
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT CURENT A REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE  ESTIMATE  

ALE SOCIETATII PENTRU ANUL 2008 

 

Valoarea cifrei de afaceri planificate la inceputul anului 2008 a avut ca fundamentare 
prevederile ordinului 612/2002 ce presupunea ajustarea trimestriala a preturilor  medicamentelor 
romanesti cand parametrul de ajustare leu/euro variaza cu 5%. In fundamentarea cheltuielilor 
salariale s-a tinut cont de cresterea productivitatii muncii planificate incheindu-se contractul 
colectiv de munca 3801/11.02.2008 cu aplicabilitate din 1.02.2008. 

Piata medicamentelor din Romania la nivelul anului 2008 a suferit o schimbare a modalitatii 
de prescriptie de pe Denumirea Comuna Internationala modalitate ce s-a realizat pana la 31 martie 
2008, in prescriptia pe brand de la 1 aprilie 2008 ce a avut ca efect la nivelul anului 2008 o 
crestere a consumului produselor cu brand in proportie de 20% fata de anul 2007, in timp ce piata 
genericelor a inregistrat o scadere cu 7% fata de anul 2007. 

 Valoarea cifrei de afaceri neta preliminata pentru anul 2008 este de 215,8 milioane lei. Cu 
toate  eforturile depuse in vederea cresterii vanzarilor pe pietele externe pentru a recupera 
nerealizarile de pe piata nationala, cifra de afaceri la export a fost de 26 milioane lei si reprezinta 
12 % din total cifra de afaceri fata de 8% care a fost in anul 2007. In aceste conditii cifra de afaceri 
totala este mai mica cu 6% fata de anul 2007, acesta datorandu-se in principal inghetarii preturilor 
medicamentelor de catre Ministerul Sanatatii. Preturile practicate de societate au ramas 
nemodificate intreg anul 2008, nivelul acestora fiind determinat la cursul valutar de 3,3298 
lei/euro in conditiile in care la 31 decembrie 2008 cursul valutar a fost de 3,9852 lei/euro ceea ce 
a condus la inregistrarea unor valori ale veniturilor si a profitului mai mici cu 40.861.310 lei. 

Daca preturile ar fi inregistrat corectiile necesare conform prevederilor Ordinului 612/2002 
principalii indicatori ar fi inregistrat urmatoarele valori: 

 
Indicator economic Valori realizate 

2007 (lei) 
Valori recalculate 

2008 (lei) 
Crestere 

2008/2007 

Venituri totale 237.526.754 274.640.637 15,6% 

Cifra de afaceri 229.415.602 256.667.257 11,9% 

Profit brut 36.886.350 54.198.247 46,9% 

Cresterea veniturilor din vanzarea marfurilor este determinata de externalizarea productiei 
de cefalosporine parenterale datorita respectarii reglementarilor de buna practica de fabricatie in 
vigoare. 

La nivelul cheltuielilor de exploatare s-a urmarit pe intregul an o diminuare a acestora si s-a 
reusit reducerea cheltuielilor cu energia si apa cu 3% fata de anul 2007 in timp ce tarifele au 
crescut continuu. In acelasi timp au scazut chetuielile cu distributia produselor si cu serviciile 
externe cu 26% fata de anul 2007. 
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In vederea reducerii influentelor crizei economico-financiare inclusiv a influentelor din 
deprecierea monedei nationale incepand cu trimestrul al II lea a anului 2008 s-a aplicat un amplu 
program de reducere a cheltuielilor materiale, a celor cu energia si a celor cu personalul  
blocandu-se angajarile, ceea ce a condus la reducerea numarului de salariati de la 1623 la 
inceputul anului la 1516 la sfarsitul anului 2008, o parte din aceasta reducere s-a realizat cu 
incetarea voluntara a raporturilor de munca cu societatea prin salarii compensatorii. 

In spiritul respectarii unuia dintre cele mai importante principii contabile – principiul 
prudentei, la 31 decembrie 2008 sunt reflectate in contabilitatea societatii o serie de ajustari si 
provizioane pe seama cheltuielilor de expoatare in valoare de 10,2 milioane lei. 

Urmare a masurilor intreprinse prin aplicarea programului de reducerea cheltuielilor si de 
optimizarea productiei in sensul reducerii expunerii la cresterea cursului valutar s-a realizat o 
crestere a lichiditatilor ceea ce a permis o imbunatatire a fluxului de numerar. 

Cu toate influentele mai putin favorabile caracteristice pietei farma in anul 2008, bilantul 
contabil al soietatii reflecta in continuare acea situatie favorabila inregistrata si in ultimii ani 
aspect ce reiese din valorile inregistrate de principalii indicatori ce exprima starea de echilibru 
economico-financiar: 

1.Rata de finantare stabila a imobilizarilor 

Rfsi= 
netimobilizatActiv

permanenteCapitaluri
  

La 31.12.2008 acest indicator este: 

Rfsi 

=
netimobilizatActiv

permanenteCapitaluri
=

netimobilizatActiv

anmarimaiDatoriipropriuCapital 1+

=
612.354.165

827.452.1144.508.246 +
=1,50 

ceea ce reprezinta o valoare foarte buna, indicatorul masurand stabilitatea resurselor 
alocate finantarii activelor durabile. 

2. Rata de finantare din resurse proprii 

Rfrp= 
netimobilizatActiv

propriiCapitaluri
   

La 31.12.2008 acest indicator este: 

Rfrp=
612.354.165

144.508.246
=1,49 

Ceea ce exprima autonomia financiara foarte buna de care dispune intreprinderea 

3. Rata de lichiditate generala 

Rlg=
scurttermenpeDatori

circulanteActive
indicator care conform literaturii de specialitate trebuie sa 

fie ≥1 si exprima gradul de lichiditate potentiala (echilibrul financiar pe termen scurt) 

Rlg =
045.742.109

355.737.201
=1,84 

Ceea ce reprezinta ca activele circulante ale firmei acopera aproape de doua ori 
datoriile curente in conditiile in care stocul de produse finite din situatia bilantiera este inregistrat 
la nivelul costului de sectie. Luand in calcul si diferentele de pret intrucat aceste stocuri sunt 
valorificabile la nivelul pretului de inregistrare indicatorul devine: 
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Rlg =
045.742.109

634.877.31355.737.201 +
=

045.742.109

989.614.233
=2,13 

Ceea ce reprezinta ca 1 leu datorie curenta are acoperire in 2,13 lei active circulante 
lichide. 

La nivelul anului 2008 societatea a achitat datorii la bugetul de stat in valoare de 44,2 
milioane lei, la data de 31 decembrie 2008 firma nu inregistreaza nici o datorie restanta la buget. 

            Pentru anul 2009 se estimeaza o cifra de afaceri mai mare cu 10% fata de realizarile anului 

2008 si un profit brut cu peste 15% mai mare decat cel al anului 2008 previzionand investitii in doua 

obiective majore, proiectului de investitii “Flux de fabricatie forme solide orale” si proiectul “ 

Unitate noua de  productie a cefalosporinelor  injectabile sub forma de pulberi divizate in flacoane ”, 

proiecte ce se vor derula pe perioada anilor 2009-2011. 

 

 

                                 PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, 
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