Dimensiunea cheltuielilor cu personalul a fost marcata in mod direct de evolutia salariului minim pe 
economie. Aceasta evolutie a avut ca rezultat o crestere cu 13,38 % a cheltuielilor cu salariile si 
indemnizatiile si cu 16,31 % a cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala. In acest context se incearca o 
politica salariala echilibrata, care sa urmareasca in egala masura interesele salariatilor dar si pe cele ale 
actionarilor. 

Consiliul de Administratie stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare, 
supravegheaza activitatea societatii, stabileste structura de conducere executiva si are responsabilitatea 
finala pentru operatiunile si soliditatea financiara a societatii.  

Consiliul de Administraţie, format din 3 membri este ales de A.G.A. pe un mandat de 4 ani. La 
0.06.2017, structura acestuia a fost urmatoarea : 

 

SIMIONESCU DAN Presedinte CA 

IANCULESCU CARMEN Vicepresedinte CA  

MIHALCEA PETRU Membru CA  

 

În sem.I 2017 nu s-au inregistrat avansuri sau credite platite membrilor organelor de administraţie şi 
de conducere.  

Categorie de personal 
30.06.2017 

Directori 
5 

Muncitori 
704 

Personal tehnic, economic,alte specialităti, administrativ 
81 

Departament  informatic 
9 

Comert 
50 

Total 
849 



 

 Note explicative la situaţiile financiare la 30.06.2017 
 

 

Conducerea operativa si coordonarea activitatii zilnice este delegata de catre Consiliul de 
Administratie catre directori.  

Directorii societăţii au fost numiti prin Decizie a Consiliului de Administraţie. Conducerea executiva 
a societăţii este realizata de catre : Simionescu Dan  – Director General, Săvescu Dan – Director Export,  
Popa Mariana  – Director Productie si Balan Anca – Director Tehnic. Incepand cu luna iulie 2016, functia 
de director general este detinuta de catre domnul Dan Simionescu – presedinte al C.A. 

 

NOTA 9- Evolutia indicatorilor economico-financiari în sem.I 

2017 fată de sem.I 2016 

 

Nivelul indicatorilor economico-financiari exprima eficacitatea managementului in perioada 
analizata. 

Nr. 
crt  

Indicatori 
 

 Mod de calcul 
A/B 

Sem I. 
2016 

 

Sem I. 
2017 

 
1 
 Indicatorul lichiditatii curente active curente/  

datorii curente 4,35 3,21 

2 
 
Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat/ 

Capital propriu x 100 

 

0,02 

 

 

1,52 

 
3 
 Viteza de rotatie a debitelor  clienti sold mediu clienti/ 

cifra de afaceri*180zile 32,21 28,82 

4 
 

Viteza de rotatie a activelor 
imobilizate 

cifra de afaceri/ 
active imobilizate 

 

1,95 

 

 

1,75 

 
 

Indicatorul lichiditătii curente are o valoare de 3,21 si reflecta masura in care activele 
curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Gradul de indatorare de 
1,52% nu indica probleme de finantare sau lichiditate, volumul finantarii externe fiind unul mic. 
 

• De remarcat ca viteza de rotatie a debitelor clienti este in scadere si in consecinta nu sunt 
probleme legate de controlul creditului acordat clientilor sau creante greu de incasat; 

• Indicatorul de profitabilitate este in crestere fata de anul trecut si exprima capacitatea de a obtine 
profit cu resursele disponibile. 

 

NOTA  10 - ALTE INFORMAŢII        
S.C. BRAICONF S.A. este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate 

comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare 
coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Principala activitate a societatii este reprezentata de 
fabricarea de articole de lenjerie de corp. Prin punctele de lucru societatea mai desfasoara : comert cu 
amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate ; comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor 
din piele, in magazine specializate ; comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine 
specializate si comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate.  

Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. 
BRAICONF S.A. face parte din categoria persoanelor juridice de interes public ale cărei valori 

mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe piaţa B.V.B. Bucureşti – AeRO,  cu simbolul BRCR, 
Segment: ATS, Categorie: AERO Premium.  

Formatul şi continutul situatiilor financiare, principiile contabile şi regulile de evaluare, precum şi 
regulile de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situașiilor financiare sunt în concordanţă cu actele 
normative comunitare în domeniul contabilitătii transpuse în legislatia natională prin Reglementările 



 

 Note explicative la situaţiile financiare la 30.06.2017 
 

 

contabile conforme cu directivele europene aprobate prin ORDINUL nr. 1802/2014 din 29 Decembrie 
2014. 

 BRAICONF S.A. conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară şi contabilitatea 
de gestiune adaptată la specificul activităţii sale. Prin activitatea sa, acest departament asigură 
înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la 
poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale 
acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, 
instituţiile publice şi alţi utilizatori. 

BRAICONF S.A. întocmeste raportări contabile periodice, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Situaţiile financiare 30.06.2017 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, 
profitului sau pierderii entităţii. Ele sunt auditate potrivit legii de către auditor financiar SC LEXEXPERT 
AUDIT SRL . 
         Din punct de vedere fiscal, societatea are sediu permanent în România şi este persoana impozabilă 
în sensul impozitului pe profit. In perioada analizata firma inregistreaza un profit net de 2.195.887 lei si un  
impozit pe profit in suma de 218.830 lei. Proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din 
activitatea curenta si rezultatul din activitatea financiara este de 9.97% ca urmare aplicarii facilitatilor 
fiscale privind reducerea profitului reinvestit. 
         Cifra de afaceri neta în sem.I 2017 s-a obţinut în principal din producţia de bază a societăţii, 
respectiv fabricarea de cămăsi şi alte articole din textile livrate pe piata externa europeana. Vânzările 
efectuate prin reteaua de magazine au contribuit de asemenea la cresterea semnificativă a cifrei de 
afaceri.  

        La aceasta data, societatea nu consideră costurile asociate cu problemele mediului înconjurător ca 
fiind semnificative şi ca urmare nu a înregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe 
legale şi de consultanţă, studii, proiectare şi implementare a planurilor de remediere a problemelor de 
mediu. 
         În privinta creantelor şi a datoriilor, BRAICONF SA a monitorizat în permanenţă respectarea 
termenelor de încasare a facturilor la clienșii săi şi a plătit, în limita fluxurilor de numerar generate de 
încasări, toate  datoriile generate de impozite, taxe şi contributii.   
         Principalele riscuri la care este supusă societatea sunt riscul de piată şi riscul fiscal.  
         Clienţii societăţii sunt firme rezidente în strainatate sau clienti externi care au reprezentanti in 
România. Creanţele comerciale ale societăţii expun societatea la un inevitabil risc de credit. În consecinta, 
bonitatea clientilor este atent verificata iar data scadenţei creanţelor este permanent monitorizată . 

         Situatiile financiare ale societătii la 30.06.2017 au fost întocmite având la bază principiul continuitătii 
activitătii. Conducerea societătii nu are cunostintă de alte evenimente ulterioare datei de 30.06.2017 care 
ar putea avea un impact semnificativ şi ar trebui să fie prezentate în aceste situatii financiare.  
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

ADMINISTRATOR 
 

Dan Simionescu 
 

ÎNTOCMIT 
Sef departament economic 

Pribeagu Ionica 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

DECLARAŢIE 

 
 

 

         
 Subsemnatii : Simionescu Dan – in calitate de Director General, Presedinte al Consiliului de Administratie, 
Ianculescu Carmen – in calitate de administrator, Mihalcea Petru – in calitate de administrator la 
BRAICONF SA BRAILA, cu sediul in localitatea BRAILA, str. SCOLILOR, nr.53, inmatriculata la Oficiul 
National al Registrului Comertului sub nr. J09/5/22.01.1991, avand cod de identificare fiscala : RO2266085, 
declaram ca, dupa cunostintele noastre, raportarea contabila semestriala care a fost intocmita in 
conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802 din 
29 decembrie 2014 privind situațiile financiare anuale individuale şi situatiile financiare anuale consolidate 
ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de 
profit si pierdere ale SC Braiconf SA . 
Raportul Consiliului de administraţie al SC Braiconf SA intocmit la 30.06.2016 prezinta in mod corect si 

complet informatiile prevazute de anexa nr.31 din Regulamentul ASF nr.1/2006 privind emitentii si 

operatiunile cu valori mobiliare.   

 

07.08.2017 

 
 

Consiliul de  administraţie: 

DAN  SIMIONESCU 

CARMEN  IANCULESCU 

MIHALCEA PETRU 
 

 



LEXEXPERT AUDIT S.R.L. 
GALATI, STR NAVELOR NR 8S1;Nr.reg.com J17/11/2011;Cod fiscal 27883213;E-mail 

lexexpert@live.com; Tel/fax:0752128071/0236412324 

RAPORTUL DE REVIZUIRE AL AUDITORULUI INDEPENDENT CU PRIVIRE LA 

RAPORTĂRILE CONTABILE LA 30.06.2017 

Către Consiliul de Administraţie al BRAICONF SA 

Ø Am revizuit raportarea trimestriala contabilă a societăţii S.C. BRAICONF SA ("Societatea") la data 

de 30 iunie 2017, compusă din bilanţ, cont de profit şi pierdere şi raportul Consiliului de 

Administraţie menţionată in Regulamentul nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 

mobiliare - Secţiunea 2 - „Obligaţiile societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt admise la 

tranzacţionare pe o piaţa reglementată", pentru perioada de 6 luni încheiată la această dată, 

întocmite în conformitate cu reglementările aplicabile.     

Raportarile contabile  menţionate se referă la: 

                                          Activ net/Total capitaluri: 28.864.966  lei 

                                          Profitul net al exerciţiului financiar  : 2.195.887lei 

Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare 

Ø Conducerea Societăţii este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor raportari 

contabile în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014. Această 

responsabilitate include: proiectarea, implementarea şi menţinerea unui control intern relevant pentru 

întocmirea şi prezentarea adecvată a raportarilor contabile care să nu conţină denaturări 

semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea şi aplicarea politicilor contabile adecvate; 

elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstantele date. 

Responsabilitatea auditorului 

Ø Noi am efectuat revizuirea limitata in conformitate  cu ISA (Standardele Internationale de Audit) 

adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania aplicabile angajamentelor de revizuire.  

mailto:lexexpert@live.com


Aceste standarde cer ca revizuirea sa fie planificata si efectuata astfel incat sa obtinem o asigurare 

rezonabila ca  raportarile  contabile intocmite la data de 30.06.2017 nu contin erori semnificative. 

Ø Revizuirea este limitata, in primul rand, la cererea de informatii personalului societatii si la proceduri 

analitice aplicate datelor financiare si de aceea ofera o asigurare mai mica decat un audit. Noi nu am 

efectuat un audit si, in consecinta, nu ne exprimam o opinie de audit. 

Ø Bazandu-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atentia in sensul de a ne face sa 

credem ca raportarile contabile atasate nu sunt intocmite corect, sub toate aspectele semnificative.. 

Alte aspecte 

Ø Acest raport este intocmit  exclusiv in vederea depunerii raportarilor contabile ale societatii, aferente 

perioadei de sase luni incheiate la 30.06.2017, la Autoritatea de Supraveghere Financiara si nu poate 

fi folosit decat de utilizatorii raportarilor contabile care cunosc prevederile OMFP 1802/2014.   

Constantin Aurelian 

AUDITOR 

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania 

cu autorizatia nr. 1779 

In numele: 

SC LEXEXPERT AUDIT SRL 

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania 

cu autorizatia nr.1047/2011 

GALATI,  

     07 august  2017  


