RAPORT DE AI.IDIT INTERN
Privind situatiile financiare la 31. 12.2016
S.C.IPROEB SA BISTRITA
-forma scurta-

Prezentul raport prezinta o sinteza a raportului de audit intern privind
situatiile financiare pe anul 2016.
Situatiile financiare si profitul realizat, reflecta si confirma in principal
realizarea unor indicatori de productie, respectiv productiamarfa, care s-a
mentinut la acelasi nivel ca si in anul precedent intr-un procent de peste
99 oA, si implicit al unui profit, aproximativ egal cu cel din anul trecut.
Situatia capitalului social subscris si varsat, nu s-a modificat fata de
perioada anterioara, per total , iar in strucfura modificarilor sunt
nesemnificative.

Totalul activelor societatii la sfarsitul anului 2016, prezinta
urmatoarea situatie:
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Activele totale au scazut cu circa 8 o/o Ia sfarsitul anului 2016, fata
de perioada anterioata, caufina.re a scaderii creantelor comerciale cu peste
10 mil. lei, in schimb au crescut activele nete cu circa 2 o/o, ca urmare a
scaderii datoriilor , in sp6cial a creditelor, precum si datoriilor catre

furnizori.
Elementele activelor circulante au fost analizate in misiunile de audit
realizate in cursul anului 2016 si prezentate in CA spre aprobare.
Profitul societatii, este aproximativ egal cu cel din anul anterior si este
in concordanta curealizarea productiei marfa si a cifrei de afaceri.
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RAPORT DE AUDIT INTERN
Privind situatiile financiare la 31 .12.2016
S.C IPROEB SA BISTRITA

Auditarea situatiilor financiare pe anul 2016, respectiv a bilantului
contabil , a contului de profit si pierderi precum si a anexelor la bilant , au avut
in vedere prevederile legale privind organizarea auditului intern la agentii
economici, care au organizat si contractat prestari de servicii privind aceasta
activitate.
Prezentul raport analizeaza situatia economico-financiara pe anul 2016,
asa cum este consemnata in situatiile financiarc prezentate de catre
S.C IPROEB SA BISTRITA.

1

SITUATIA CAPITALULUI SUBSCRIS SI VARSAT

La3LI2.20l6, capitalul social subscris si varsat al societatii a fost de
14.271.639 lei, care se divide intr-unnumar de 47.572.I3I actiuni, cu o
valoare nominala de 0,3 lei/actiune
.

Structura actionariatului la sfarsitul anului 2016 se prezinta astfel
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SC Electromontai SA Bucuresti
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In cursul anului 2016 nu s-au schimbat semnificativ structura
actionariatului .
Nu s-au rascumparat actiuni proprii si nu au fost emise noi actiuni,
fata de sfarsitul anului 2015, in cadrul SC IPROEB SA Bistrita

2. SITUATIA ACTIVELOR

IMOBILIZATE

2.1.Active necorporale

La sfarsitul anului 2016, imobilizarile necorporale sunt in valoare de
259.424 lei, si sunt mai mari cu 50.72I lei, decat cele de la sfarsitul anului
2015, cresterea reprezentand achizitionarii de programe software si licente noi
in cursul anului 2016.

2.2.Imobilizari corporale
La 31.12.2016, S.C IPROEB SA Bistrita avea active corporale
imobilizate in valoare de : 62.309.719 lei.
Situatia activelor aferente imobilizarilor corporale la sfarsitul anului 2016,
fata de anul anterior se prezinta astfel
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Imobilizarile corporale sunt evidentiate in situatiile financiare la cost istoric,
sau la valoarea reevaluata.
Cresterile de imobilizai corporale, sunt datorate in primul rand, rea\izarii
programului de investitii aprobat de AGA pe anul 2016 si care a fost realizat in
proportie de 48 o/o si a fost analizat in luna Decembrie 2016, de catre Consiliul
de Administratie.

Investitii mai semnificative s-au realizatlaFabrica de Cabluri si conductori in
valoare de 868.886 lei, din care valoarea cea mai mare este de 6l0.8921ei si
reprezinta sistemul de masurare XRAY 8000 NXT, pentru modernizarea liniei
tehnologice de reticulare XLPE-CV 3,3.
Deasemenea la Fabrica de automatizari si izolatoare s-au realizat, investitii de
300 de mii de lei, din care cea mai mare valoare o are achizitionarea unei freze
CNC FB 1200-FAI in valoare de 94.945lei, precum si un motostivuitor in
valoare de 38.700 lei.
Tot in "cursul anului 2016, s-a modernizat fatada la anexa administrativa a
IPROEB in valoare de 215.000 lei si s-a achizitionat un mijloc de transport in
valoare de 179.479 lei.
Reducerile de imobilizari corporale sunt operate pe baza casarilor de mijloace
fixe in valoare de 281.597 lei cu aprobarea AGA din aprilie 2016.
In anul 2016, soldul imobilzarilor corporale totale a scantt de la 33.365 mii lei
1a32.970 mii lei , ca unnare a punerilor in functiune efectuate si a scaderii
avansurilor acordate.
Imobilizarile corporale grevate de gajuri si ipoteci pentru garantii la banci,
reprezinta30,3 yo, dint totalul activelor imobilizatela sfarsitul anuiui 2016,pe
cele doua mari categorii de active, respectiv terenuri si constructii..
Desemenea in unna inventarierii s-au propus pentru casare mijloace fixe
amortizate integral, in valoare de 77.047 lei pentru adunarea generala din aprilie
2017 , din care valoarea cea mai mare este la FAI, in valoare de 39.474lei si la
FCC in valoare de 25.587 lei.

2.3.Imobilizari fi nanciare
La sfarsitul anului 2016, soldul imobilizarilor financiare la SC IPROEB SA
Bistrita a crescut cu 780.146lei fata de cel de la sfarsitul anului 201,5 si
reprezinta creante imobilizate , respectiv garantiile de buna executie inregistrate
in timpul anului .

SC IPROEB SA Bistrita detine titluri de participare la societati afiliate
respectiv la Electromontaj SA Bucuresti in suma de 517 .377 Iei.
Deasemenea mai detine titluri de participare la urmatoarele societati:
- SC TRANSELECTRICA Bucuresti, in valoare de 59.791 lei ,
- SC ELECTROCLTNSTRUCTIA ELCO Suceava in valoare de 18.818 lei,,
- SC Electrica SA in valoare de 28.253 lei
- Asociatia producatorilor de cabiuri din Romania cu o valoare de 3.000 lei.
Aceste titluri de participare nu sunt tranzactionate pe piata si sunt

,

evidentiate la cost de achizitie.
In cursul anului 20!6, s-au primit dividende in valoare de 164.876 lei de la
urmatoarele societati :
- SC Electromontaj SA Bucuresti -suma de 142.940 lei,
- SC Transelectrica Bucuresti - suma de I7.340lei,
- SC Electrica SA -suma de 3.773 lei,
- SC Elco Suceava -suma de 823 lei.

2.4. Amortizarea
Amortizarea- este calculata dupa metoda liniara luindu-se in calcul
urmatoarea durata de viata pe categoriile de mijloace fixe : constructii si
constructii speciale 25-50 ani , instalatiile tehnologice si masini 9 -15 ani,
mijloace de transport 4 ani,si alte imobilizari corporale, intre 3 -8 ani'
Valoarea totala a amortizarilor calculate si inclusa in costuri , in cursul

anului 2016, este de 2.200.194 lei.

3. SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE

Activele circulante la sfarsitul anului 2016 sunt in valoare de 46.304'698
lei, fiind in scadere fata de cele din anu|2015, cand au fost in valoare de
54.005.332 lei. Scaderea se datoreazainprincipal scaderii creantelor
comerciale

3.1 Stocurile
Pe categorii de active circulante , stocurile se prezinta astfel:
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Materii prime si materiale
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executie
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Stocurile care reprezinta o componenta principala, a activelor imobilizate
au crescut cu peste 25 % in anul 2016 , fata de anul Z0IS.
La materii prime si materiale stocul a crescut cu circa 14 yo, ca ufinare a
cresterii stocului la Aluminiu de La278 tone la inceputul anului, la 484 tone la
sfarsitul anului 2016,la granule PVC de la I37 tone La206 tone , si la polietilena
granulata de la 158 tone la 186 tone.
Cresterea acestor stocuri se datoreaza in primul rand aprovizionarilor pentru
perioada urmatoare si ca uffnare a sistarii unor produse finite din comenzile unor
beneficiari.
La produse finite cresterea este cu 68 %, ca unnare a faptului ca o serie de
produse finite nu se pot expedia din aauza amanarii unor lucrari de investitii la
beneficiari.
Situatia stocului de produse finite a facut obiectul unei misiuni de audit

intern in anul 2016, rezultatele raportului au fost predate Consiliului de
Aministratie , stabilindu-se masurile corespunzatoare, iar pentru o parte din
aceste produse s-au constituit ajustari din deprecieri de stocuri la sfarsitul anului
2016, in special pentru produsele finite mai vechi de 3 ani, existente in stoc.
La avansuri pentru ctimparari de marfuri cresterea este de peste 186 Yo, in
suma absoluta cresterea este de peste 40 mii lei si reprezinta avansurile date
pentru furnizori de materii prime din China si din Germania in luna decembrie
2016.
In cursul anului 2016, s-a eftctuat inventarierea tuturor activelor societatii.In
ceea ce priveste gestiunea de materiale, rezultatul inventarierii a conselnnat un
plus de 136.229 lei, si un minus de 49.971\ei.

Cauza aparitiei plusurilor si minusurilor au fost determinate de confuzia
intre sorlimente, erori de cantarire si erori umane.Comisiile de inventariere au
procedat la compensarea acestora conform listelor de compensare aprobate,
rezultand un plus de 86.258 lei, care s-a inregistrat in evidentele contabile ale
societatii.

Cu ocazia inventarierii s-au identificat stocuri de materiale degradate ,cu
miscare lenta in valoare de 355.869 lei deteriorate sau completuzate, depasite
din punct de vedere tehnic sau cu termene de valabilitate expirate ,pentru care sau facut propuneri de casare, de valorificare la terti in valoare de 24L 912 lei, si
declasare in valoare de 113 .957 lei.

In utma declasarii s-a inregistrat in evidenta contabila suma de 75.659\ei,
iar diferenta de 38.298lei s-a inregistrat pe costuri.
Yiteza de rotatie a stocurilor in anul 2016 a fost de 4.I2 ori reprezentand
numarul de rotatii, si este mai mica decat cea din anul anterior, datorita cresterii
stocului mediu de materiale si scaderii vanzarilor.
Yiteza de rotatie a activelor imobilizate,este de 3,05 ori in anul 2016, fata de
3,25 ori in anul anterior, datorita in principal scaderii cifrei de afaceri neta de la
1 10 milioane la 105 milioane in anul 2016, iar activele imobilizate fiind la acelasi
nivel.
Deasemenea viteza de rotatie a activelor totale este de 1, 30 ori si este
superioara celei de anul trecut, aare a fost de I,26 ori, datorita scaderii activelor
totale de la 88 milioane lei , la 80 milioane lei.

3.2.CREANTBLE
In cadrul activelor circulante , un capitol important il au creantele
societatii, care la 3I.12.2016 , se prezinta astfel:

Denumire
indicatori
Creante comerciale
Alte creante

TOTAL

Sold la 31.12
Sold la 31.12
2015
2016
32.300.663
21.868.716
r44.990
118.4s1
32.44s.6s3
2r.987.167

% PROCENTE
67,70
81,70
67,77

Soldul clientilor la sfarsitul anului 2016 a scazut cu peste 32 % fata de
cel de la sfarsitul anului 2015.
Din totalul creantelor in valoare de 2I.987 .167 lei creantele comerciale,
respectiv clientii neincasati sunt in valore de 21.868.716 lei , reprezentand o
pondere de 99,46 oA si sunt sub un an ca termen de lichiditate.
Situatia creantelor pe structuri la sfarsitul anului 2016, se prezinta astfel:
Denumire
indicatori

Clienti interni
Clienti extemi

Sold la
sfarsitul
anului
2015
31.969.511
r32.319

Clienti incerli

Sold la
sfarsitul
anului 2016

Diferenta

oA

20.802.527
884.985

-11.166.984
+752.666

65.07

2.093.739

-r46.773

668,83
93,45

2.240.512
Creante in
legatura cu
personalul, din
care:
-creante din

litieii

102.578

-4.764
95,56

107.342

r02.253

-3.462

106.617

-21.780

83,04

-10.587.630

69,38

96,73

r05.715

Alte creante
128.397

Total creante

34.s78.076 23.990.446

87 %.

Din totalul clientilor, la sfarsitul anului2016, clienti interni reprezinta

Soldul acestora a scazutcu peste 11 milioane lei datorita in principal
incetinirii livrarilor in trimestrul IV al anului, precum si a accelerarii incasarii

acestora.

In ceea ce priveste vechimea clientilor intemi situatia se prezinta astfel :
-Din totalul clientilor interni in valoare de 20.802.527 lei se inregis treazasuma

de 17 -673.227 lei, oeea ce rcprezinta 84,96 Yo, si sunt scadenti in termenul
contractual.
Diferenta de 3.I29.3021ei sunt clienti neincasati, peste termenul din contract
dupa cum urmeaza :

- sub 30 de zile
3.011.g0g lei
- intre 30-60 zile
ll7.l90 lei
- si peste 360 zile peste termenul din contract
302 rei
La sfarsitul anului 2016 societatea inregistre aza clienti incerti in valoare
de 2.093.739\ei cu o scadere a acestora fata de sfarsitul anului 2015 in valoare
de 146.773 lei,scaderea clientilor incerti este ca unnare a incasarii acestor
clienti si inregistrarea lor la venituri .
Din situatiaprezentata se observa ca ponderea clientilor aflati in sold este
in termen,si reprezinta 85 o/o , din totalul clientilor intemi, fata de 76 %o cat
reprezentau in anul 2015.
S-a inregistrat un singur client cu o vechime de peste 360 de zile invaloare
de 302lei care reprezintatamburi ce ufineaza sa fie adusi de la clienti in anul
2017.
Yiteza de rotatie a debitorilor clienti , in anul 2016, a fost de 102,96 zile
fiind mai mare decat cea din anul anterior, cand a fost de 96,38 zile, caufinare
a scaderii cifrei de afaceri.
In anul 2016, s-au constituit urmatoarele provizioane in valoare de
2.794.543 lei; dupa cum urmeaza:
- provizioane pentru garantii de buna executie in valoare 779.706
lei,
-provizioane pentru prime privind participarea salariatilor la profit
in valoare de 430"045 lei,
-provizioane pentru concedii de odihna neefectuate in anul 2016, in
valoare de 195.894\ei,
- provizioane pentru sume din profitul net acordate administratorilor
si directorilor in valoare de 55 1.790 lei.
-ajustari pentru deprecieri de stocuri in valoare de 837.I08 lei.

Deasemenea , in cursul anului 2016 s-au inregistrat si diminuari de
provizioane in valoare de 1 .433.163 lei , care au fost trecute la venituri
reprezentand soldul existent la 01.0I.2016, inclusiv provizioane pentru
restructurare de personal ramasa fara obiect de activitate.
In ceea ce priveste deprecierea activelor , scestea s-au diminuat cu suma
129.143 lei privind incasarea unor debite clienti, precum si suma de 15 I .235
privind ajustarile pentru deprecierea de stocuri

lei

Situatia dosarelor cu litigiile societatii la 3 1. 12.2016, se prezinta astfel:

1.-Litigii comerciale sunt in numar de 72 de dosare, din care:
-Insolvente pe rol- 19 dosare- in valoare de 2.257.023lei
-Contestatii si opozitii in procedura insolventei- Sdosare,

'

-Intrate in insolventa -16 dosare,
-Executari silite- 9 dosare in derulare in valoare de 308.710 lei,
-Ordonanta de plata-l dosare in valoare de 4.768 lei
-Contestatii la executare 1 dosar in valoare de 7.790lei,
- Actiune in contrafacere izolatori 1 dosar.

2.-Litigri penale si contraventionale

16 dosare, din care:

-Inselaciune- 4- dosare in valoare de 205.977 lei
-Emitere CEC fara acoperire- 1- dosare cu valoare de 94.232Lei
-Fals in inscrisuri 1 dosar
-Delapidare 1 dosar
-Evaziune fiscala -1 dosar
-Fur1- 3 dosare cu o valoare de 11.816 lei
- Abuz de incredere in frauda creditorilor , spalare de bani, 2 dosare
in valoare de 1.805.026\ei,
- Sesizare disciplinara lichidatori judiciari/executori judecatoresti 2
dosare,

- Plangere impotriva incheierii Carte Funciara BCPI Pitesti
1 dosar,

- Exceptie de neconstitutionalilate 2 dosare.
Toate aceste
societatii.

litigii

au fost analizate in Consiliul de Administratie aI
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4.

DATORIILE SOCIBTATII

La sfarsitul anului 2016, situatia datoriilor pe termen mediu si scurt
respectiv pana la un an , se prezinta astfel:

Denumirea
indicatorului
1.Sume datorate
institutiilor de credit

2.Datorii comercialeFurnizori
3.Alte datorii, inclusiv
fiscale si datoriile privind

,

oh Procent
Sold la
Sold la
31.12.201s
31.12.2016
5.02t.242
0

8.216.r97

5.876.483

7r,52

3.202.369

2.439.t63

76,17

434.362

96.26r

22,r6

16.874.170

8.41r.907

49,85

asig.sociale

4.Avansuri incasate in
contul comenzilor (clienti
creditori)
TOTAL

Datoriile totale ale societatii au scazut cu peste 50 % datorita in principal
rambursarii creditelor bancare , care la inceputul anului erau de peste 5 milioane
de lei.

Datoriile totale all societ atiila sfarsitul anului 2016, au fost in valoare
de 8.411.907 iei , si auscazut cu aproximativ 8.462.263lei fata de nivelul
datoriilor La31.12.2015 ca urmare a scaderii soldului fata de furnizori cu
aproximativ 28 %o , si in general a scaderii celorlalte datorii ale societatii.

l0

Datoriile comerciale-Furnizorii sunt in valoare de 5.876.483 lei si
reprezinta 70 % din totalul obligatiilor, iar in valoare absoluta sunt in valoare
de 2.339.714 lei.

Din totalul furnizorilor, cei interni reprezinta3T % iar cei externi
reprezinta circa 50 o/o.In ceea ce priveste furnizorii interni: 86 yo, reprezinta
furnizori in termenul de scadenta, iar 14 Yo, sunt furnizori care au depasit
termenul de scadenta sub 30 de zile.
La sfarsitul anului 2016 se inregistreaza fumizori neachitati in valoare de
6.624lei , care au depasit termenul de un an si care se afla in diferite stadii de

litigiu.
In ceea ce priveste furnizorii externi , eare au ponderea aeamai mare , acestia
sunt furnizori in termenul de scadenta.
Nu sunt furnizori prescrisi, cu o vechime de 3 ani care sa fie inregistratila
venituri.
In cursul anului 2016, s-a inregistrat suma de 3663lei care reprezintamostre
cu titlu gratuit si care sosind prin vama li s-a inregistrat o valoare estimativa.
Din totalul furnizorilor, primii 10 furnizorimaimari reprezinta
63,32 %o fata de totalul furnizorilor cu care societatea a avut relatii
comerciale in anul 2016.
Cei mai importanti furnizori sunt urmatorii:

Nr

Denumire furnizori

Valoare (lei)

crt

o

I

ALRO SLATINA

2

SARKUYSAN ELECTROLITIK
BAKIR TURCIA
BORYSZEW SKAWINA
ELECTROMONTAJ SA
BUCURESTI
BOREALIS AG STENLINGSIJND
BETAK SA BISTRITA
SARME SI CABLT'RI SA
HARSOVA
RAVAGO DISTRIBUTION
CENTER NV BE,LGIA
MAIRON GALATI SA GALATI

a

J

4
5

6
7
8

9

Pondere

33.713.371,53
9.660.666,48

33.99
9,74

3.616.97 4,43
3.126.953,30

3,65
3,15

2.585.932,78
2.436.396,67

2.6r
2,46

2.227.536.31

))5

| .892.37 5,86

l,9r

1.835.963,98
1,85

10

PVC COMPOLND SRL
PANTELIMON

t.699.757,28

11

I,7

T

Yiteza de rotatie a creditelor- furnizori in anul 2016 este de 27,62 zile, si
este aproximativ egala cu cea din anul anterior, cand a fost de 26,33 ziIe.
Celelalte datorii ale societatii, sunt urmatoarele:
- Datorii in legatura cu personalul in valoare de 559.437 lei,
- Datorii in legatura cu Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale
in valoare de 1.018.223Iei, si sunt mai mici cu peste 1 milion de lei, care s-au
achitat in luna ianuarie 2017.
La sfarsitul anului 2016, societatea nu are obligatii catre stat neachitate la
termen.

Nr.

crt

I
2

a

J

s.SITUATTA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
Situatia rezultatului
u dinl expr0alale
exploatare se orezinta
n astfel
el:
oh
Denumire indicatori Perioada
Perioada
precedenta
precedenta sold la Procente
sold la
31.12.2016
20ts/
Cifra de afaceri neta
Costul bunurilor
vandute si al
serviciilor prestate
(3+4+5)
Cheltuielile activitatii

31.12.2015
110.655.471
96.97 5.027

r}s.228.s44
9r.925.134

95,1 0

83.867.729

77.188.585

92,04

1.779.427

t.577.175

88,63

11.327 .871

t3.r59.374

I16,I7

13.680.444

13.303.410

97,24

8l .551

71.3r5

87,45

.555.697

7.801.895

r03,26

387.997

236.207

60,88

6.43r.r93

s.666.407

88,11

2016
94,79

de baza
4
5

6

7

Cheltuieli le activitatii
auxiliare
Cheltuieli indirecte de
productie
Rezultatul brut
aferent cifrei de

afaceri(l-2)
Cheltuieli de
desfacere

8

9
10

Cheltuieli generale de
administratie
Alte venituri din
exploatare
Rezultatul din
exploatare(6-7 -8+9)

7

l2

Cifra de afaceri realizata in anul 2016, in valoare de IA5.228.544 lei ,
inregistreaza o scadere fata de anul precedent cu circa 5 % ca unnare a
cresterii stocului de produse finite, cauzele fiind detaliate la capitolul stocuri
precum si a faptului ca Fabrica de Stalpi metalici, in ultima parte a anului nu a
mai avut comenzi.In ceea ce priveste nivelul cheltuielilor, se observa o crestere
a cheltuielilor indirecte cu peste 16 %o, in primul rand datorita unor cheltuieli
necesare pentru reparatii la cladiri si deasemenea a fost influentata si de plata cu
7 5 % a salariatilor la FCC din lipsa de comenzi in trimestrul III si IV a anului
2016, situatie anahzata in raportul de audit intern din anul 2016 si prezentata in
CA.
Deasemenea au crescut si cheltuielile cu amortizarea cu peste 25 %.
Pe segmente de piata cifra de afaceri rcalizata in anul 2016 se prezinta astfel:
Pe segmente de pixa cifra de afaceri realizata in anul 2016 se prezinta
astfel:

LEI
Piata de
desfacere

Valoare lei

Pondere

an 2015

o/
/o

Valoare lei
an2016

Pondere

Procente

o/
/o

o/
/o
20161
201.5

lnterna
Externa
-Total

r02.5t7.922
7.',747.995

rn.265.9r7

92,97
7,03
100

96.972.348
7.895.814
104.808.162

92,52
7,53
100

94,59
101,91

95.10

Cursul mediu al anului 2016, a fost 4,54l11eileuro si este mai mare decat
cel din anul anterior.
Analizand situatia vanzailor se constata ca,vanzarile pe piata intema au
o/o.
scazut cu peste 5 oh iar cele pe piataexterna au crescut cu ckca 2

e analiza cheltuielilor pe principalele elemente de cost
din contul de profit si pierderi, situatia este urmatoarea:

In ceea

ce privest
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Nr.c

Den umirea

indicatorului

rt
I
2
1

J

4

5

Chelt. cu materii prime si
materiale
Alte chelt. materiale
Alte chelt.externe
(energie+apa)
Chelt.privind pers.din
care :
- chelt.cu salariile si
indemnizatiile
- chelt cu asig si protectie
sociala
Chelt. cu prestatii externe

Realizari la

Realizari la

31.12.201s
79.925.537

3t.12.2016
Procent
73.9r3.971
92,48

a

238.534
t.650.712

262.638
r.673.760

I 10,1 I
101,40

16.454.340
13.483.t77

I 15,31

2.97 r.163

18.973.517
r5.462.652
3. s 1 0.865

I 1 8,16

4.045.443

5.231.414

129"32

Analizand situatia cheltuielilor de exploatare

114,68

, se constata ca ponderea
principala a cheltuielilor privind materiile prime este de 7 | % in anul 2016 ,
fata de 75o/o cat a fost in anul anterior.
Asa cum rczulta din situatiaprezentata a cheltuielilor cu materiile prime si
materiale din contul de profit si pierderi, acestea au scazut cu 8 o/o, si sunt in
corelatie cu scaderea cifrei de afaceri, care este de 5 0/0.
La principaleie materii prime si materiale la Fabrica de cabluri care detine
pondere atatla venituri cat si la cheltuieli, principalele materii prime respectiv
Cupru, granule din polietilena si Al adus din import, evolutia a fost favorabila,
cu exceptia Al din lunile noiembrie si decembrie , cand preturile de achizitii au
fost rnai rnari.
La sarma de Al aprovizionat din tara evolutia a fost favorabila in prima par1.,e a
anului cand s-a realizat si o productie mai mare iar incepand cu luna sptembrie
2016, am avut o evolutie nefavorabila a pretului unitar pe kilogram, dar si
ponderea productiei in aceasta perioada a fost mai mica in totalul productiei
marfa.
Al doilea element al costurilor de productie , in totalul cheltuielilor il
reprezinta cheltuielile cu personalul a caror pondere a crescut la 18 o/o in anul
2016, fata de I5 % catreprezenta in anul 2015.

T4

Cresterea este data atat de faptul ca s-au efectuat indexari salariale
, precum
si acordarea unor ore suplimentare peste cele prevazute in tehnologia
de
lansare ,datorita unor cauze tehnicqcuprinse in referatele de justifilare
aprobate
la Fabrica de cabluri , privind remanierile si rebobinarile .

O alta eauza este schimbarea structurii de personal in sensul ca productia
marfa realizata de Atelierul de stalpi si Automatizari care are o pondere mare
salariilor in totaiui cheltuielilor in anul 201 6, fatade anul anteritr.

a

Aceste doua elemente a costurilor , coroborata cu scaderea cifrei de
afaceri , au condus la un rezultat din explo atare in valoare de 5.666. 407 lei in
anul 2016 , fata de 6.431 .193 lei cat a fost in anul 2015,mai mic.,cu circa 12
o/o.Din activitatea
financiara a rezultatun profit in valoare de 52.486 lei, fata de
o pierdere inregistrata in anul anterior in valoare de 51 4.740lei.

Profitul din activitateafinanciara s-arealizatdatorita cheltuielilor cu dobanzile
si diferentele de curs bancar.

In aceste conditii s-a obtinut un profit brut in valoare de 5.718.893 lei , care a
fost impo zitat cu suma de 1.055.6 23 Lei obtinandu-se un profit net in valoare de
4.663.27A bi reprezentand 99,34 % fata de profitul netrealizat din anul
anterior.

Rezultatul pe actiune este de 0,0980 fata de 0,0986 leilactiune cat a fost in
2015.
Valorile prezentate in situatiile financiare si in raportui de audit intern sunt
comparabile in intregime cu cele din anul 2015, societatea aplicand aceleasi
reguii contabile si in anul 2016.

Bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele la bilant sunt intocmite
avand Iabazabalanta de verificare sintetica pe societate.
Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar pe anul 2016 s-au
intocmit in conlormitate cu reglementarile contabile conforme cu directivele
europene aprobate prin Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.
1802/201 4, pentru aprobarea Reglematarilor contabile privind situatiile
financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate .
Situatiile financiare ofera o imagine fidela a activelor, datoriiior, pozitiei
financiare si a profitului societatii pe anul2016 .
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Fata de cele mentionate in prezentul raport , auditorii interni dau o
asigurare rezonabila Consiliului de Administratie si Actionarilor asupra
situatiilor financiare prezentate.

AUDITORI FINANCIARI INTERI{I

TACoBANT9AN
CAUNIIMIFLA.I
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