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1. Analiza activităţii societăţii comerciale
1.1. a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale :
SC IPROEB SA producător de cabluri si conductori electrici de joasă si medie tensiune,
producător de izolatori compozit si mijloace de automatizare de joasă si medie tensiune.
Domeniul de activitate al IPROEB cuprinde produția şi comercializarea de cabluri si
conductoare din cupru respectiv aluminiu izolate în PVC, cauciuc si polietilenă, conductoare din
aluminiu, oțel-aluminiu si oțel-zincat, cabluri de tracțiune, materiale electroizolante, izolatoare
compozite, mijloace de automatizare, diverse echipamente electrice, tamburi și SDV-uri, stâlpi
metalici.
Fabrica de cabluri si conductoare are o gamă largă de produse, care cuprinde: conductoare
izolate pentru instalații electrice fixe si mobile, cabluri de energie de medie si joasă tensiune, cabluri
pentru branșamente și rețele aeriene, cabluri coaxiale cu izolație de polietilenă, cabluri pentru
autovehicule, cabluri pentru telecomunicații, cabluri destinate sectorului feroviar.
De asemenea fabrica mai produce conductoare neizolate din aluminiu, aliaj oțel-aluminiu
folosite la transportul energiei electrice de la producător la stațiile de distribuție.
Principala activitate a firmei, producția de cabluri și conductoare, se realizează respectând
cerințele tehnice și de calitate prevăzute în standardele din țară și din străinătate, cum ar fi: IEC, HD,
VDE, BS, DIN, NF, ASTM.
b) Precizarea datei de infiinţare a societăţii comerciale:
Data infiinţării SC IPROEB S.A. : 26.01.1991 prin HG nr.70
c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii comerciale, ale
filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului financiar:
Nu este cazul
d) Descrierea achiziţiilor şi / sau înstrăinărilor de active:

În cursul anului 2017 s-au achiziționat active imobilizate în valoare de 2.050.560 lei care
cuprind :
- echipament, utilaje și instalații noi 412.719 lei;
- mijloace de transport
365.418 lei;
S-a continuat programul de modernizare a construcțiilor și a unor utilaje care au insumat
1.272.423 lei.
Nu s-au inregistrat in anul 2017 instrăinari de active.
e) Descierea principalelor rezultate ale evaluării activitătii
1.1.1.Elemente de evaluare generală
Nr.
Crt.
1.

Indicatori

Realizat
2016
105.228.544
7.895.814
110.547.487

Realizat
2017
104.411.531
4.566.897
105.540.282

Procent
2017/2016
99.22
57.84
95.47

2.

Cifra de afaceri, din care
-export
Venituri totale, din care :

3.

-venituri din exploatare
-venituri financiare
Cheltuieli totale, din care :

110.177.396
370.091
104.828.594

105.289.896
250.386
102.921.799

95.56
67.65
98.18

4.
5.
6.

-cheltuieli din exploatare
-cheltuieli financiare
Profit brut
Profit net
Rezultatul pe actiune

104.510.989
317.605
5.718.893
4.663.270
0.0980

102.677.872
243.927
2.618.483
2.164.073
0.04549

76.80
45.79
45.79
46.41
46.42

Cifra de afaceri realizată la 31.12.2017 in valoare de 104.411.531 lei in scădere ușoară, cu
0.78 % față de anul precedent, in principal datorită diminuării accentuate a livrărilor la export.
Profitul net realizat in anul 2017 inregistrează o diminuare semnificativă, de 53,59% , față de
anul 2016 .
1.1.1. d) Costuri
Structura costurilor aferente activităţii 2017 se prezintă asfel:
- RON-

INDICATORUL
0
1.Cifra de afaceri neta
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor
prestate(3+4+5)
3.Cheltuielile activitatii de baza
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare
5.Cheltuielile indirecte de producție
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri
nete(1-2)
7.Cheltuieli de desfacere
8.Cheltuieli generale de administratie
9.Alte venituri din exploatare
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

PERIOADA DE
RAPORTARE
31.12.2016
1
105.228.544
91.925.134

PERIOADA DE
RAPORTARE
31.12.2017

77.188.585
1.577.175
13.159.374
13.303.410

80.471.169
1.601.706
12.601.875
9.736.781

104.25
101.56
73.19

71.315
7.801.895
236.207
5.666.407

72
7.995.601
870.916
2.612.024

0.10
102.48
368.71
46.10
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104.411.531
94.674.750

2017/
2016
%
3
99.22
102.99

1.1.1. f) Lichiditatea societății comerciale
Gestionarea prudentă a riscului de lichiditate a implicat păstrarea de numerar suficient dar și
disponibilitatea finanțării cu sume adecvate din facilități de creditare angajate.
Pe parcursul anului 2017 , conducerea societății IPROEB S.A. a monitorizat permanent
previziunile de rulare a lichidităților astfel incât să fie asigurat necesarul de lichidități pentru
desfășurarea normală a activității . Datorită decalajului dintre termenele de incasare ale creanțelor și
cele de plată ale furmizorilor precum si datorită incertitudinii cu privire la incasarea creanțelor ca
urmare a lipsei de bonitate a clienților sau a neachitării acestora la scadență , societatea a fost nevoită
să apeleze pentru perioade scurte de timp la credite pentru finanțarea activității curente .
Disponibilitatile la sfârșitul anului 2017, in conturile și casieria societății sunt in sumă de
3.018.049 lei . La data de 31.12.2017 societatea avea angajate credite pe termen scurt in valoare de
1.395.000 lei , credite care au fost rambursate in prima jumatate a lunii ianuarie 2018.
1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale
Descrierea pricipalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea :
Principalele produse :
FABRICA DE CABLURI SI CONDUCTOARE
- cabluri si conductoare de joasă și medie tensiune;
- conductoare neizolate din aluminiu, din oțel-aluminiu și cabluri de tracțiune
- tamburi pentru ambalare cabluri si conductoare electrice
FABRICA DE AUTOMATIZARI SI IZOLATOARE
- dulapuri de automatizare, cutii de distribuție
- izolatoare compozite si lanțuri de izolatoare
- linii de fabricație pentru firmele de cablaje auto
- stâlpi metalici pentru telecomunicații
a). Principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metode de distributie ;
1. Cablurile si conductoarele electrice au fost valorificate preponderent pe piața din
România, categoriile principale de clienți fiind:
a. Companiile de electricitate care operează pe piața din România:Distribuție Energie
Oltenia, Delgaz Grid SA, Electrica ,Transelectrica București .
b. Mari companii care activează in sectorul constructii montaj linii electrice de inaltă
tensiune (LEA ) si stații de conexiuni de inăltă tensiune: Electromontaj București , Elm
Electromontaj Cluj, Romelectro București , Electromontaj Carpați Sibiu.
c. Companii care activează in sectorul de construcții instalații electrice de joasă tensiune și
medie tensiune(LES), sectorul de construcții civile și industriale, automatizări industriale.
d. Companii specializate in lucrari de mentenanță
La export piețele de desfacere pentru cabluri și conductoare electrice sunt companii din
Europa ,direct sau prin distribuitori zonali (Lorünser Austria,Mosdorfer ,Tyco Electronics), indirect
Republica Moldova prin Electromontaj Cluj
2. Izolatoarele compozite au fost livrate pe piața internă pentru companiile de electricitate care
operează in Romania : ENEL, Distributie Oltenia, Delgaz Grid, Electrica,Transelectrica cât și către
companii care operează in sectorul de construcții montaj linii electrice aeriene/stații electrice de
conexiuni.
3. Stâlpi metalici au fost livrați in special către RCS-RDS pentru realizarea extinderii rețelei și
ariei de acoperire planificate de această firmă.
4. Linii de fabricație si montaj au fost livrate atât pe piața internă cât și la export
(Ucraina, Serbia, Maroc,Tunisia, Moldova, Mexic) pentru companii din sectorul industriei automotive
(Leoni Wiring Systems, Fujikura Automotive, Lear Romania, SE Bordenetze). Societatea Iproeb SA
Bistrița este furnizor agreat la nivel global pentru aceste companii.
b). Ponderea fiecării categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de
afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani :
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Gama produse
Cabluri si conductoare

Pondere/2015

Pondere/2016

Pondere/2017

78,76%

74,78%

86,9%

Izolatoare compozite

2,33%

1,4%

2,26%

Linii montaj/mijl.automatizare

10,66%

11,71%

6,78%

AFS

3,58%

8,11%

-

Diverse

4,68%

4%

4,05

c) Produse noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în
viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse.
1. Cabluri de medie tensiune cu elice vizibilă; cabluri medie tensiune tripolare cu neutru
concentric de cupru-realizare dotare specifică laboratoare.
2. Cabluri de joasă tensiune tetrapolare-pentru care se va achiziționa o linie de extrudare
3. Semifabricate si piese metalice de inaltă precizie-pentru care se va achiziționa o instalație de
debitare cu laser.
1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionaretehnico-materială (surse indigene,surse
import)
Aprovizionarea tehnico - materială are ca scop asigurarea cu materii prime si materiale necesare
desfăşurării proceselor de producție din cadrul societătii, în conformitate cu cerinţele specificate în
documentaţiile tehnice (fişe de produs, specificaţii şi necesare de materiale) ,intr- o ritmicitate care să
permită incadrarea in termenele contractuale de funizare a produselor.
Aprovizionarea acestora se face din intern si prin importuri, in urma efectuării activit ății de
evaluare si selectare periodică a furnizorilor.
Principalele materii prime si materiale din surse indigene sunt : sârmă aluminiu, sârmă din oțel
mat, sârmă din oțel zincat , granule PVC , B.L.R. , clemme si arm ături lanț izolatoare, aparataj electric ,
laminate , vaseline diverse.
De asemenea se achiziționează materii prime din surse externe :sârmă cupru , alloy , granule
polietilene , bandă cupru , folii aluminiu cu copolimer , bandă semiconductoare , cauciuc siliconic ,
sârmă oțel aluminizat ,tije din fibră sticlă , armături , sârmă zincată , sârmă matã.
S-a reusit largirea bazei de furnizori (minim 3 furnizori) pentru toate materiile prime și
materialele aprovizionate . Astfel s-au largit posibilitățile de negociere a prețurilor și s-au evitat
sincopele de aprovizionare in cazul diminuării capacității de producție la unul din furnizori.
Valoarea totală a stocurilor de materii prime şi materiale la data de 31.12.2017 era de
10.213.846 lei in scădere de la 14.374.866 lei ,valoare existentă la 31.12.2016. Această scădere se
datorează introducerii in fabricație in cursul anului 2017 a unor importante stocuri de aluminiu,cauciuc
siliconic și tije din fibră de sticlă aprovizionate pentru execuția produselor contractului lucrării “LEA
400 kV Reșița-Pancevo”.
Celelalte stocuri de materii prime principale inregistrează cantități similare cu anul 2016
1.1.4 .Evaluarea activităţii de vânzare
a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a perspectivelor
vânzărilor pe termen mediu şi lung
In anul 2017 vânzările de cabluri și conductoare electrice izolate și neizolate , izolatoare și
lanțuri de izolatoare , au fost realizate preponderent pe piața internă și intr-un procent mai mic pe piața
externă.
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Livrarile liniilor de montaj și accesoriile conexe industriei automotive, au continuat a fi
exportate cu succes și in anul 2017 in diverse situri de producție din strainatate, asigurindu-se puneri in
functiune (PIF) și” service”prin echipe specializate
Vânzările interne au fost efectuate astfel:
a. prin reprezentanții comerciali zonali proprii ,
b. direct societăților de distribuție energie in urma câștigării unor licitații organizate de acestea.
c. unor mari distribuitori de materiale electrice( Arc Electronic,Eurovial,Elbi)
d. direct firmelor de construcții montaj electrice
Societatea IPROEB S.A. Bistrița a inregistrat o ușoară scădere a producției marfă in 2017
față de anul 2016 .Vânzările de produse au fost influențate negativ de distorsiunile generate in piața de
cabluri in prima parte a anului odată cu intrarea in insolvență a firmei Romcab,oprirea fabricației de
stâlpi de 400 kV in urma finalizării contractelor existente, intrarea mai puternică pe piața românească a
unor firme straine(din China si Turcia pt.conductoare neizolate, General Electric ,Eupen pentru
celelalte tipuri de cabluri.)
Criteriile de selecție a furnizorilor practicate de clienți sunt, in ordine, prețul cel mai mic,
termenul de plată cel mai lung , termenul de livrare cat mai mic, acordarea de alte facilități(transport
gratuit,ambalaje răscumparate la valoarea integrală)
b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale
Pe piața internă IPROEB S.A. a avut ca principali competitori pentru cabluri (in ordinea ponderii
in domeniu):
S.C. PRYSMIAN S.A. Slatina
S.C. ICME ECAB S.A. București
S.C. RCB ELECTRO “97 S.A. Bistrița
S.C. ELECTROPLAST S.A. Bistrița
SC.PGA ELECTRIC SRL Baia Mare
Distribuitori importatori:
VLG;
Grand Voltage
Arc Electronic
Pe piata de izolatoare activeaza urmatorii competitori:
S.C. EXIMPROD S.A.Buzau
Recomplast Buzau
Maira București
B& K Electrosystem Baia Mare-distribuitor izolatoare 20 kV
FCI Budapesta
Lapp Germania
Producatori din China
Conform topurilor existente,pt firmele cod CAEN 2372 in care este inclus și producătorul
Prysmian Cabluri și Sisteme SA Slatina (cod CAEN 2371) ,cifra de afaceri a primelor 40 de firme este
de 3.959.033.606 lei,cu un număr mediu de 6051 salariați.
Poziția intreprinderii in cadrul domeniului (cod CAEN 2732) este pe locul 8 in funcție de cifra
de afaceri realizată și locul 6 in funcție de numărul mediu de salariați.
Ponderea deținută in cifra de afaceri de firmele situate inaintea Societății IPROEB S.A. Bistrița
este de 89,35 %.
c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur
client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor
societăţi.
Nu este cazul.
1.1.5..Evaluarea aspectelor legate de angajaţii / personalul societăţii comerciale :

a) Numărul mediu al angajaților societății in anul 2017 a fost de 314 persoane, iar
la 31.12.2017 numărul angajaților a fost de 311 persoane.
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mijloa

Nivelul de pregătire al angajaților:
- cu studii superioare

- 71 persoane , din care :
- 62 cu studii tehnice
- 8 cu studii economice
- 1 cu studii juridice
- cu studii liceale si postliceale -117 persoane
- scoala profesională
- 107 persoane
- cu studii generale obligatorii - 16 persoane
Gradul de sindicalizare al forței de muncă : 95 %
b) Raporturile dintre manager ( in spețăa Consiliul de Administrație ) si angajați (
reprezentați de Sindicatul IPROEB ) se desfașoară si se tratează conform prevederilor stipulate
in Contractul Colectiv de Munca aplicabil , negociat intre părți , a celor stipulate in
Regulamentul Intern si in Codul Muncii.
Pe parcursul anului 2017 nu s-au inregistrat elemente , stări conflictuale de natura
afectarii raporturilor dintre angajator si angajați.
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra
mediului înconjurător
Societatea SC IPROEB SA , acordă o grijă deosebită protecţiei si conservării mediului
înconjurător, prin:
- respectarea legislaţiei in vigoare referitoare la protecţia mediului;
-economisirea resurselor naturale;
-identificarea potenţialelor riscuri, anticiparea consecinţelor si luarea in considerare a acestora;
-modernizarea, retehnologizarea progresiva a fluxului tehnologic pentru creşterea eficientei
mijloacelor de depoluare.
Societatea IPROEB SA are implementat un Sistem de Management de Mediu conform
standardului ISO 14001, sistem certificat incă din anul 2006, recertificat la un interval de trei ani,
ultima dată in anul 2015 de către organismul OCSM-CM-AFER Bucureşti .Conducerea societăţii a
decis documentarea, implementarea, menţinerea si imbunatațirea continuă a Sistemului de
Management de Mediu, in conformitate cu cerinţele din standard, ceea ce demonstrează că,conducerea
societăţii este preocupata de realizarea obiectivelor sale globale de performanță, inclusiv a obiectivelor
de mediu, in vederea îmbunătăţirii continue, ţinând cont de necesităţile tuturor părtilor interesate (
acţionari, angajaţi,clienţi, furnizori, comunitate/ societate).
-aspectele de mediu, fac obiectul politicii si a obiectivelor generale ale managementului
societăţii
-sunt identificate criteriile si metodele necesare pentru identificarea, eliminarea și/ sau
minimizarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, atât asupra personalului societăţii cât și
asupra altor părți interesate;
-sunt stabilite autoritatea și responsabilitatea funcţiilor care răspund de implementarea și
menţinerea cerinţelor de mediu, iar deciziile se iau la nivele corespunzătoare de autoritate;
-sunt întreprinse măsuri pentru a asigura respectarea cerinţelor legale și alte cerinţe de
reglementare aplicabile, aferente protecţiei mediului, pentru toate procesele (fabricaţie,mentenanță,
aprovizionare inspecţii/incercări etc.);
-sunt asigurate resursele necesare desfăşurării activitatilor;
-sunt întreprinse acţiuni de verificare si implementare in vederea îmbunătăţirii continue a
Sistemului de Management de Mediu.
Anual, se stabilesc obiective și ținte de mediu in acord cu strategia, cu politica declarată și
angajamentul luat precum și ţinând cont de cerinţele legale si de realizările anului precedent.
Obiectivele și țintele generale și cele specifice de mediu sunt incluse in "Programul de management de
mediu, anual pe baza rezultatelor anului anterior și a strategiei pe termen lung, cu responsabilităţi,
termene de rezolvare și buget alocat.
Planificarea obiectivelor generale și a celor specifice, se face luând in considerare:
-conformarea cu reglementările legale relevante și alte cerinţe specifice de mediu la care
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societatea subscrie;
-aspectele de mediu semnificative;
-opţiunile tehnologice disponibile ;
-cerinţele financiare, comerciale si operaţionale;
-punctele de vedere ale părtilor interesate.
Obiectivele și țintele sunt stabilite si analizate in vederea determinării conformităţii cu cerinţele
legale si alte cerinţe la care societatea subscrie, ţinând cont de aspectele semnificative identificate.
Autorizaţia de mediu, revizuită in anul 2014 este valabilă până in anul 2021.
In vederea întăririi imaginii organizaţiei prin reducerea impactului asupra mediului înconjurător
s-a acordat o atenție deosebită:
- instruirii și constientizarii intregului personal privind problemele de mediu și gestiunea corectă
a deşeurilor
- evaluarea si selectarea furnizorilor de produse și servicii pe baza criteriilor referitoare la
protecţia mediului
- respectarea legislaţiei referitoare la protecţia mediului monitorizării aspectelor de mediu
Societatea IPROEB SA și-a îndeplinit obectivele anuale referitoare la reciclarea și valorificarea
deşeurilor de ambalaje.
Aspectele de mediu sunt monitorizate permanent in conformitate cu cerinţele precizate in
Autorizaţia de Mediu , și a legislaţiei de mediu in vigoare, și se constata că activitațile de bază nu au
produs impact asupra mediului și nu s-a incălcat legislaţia privind protecţia mediului înconjurător.
Societatea IPROEB SA, asigură clienţii, acţionarii si comunitatea locală, că atât activitățile
noastre cât și produsele firmei nu au impact negativ asupra mediului.
1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare
In anul 2017 s-au realizat 5 obiective de dezvoltare tehnologica pentru care s-au inregistrat
cheltuieli in valoare de 144 223 lei .
Dintre obiectivele realizate amintim:
- cabluri de joasă tensiune tetrapolare
- cabluri de medie tensiune cu intârziere la propagarea flăcării
- cabluri autoportante
- cabluri de medie tensiune pentru pozare subterană.
Pentru anul 2018 planul tehnic cuprinde urmatoarele obiective de cercetare șI dezvoltare.
- certificare cabluri utilizate in construcții conform regulament UE nr 305/2011
- cabluri de joasă tensiune tetrapolare cu manta de poliolefină 0,6/1,0kV
- cabluri de joasă tensiune tetrapolare cu neutru concentric de cupru.
- cabluri de medie tensiune cu elice vizibilă cu izolație in XLPE 12/20kV
- caburi de medie tensiune tripolare cu purtător de otel 12/20kV
1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului
Pentru anul 2018 se propune un plan de producție cu o creștere de 3,5 % la veniturile totale și o
creștere de 2,5 % la cheltuielile totale.
De asemenea ca urmare a măsurilor prevăzute de creșterea eficienței economice cât și a
reducerii costurilor de producție se prevede pentru anul 2018 și o creștere cu 43.6% a profitului net față
de anul 2017.
Cu toate acestea trebuie avut in vedere și o parte din riscurile care pot aparea și anume:
- Riscul de credit - provenind din faptul că lipsa de bonitate a unor beneficiari si lacunele din
legea insolvenței la care apelează o serie de beneficiari ar putea afecta incasarea creditelor și
diminuarea profitului;
- Riscul valutar - provine din probabilitatea de a inregistra pierderi in cadrul derulării activității
economice in cazul in care devalorizarea monedei naționale este mai mare decât limita care s-a avut in
vedere la negocierea contractelor.
Acest risc poate fi foarte mare deoarece 80% din materiile prime folosite in procesul de
fabricație sunt aduse direct din import (cupru, polietilenă, cauciuc siliconic) sau altele aduse din țară
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(aluminiu) cu prețuri calculate in USD $ sau Euro € la cursul BNR din ziua achiziționării
- Riscul de preț - constând in faptul ca principalele materii prime, cupru și aluminiu, se
achiziționează de pe piață la prețul bursei London Metal Exchange in USD sau EURO la cursul zilei in
lei a acestor valute. In aceste condiții prețul de vânzare nu poate urmări la zi creșterea acestora ,
deoarece o mare parte de producție se livrează la prețul de licitație câștigat sau a contractelor cu prețuri
fixe;
1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale
In ceea ce privește desfășurarea activității viitoare a societății considerăm că nu există motive și
factori care ar putea duce la nerealizarea programelor elaborate.
Lichiditatea societății este suficient de consolidată astfel incât poate face față atât pentru
desfașurarea normală a producției cât și pentru realizarea programului de investiții aprobat.
De asemenea in perspectiva anului 2018 nu se intrevede necesitatea angajării unor credite noi,
având in vedere că , cele angajate până in prezent nu au fost utilizate.
Cu toate acestea perspectiva unor incertitudini economice la nivelul intregii țări, cât și faptul că
legislațiile economice și fiscale au suferit modificări extrem de dese, uneori in defavoarea dezvoltării
economice prin investitii toate acestea pot avea urmări negative in desfășurarea activității cât și pentru
realizarea obiectivelor propuse.
2.Activele corporale ale societăţii comerciale
2.1. Amplasarea si caracteristici ale capacitatilor de producție
S.C. IPROEB -S.A. Bistrița este amplasatã în zona industrialã a municipiului Bistrița, în partea
de nord-vest a orasului.
S.C. IPROEB -S.A. are ca obiect de activitate producția de:
-conductori electrici neizolați din Al si Ol-Al pentru linii electrice aeriene;
-cabluri de tracțiune;
-conductoare electrice izolate in PVC, cauciuc si polietilenă;
-izolatoare electrice din cauciuc;
-aparataj de joasă si medie tensiune;
-cablaje electrice;
-mijloace de automatizare;
-sdv-uri si instalații specifice;
-confectii metalice;
-tamburi de lemn pentru desfacere cabluri;
SC IPROEB SA are in proprietate imobilizari corporale, materializate in terenuri, clădiri,
construcții speciale, mașini și echipamente tehnologice, mijloace de transport și imobilizari in curs.
Evoluția acestora in ultimii 3 ani se prezintă astfel:
( lei )
Nr. Denumirea indicatorului
Anul
Crt.
2015
2016
2017
1.
Terenuri si constructii
16.029.128,73
15.768.680
16.455.091
2.
Echip. Tehnologice si masini
17.208.363,17
17.039.790
15.873.879
3.
Alte instalatii, utilaje, mobilier
15.600,48
34.089
57.954
4.
Imobilizari corporale in curs
50.158
73.210
243.624
Total
33.303.250,38
32.915.769
32.630.548
Caracteristicile de ansamblu ale SC IPROEB SA sunt:
- suprafață totalã :
138.006 mp
- suprafață construitã :
71.401 mp
- suprafață retele :
7.112 mp
- suprafață transport:
46.398 mp
- suprafață liberã :
11.707 mp
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In anul 2017 in componența societãții fac parte 2 fabrici de producție, o bază sportivă și un
teren in mun.Mangalia, dupã cum urmeazã :
- Fabrica de Cabluri si Conductoare
- Fabrica de Automatizări si Izolatoare
- Baza Sportivă
- Teren mun.Mangalia
Caracteristicile principalelor capacitãți de producție sunt:
I.- Fabrica de Cabluri si Conductoare
-suprafață totala: 54.220 mp
Capacitate de producție:
-cabluri si conductoare neizolate : 12.000 t / an
-cabluri si conductoare izolate :
45.000 km / an
II.- Fabrica de Automatizari si Izolatoare
Capacitatede producție:
- mijloace de automatizare
-izolatoare compozite

-suprafață totalã: 28.647 mp
10 mil.lei/an

III.-Baza Sportivă

- suprafață totalã:

31.332 mp

IV.-Teren (mun.Mangalia)

- suprafață totala:

4.055 mp

2.2.Gradul de uzurã al proprietãtilor societãtii comerciale
Gradul de uzurã al mijloacelor fixe este cuprins între 10% si 90%. Fãcând o medie a gradului de
uzurã la fabricile productive rezultã urmãtoarele:
Gradul mediu
de uzura %
69
70

Fabrica
Fabrica de Cabluri si Conductoare
Fabrica de Automatizari si Izolatoare

2.3.Probleme legate de proprietate
Nu sunt probleme legate de proprietate. SC IPROEB SA Bistrița a obtinut titlul de proprietate
Seria M03 nr. 0007 din 26.10.1992, iar terenurile deținute sunt intabulate pe SC IPROEB. Societatea
este integral privatã.
3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială
3.1. Acţiunile emise de SC IPROEB SA Bistriţa se tranzacţionează numai pe BVB –ATS-AeRO.
Structura acţionariatului la 31 decembrie 2017:

Nr.crt Denumire
1 S.C.ELECTROMONTAJ S.A loc. BUCUREșTI jud. SECTOR 4
2 CELCO SA loc. CONSTANTA jud. CONSTANTA
3 Pers.Fizice
4 Pers.Juridice
Total
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Procent din
Numar acțiuni total acțiuni
15878376
33.3774
5061648
10.6399
20380919
42.8421
6251188
13.1404
47572131
100

4. Conducerea societăţii comerciale :
4.1. Lista membrilor Consiliului de Administratie
a) Chiciudean Ioan
- calificare: inginer , licențiat in Electromecanică
b) procentul de acțiuni deținut in societate este de 1,124%
c) Nu are nici un acord , ințelegere sau legătură de familie cu o altă persoană care să fi
determinat numirea in funcție
d) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale
a) Ghingheli Adrian Danut
- calificare: inginer – licentiat in Electrotehnica
b) procentul de acțiuni deținut in societate este de 0,504%
c) Nu are nici un acord , ințelegere sau legătură de familie cu o altă persoană care să fi
determinat numirea in funcție
d) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale
a) Hoha Elena
- calificare: economist – licentiata in contabilitate
b) procentul de acțiuni deținut in societate este de 0,196 %
c) Nu are nici un acord , ințelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi
determinat numirea in funcție
d) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale
a) Sbarcea Gabriel
- calificare: inginer – licentiat in comunicatii
b) procentul de acțiuni deținut in societate este de 3,56 %
c) Nu are nici un acord , ințelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi
determinat numirea in funcție
d) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale
a) Grosan Gheorghe
- calificare: economist – licentiat in economie
b) procentul de acțiuni deținut in societate este de 0,139 %
c) Nu are nici un acord , ințelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi
determinat numirea in funcție
d) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale
4.2 Lista membrilor conducerii executive a societății comerciale:
1. Pop Ioan : Director comercial
a) Contract de mandat cu valabilitate 01.05.2016 – 01.05.2018
b) Nu are nici un acord , ințelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să
fideterminat numirea in funcție
c) procentul de acțiuni deținut in societate este de 0,061 %
2. Gaurean Niculae : Director Calitate- Mediu
a) Contract de mandat cu valabilitate 20.01.2017 – 01.05.2017
b) Nu are nici un acord , ințelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi
determinat numirea in funcție
c) procentul de acțiuni deținut in societate este de 0,008 %
3. Pop Tiberiu : Director executiv “Fabrica de Cabluri si Conductoare ''
a) Contract de mandat cu valabilitate 15.01.2015 – 01.05.2018
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b) Nu are nici un acord , ințelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi
determinat numirea in funcție
c) procentul de acțiuni deținut in societate este de 0,02%
4. Maluțan Mihai : Director executiv “Fabrica de Automatizări si Izolatoare''
a) Contract de mandat cu valabilitate 20.01.2017 – 01.05.2018
b) Nu are nici un acord , ințelegere sau legătură de familie cu o altă persoană care să fi
determinat numirea in funcție
c) procentul de acțiuni deținut in societate este de 0,007 %
4.3 Administratorii societății comerciale , membrii conducerii executive a societății
comerciale ,in ultimii 5 ani , nu au fost implicati in litigii sau proceduri administrative privind
activitatea acestora in cazul societății comerciale si , nici referitor la capacitatea lor de a-si
indeplini mandatele .
5. Situatia financiar-contabilă
5.a) Elemente de bilanţ
Principalele elemente ale activului şi pasivului bilanţului, comparativ cu ultimii trei ani se
prezintă astfel :
- lei Denumirea
ANUL
Indicatorului
2015
2016
2017
I.Active imobilizate
I.1.Imobilizari
7.624
46.469
27.177
necorporale
I.2.Imobilizari
33.365.146
32.970.420
32.760.236
corporale
I.3.Imobilizari
628.913
1.408.910
2.023.727
financiare
Total active
34.001.683
34.425.799
34.811.140
imobilizate
II. Active circulante
II.1.Stocuri
17.831.149
22.360.519
16.148.683
II.2.Creante
32.445.653
21.987.167
29.326.875
Din care:
-creanțe comerciale
32.300.663
21.868.716
29.181.330
II.3.Casa şi conturi
3.728.530
1.957.012
3.018.049
la bănci
Total active
54.005.332
46.304.698
48.493.607
circulante
TOTAL ACTIV
88.007.015
80.730.497
83.304.747
Datorii
16.874.170
8.411.907
11.818.818
Provizioane
1.433.163
1.957.435
2.460.701
Subvenţii
1.797
Capital subscris
14.271.639
14.271.639
14.271.639
vărsat
Rezerve din
6.328.913
6.328.913
6.328.913
reevaluare
Rezerve
42.560.193
44.094.947
45.258.217
Rezultatul reportat
1.842.818
1.002.385
1.002.386
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Rezultatul
exerciţiului
Capitaluri proprii
TOTAL PASIV

4.964.322

4.663.270

2.164.073

69.697.885
88.007.015

70.361.155
80.730.497

69.025.228
83.330.747

La 31.12.2017 activele societății inregistreaza o ușoară tendință de apreciere. Dacă la sfârșitul
anului 2016 acestea aveau o valoare de 80,7 mil. lei până la sfârșitul anului s-au apreciat cu 3,19 % .
Astfel activele imobilizate isi păstrează evoluția ascendentă, creșterea survenind pe seama
imobilizarilor financiare și nu pe seama la imobilizarile corporale care inregistrând o diminuare cu
0,64% față de anul 2016.
Activele circulante inregistrează o creștere cu 4,73 % față de 31.12.2016 .Evoluția survine pe
fondul creșterii creanțelor comerciale cu 33,44% față de 31.12.2016 , pe de alta parte o inregistrânduse scădere accentuată a stocurilor, cu aproape 28%.
Intre elementele de activ cea mai importantă creștere, cu 54,22% o inregistrează
disponibilitatile bănești , in condițiile reducerii termenului de incasare a creanțelor.
Datoriile societății la 31.12.2017 inregistreaza o creștere semnificativă cu 40,50% , in principal
datorită creșterii datoriilor comerciale cu 30,84% si a inregistrării de datorii către instituțiile de credit
in sumă de 1.395.816 lei. Și datoriile privind dividendele de plată au crescut cu 39.36 %.
Celelate datorii au inregistrat diminuări față de 31.12.2016
5.b)

Contul de profit şi pierderi
Situaţia contului de profit şi pierdere , comparativ cu ultimii trei ani se prezintă astfel :
-leiDENUMIRE

1.Cifra de afaceri netă
2.Venituri aferente costului de
producție in curs de executie
3.Producţia imobilizată
4.Alte venituri din exploatare
I.Venituri
din
exploatare
TOTAL

2015

2016

2017

110.655.471
961.785

105.228.544
4.624.962

104.411.531
-726.394

822.242
387.997

87.683
236.207

733.843
870.916

112.827.495

110.177.396

105.289.896

1.Cheltuieli cu materiile prime şi
materialele consumabile
2.Cheltuieli cu energia şi apa
3.Cheltuieli privind mărfurile
4.Cheltuieli cu personalul
5.Cheltuieli cu amortizarile
6.Ajustarea valorii act. Circulante
7.Alte cheltuieli de exploatare
8.Ajustări privind provizioanele
II.Cheltuieli
de exploatare
TOTAL
III. Rezultatul din exploatare
IV. Venituri financiare
V. Cheltuieli financiare
VI. Rezultatul financiar

79.925.537
1.650.712
388.173
16.454.340
1.826.959
181.726
4.826.650
1.142.205

73.913.971
1.673.760
457.401
18.973.517
2.210.579
604.144
5.153.345
424.272

76.009.306
1.567.065
113.411
18.305.087
2.525.084
493.767
3.160.886
503.266

106.396.302
6.431.193
239.828
754.568
-514.740

104.510.989
5.666.407
370.091
317.605
52.486

102.677.874
2.612.024
250.386
243.927
6.459

TOTAL VENITURI

113.067.323

110.547.487

105.540.282

TOTAL CHELTUIELI

107.150.870

104.828.594

102.921.799

12/13

PROFIT BRUT
Impozit pe profit

5.916.453
1.222.131

5.718.893
1.055.623

2.618.483
454.410

PROFIT NET

4.694.322

4.663.270

2.164.073

Privind pe ansamblu evoluția din ultimii ani, observăm in anul 2017 o ușoară tendință de
scădere a activității reflectată printr-o scădere a cifrei de afaceri față de anul precedent cu 0,78%.
Asfel activitatea de exploatare inregistrează in anul 2017 venituri totale in valoare de
105.289.896 lei in scădere cu 4,4% față de anul 2016, in timp ce cheltuielile de exploatare au
inregistrat o scădere mai moderată cu 1,75%.
In structura cheltuielilor de exploatare creșteri mai importante au inregistrat următoarele
categorii de cheltuieli:
- cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile au crescut cu 2,83%
- cheltuielile cu amortizările au crescut cu 14,23 %
Si ajustările privind provizioanele au crescut cu 18,62 %.
Celelalte categorii de cheltuieli inclusiv cheltuielile cu personalul inregistrează o scădere față de
anul precedent.
Creșterea in principal a cheltuielilor cu materiile prime :cupru,aluminiu,, polietilenă si cauciuc
siliconic care detin o pondere de 74% in total cheltuieli, a dus la scăderea profitabilității activității de
exploatare față de anul precedent cu 53,9%.
Rezultatul financiar s-a diminuat semnificativ in contextul inregistrării de pierderi din diferențe
de curs valutar de 95 924 lei.
Conform Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor din data de 11.04.2017 din profitul net
realizat în anul 2016 a fost repărtizată suma de 3 500 000 pentru plata dividendelor
5. c) Evoluţia fluxului de numerar în perioada 2015-2017

2015
lei
Disponibil la inceputul
1 anului
2 Incasari totale
Din care:-de la clienti
-din vanzari active
-din credite
3 Plati totale
Din care:-furnizori
-salarii
-dobanzi
-rambursari de
credite
Disponibilul la sfarsitul
4 anului

2016
%

lei

2017
%

lei

6.029.569
3.728.530
1.957.012
178.416.695
100 164.327.893
100 138.397.999
117.338.575 65.77 126.095.211 76.74 112.077.500
91.448 0.05
28.439 0.01
22.500
60.780.011 34.07 38.204.243 23.25 26.297.999
180.717.734
100 166.099.411
100 137.336.962
94.139.030 52.09 106.635.720 64.20 96.238.846
16.018.915 8.86 16.168.825 9.73 16.173.031
169.905 0.09
78.581 0.05
22.086

%

100
80.98
0.02
19.00
100
70.07
11.78
0.02

59.767.970 33.07 43.216.285 26.02 24.902.999 18.13
3.728.530

1.957.012

3.018.049

6.Guvernanta corporativa
Societatea IPROEB S.A.Bistrița urmărește indeplinirea tuturor recomandărilor ale
PGC,contribuind la creșterea eficienței activității, pentru succesul pe termen lung al societății.
Stadiul conformării cu Principiile de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București
sunt prezentate in anexa A1.
Preşedinte C.A.,
Ing.Chiciudean Ioan

Director Economic,
Ec.Hoha Elena
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