Raportul anual 2019 conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Pentru exerciţiul financiar 1 ianuarie- decembrie 2019
Data raportului : 24.04.2020
Denumirea societăţii comerciale : Societatea IPROEB –S.A. Bistriţa
Sediul social: Bistriţa, str.Drumul Cetăţii nr.19, judeţ Bistriţa- Năsăud
Număr de telefon/fax: 0263 238164/ 0263 234701,238021
Cod Unic de Înregistrare : RO 566930
Număr de ordine in Registrul Comerţului: J 06/55/1991
Codul LEI : 315700X8J7OFI1FR5R47
Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : BVB–ATS-AeRO
Capitalul social subscris si vărsat: 14 271 639,30
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acţiuni cu valoare
nominală de 0,30 lei
1. Analiza activităţii societăţii comerciale
1.1. a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale :
SC IPROEB SA producător de cabluri și conductori electrici de joasă și medie tensiune,
producător de izolatori compozit și mijloace de automatizare de joasă și medie tensiune.
Domeniul de activitate al IPROEB cuprinde produția şi comercializarea de cabluri și
conductoare din cupru respectiv aluminiu izolate în PVC, cauciuc și polietilenă, conductoare din
aluminiu, oțel-aluminiu și oțel-zincat, cabluri de tracțiune, materiale electroizolante, izolatoare
compozite, mijloace de automatizare, diverse echipamente electrice, tamburi și SDV-uri, stâlpi
metalici.
Fabrica de automatizări si izolatoare produce echipamente complexe pentru industria
automotive, izolatoare compozite și lanțuri echipate cu izolatoare compozite pentru LEA 20kV, LEA
110 kV, LEA 220 kV si LEA 400 kV.
Fabrica de cabluri și conductoare are o gamă largă de produse, care cuprinde: conductoare
izolate pentru instalații electrice fixe si mobile, cabluri de energie de medie și 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.
Fabrica de mijloace de automatizare
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 înfiinţare a societăţii comerciale:
Data înfiinţării 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 2019 s-au achiziționat active imobilizate în valoare de 959.820 lei care
cuprind :
-lei- active necorporale (licente)
110.982
- active corporale , din care :
848.838
- echipament, utilaje și instalații noi
308.141
- aparate si instalatii de masurare si control
121.421

- mijloace de transport
419.276
De asemenea s-a continuat programul de modernizare a construcțiilor, a unor utilaje si instalatii
existente, valoarea totala a modernizarilor fiind de 348.969 lei. La sfarsitul anului 2019 exista investitii
in curs de executie in valoare de 531.100 lei , investitii ce se vor finaliza in prima parte a anului 2020.
In anul 2019 nu s-au inregistrat instrăinari de active.
e) Descierea principalelor rezultate ale evaluării activitătii
1.1.1.Elemente de evaluare generală
Nr.
Indicatori
Crt.
1. Cifra de afaceri, din care
-export
2. Venituri totale, din care :

Realizat
2018
108.556.624
12.711.372
112.180.988

Realizat
2019
104.834.526
10.707.156
106.664.708

Procent
2019/2018
96,57
84,24
95,09

3.

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

111.995.476
185.512
107.223.039

106.505.965
158.743
103.323.147

95,10
85,57
96,37

4.
5.
6.

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

106.965.174
257.865
4.957.949
4.068.673
0.0856

103.063.932
259.215
3.341.561
2.941.174
0.0619

96,36
100,53
67,40
72,29
72,32

Cifra de afaceri realizată la 31.12.2019 , in valoare de 104.834.526 lei , este in scadere cu
3,43% față de anul precedent fapt datorat, in principal, scaderii vanzarilor in trimestrul IV 2019
urmare a reducerii cererii pe piata, dar si amanarii executiei unor contracte pentru anul 2020 .
Profitul net realizat in anul 2019 inregistrează o scadere cu 27,71 % față de anul 2018 .
1.1.1. d) Costuri
Structura costurilor aferente activităţii 2019 se prezintă asfel:
- RONINDICATORUL
0
1.Cifra de afaceri neta

PERIOADA DE PERIOADA DE
RAPORTARE
RAPORTARE
31.12.2018
31.12.2019
1
2
108.556.624
104.834.526

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)
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2019/
2018
%
3
96,57

94.698.363

92.636.603

97,82

78.811.160
1.734.839
14.152.364
13.858.261

75.269.987
1.985.797
15.380.819
12.197.923

95,51
114,47
108,68
88,02

437
9.031.715
204.193
5.030.302

0
9.577.785
821.895
3.442.033

106,05
402,51
68,43

1.1.1. f) Lichiditatea societății comerciale
Gestionarea prudentă riscului de lichiditate a implicat pe langa sumele disponibile in conturi si
casa și asigurarea finanțării cu sume adecvate din facilități de creditare angajate.
Pe parcursul anului 2019 , 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 încasare ale creanțelor și
cele de plată ale furnizorilor precum si datorită incertitudinii cu privire la încasarea 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 .
Disponibilitățile la sfârșitul anului 2019, în conturile și casieria societății sunt în sumă de
5.111.826 lei . În primele două luni ale anului 2019, societatea a rambursat suma de 3.490.010 lei
reprezentând credit pe termen scurt utilizat la 31.12.2019, la sfârșitul anului societatea nu înregistreazî
datorii față de institușiile de credit .
1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale
Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea :
Principalele produse :
FABRICA DE CABLURI SI CONDUCTOARE
- cabluri și 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 și lanțuri de izolatoare
- linii de fabricație pentru firmele de cablaje auto
- stâlpi metalici zăbreliți
a). Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metode de distributie ;
1. Cablurile și 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, SDEE ,Transelectrica București , ENEL .
b. Mari companii care activează în sectorul construcții montaj linii electrice de
înaltă tensiune (LEA ) și stații de conexiuni de înăltă tensiune: Electromontaj București , Elm
Electromontaj Cluj, Romelectro București ,
c. Companii care activează în sectorul de construcții instalații electrice de joasă tensiune
si medie tensiune(LES), sectorul de construcții civile și industriale, automatizări industriale : Tiab
Bucuresti , Imsat Bucuresti , Energobit Cluj, Prelchim Rm Valcea , Electrogrup Cluj , Cons
Electrificare .
d. Companii specializate în lucrări de mentenanță : Smart Bucuresti .
La export piețele de desfacere pentru cabluri și conductoare electrice sunt unele companii
din Europa , direct sau prin distribuitori zonali (Lorünser Austria,Mosdorfer ,Tyco Electronics,ID
Energias Spania).
2. Izolatoarele compozite au fost livrate pe piața internă unor companii care operează în sectorul
de construcții montaj linii electrice aeriene/stații electrice de conexiuni.Electromontaj Bucuresti ,
Smart Bucuresti , Energotech Bucuresti , Prelchim Rm Valcea
3. Subansamble metalice pentru utilaje din industria ambalajelor – CSI Cluj sau pentru concasoare
- Comelf Bistrita .
4. Linii de fabricație si montaj care 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
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este furnizor agreat la nivel global pentru aceste companii.
b). Ponderea fiecării categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de
afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani :
Gama produse

Pondere/2017

Pondere /2018

Pondere /2019

Cabluri și conductoare

86,9%

85,46 %

83,54 %

Izolatoare compozite

2,26%

1,68%

1,593 %

Linii montaj/mijl.automatizare

6,78%

9,04%

10,707 %

Diverse

4,05 %

3,84 %

4,16 %

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 de medie tensiune tetrapolare cu neutru
concentric de cupru-realizare dotare specifică laboratoare.
2. Cabluri LEA cu sârme profilate
1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene,surse
import)
Aprovizionarea tehnico-materială are ca scop asigurarea cu materii prime și materiale necesare
desfăşurării proceselor de producție din cadrul societăţii, în conformitate cu cerinţele specificate în
documentaţiile tehnice (fişe de produs, specificaţii şi necesare de materiale), intr-o ritmicitate care să
permită încadrarea în termenele contractuale de furnizare a produselor.
Aprovizionarea acestora se face din intern și prin importuri, în urma efectuării activității de
evaluare și selectare periodică a furnizorilor.
Principalele materii prime și materiale din surse indigene sunt : sârmă aluminiu, sârmă din oțel
mat, sârmă din oțel zincat , granule PVC , B.L.R. , cleme și armături lanț izolatoare , aparataj electric ,
laminate , vaseline diverse.
De asemenea se achiziționează materii prime din surse externe : sârmă cupru , alloy , granule
polietilenă , bandă cupru , folie aluminiu cu copolimer , bandă semiconductoare , cauciuc siliconic ,
sârmă oțel aluminizat, tije din fibră sticlă , armături, sârmă zincată, sârmă mată.
S-a reușit lărgirea bazei de furnizori (minim 3 furnizori) pentru toate materiile prime și
materialele aprovizionate. Astfel s-au lărgit posibilitățile de negociere a prețurilor și s-au evitat
sincopele de aprovizionare în cazul diminuării capacității de producție la unul din furnizori.
Valoarea totală a stocurilor de materii prime şi materiale la data de 31.12.2019 era de 9.506.921
lei in scadere de la 11.490.855 lei, valoare existentă la data de 31.12.2018.
Scăderea cu 17 % s-a realizat printr-o mai atentă urmărire a comenzilor și stocurilor existente
și o politică de diminuare pe cât posibil a acestor stocuri.
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 2019 vânzările de cabluri și conductoare electrice izolate și neizolate , izolatoare și
lanțuri de izolatoare, au fost realizate preponderent pe piața internă și într-un procent mai mic pe piața
externă.
Livrările liniilor de montaj și accesoriile conexe industriei automotive, au continuat a fi
exportate cu succes și în anul 2019 în diverse situri de producție din străinatate, asigurându-se puneri
în funcțiune (PIF) și” service”prin echipe specializate.
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Vânzările interne au fost efectuate astfel:
prin reprezentanții comerciali zonali proprii ,
direct societăților de distribuție energie în urma câștigării unor licitații organizate de acestea.
unor mari distribuitori de materiale electrice( Arc Electronic,Eurovial,Elbi , Arabesque )
direct firmelor de construcții montaj electrice
Societatea IPROEB S.A. Bistrița a înregistrat o ușoară scadere a producției marfă in 2019 față
de anul 2018 cu un procent de 3,5 % .
Criteriile de selecție a furnizorilor practicate de clienți sunt, în ordine, prețul cel mai
mic, termenul de plată cel mai lung , termenul de livrare, valoare credit furnizor la scadenta mai mare
den plata ,acordarea de alte facilități(transport gratuit,ambalaje răscumpărate la valoarea integrală),
lipsa solicitarilor de garantii de plata suplimentare .
a.
b.
c.
d.

b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale
Pe piața internă Societatea IPROEB S.A. a avut ca principali competitori pentru cabluri
(inordinea ponderii în 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 si importatori:
VLG Martinesti;
Eurovial
Arc Electronic Brasov
BD Prosecom Brasov
Chorus Galati
Arabesque Bucuresti
Pe piața de izolatoare activează următorii competitori:
S.C. EXIMPROD S.A.Buzau
Recomplast Buzau
Maira București
B& K Electrosystem Baia Mare-distribuitor izolatoare 20 kV
FCI Budapesta
Lapp Germania
Producători din China
Conform topurilor existente, pentru firmele cod CAEN 2732, cifra de afaceri a primelor 40 de
firme este de 509334278 lei, cu un număr mediu de 6106 salariați.
Poziția intreprinderii în cadrul domeniului (cod CAEN 2732) este pe locul 7 în funcție de cifra
de afaceri realizată și locul 5 în funcție de numărul mediu de salariați.
Ponderea deținută în cifra de afaceri de firmele situate înaintea societății IPROEB S.A. Bistrița
este de 90,34 %.
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 :
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a) Numărul mediu al angajaților societății în anul 2019 a fost de 309 persoane, iar la data
de 31.12.2019 numărul angajaților a fost de 305 persoane.
Nivelul de pregătire al angajaților:
- cu studii superioare

- 73 persoane , din care :
- 59 cu studii tehnice
- 12 cu studii economice
- 2 cu studii juridice
- cu studii liceale si postliceale -111 persoane
- școală profesională
-109 persoane
- cu studii generale obligatorii - 12 persoane
Gradul de sindicalizare al forței de muncă : 100 %
b) Raporturile dintre manager (in speță Consiliul de Administrație) si angajați (
reprezentați de Sindicatul Societății IPROEB ) se desfașoară și se tratează conform prevederilor
stipulate în Contractul Colectiv de Muncă aplicabil, negociat între părți, a celor stipulate în
Regulamentul Intern și în Codul Muncii.
Pe parcursul anului 2019 nu s-au înregistrat elemente, stări conflictuale de natura afectării
raporturilor dintre angajator și angajați.
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra
mediului înconjurător
Societatea IPROEB SA , acordă o grijă deosebită protecţiei si conservării mediului înconjurător,
prin:
- respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia mediului;
- economisirea resurselor naturale;
- identificarea potenţialelor riscuri, anticiparea consecinţelor și luarea în considerare a acestora;
- modernizarea, retehnologizarea progresivă a fluxului tehnologic pentru creşterea eficienței
mijloacelor de depoluare.
Societatea IPROEB SA are implementat un Sistem de Management de Mediu conform
standardului ISO 14001, sistem certificat încă din anul 2006, recertificat la un interval de trei ani,
ultima dată în anul 2015 de către organismul OCSM-CM-AFER Bucureşti. Conducerea societăţii a
decis documentarea, implementarea, menţinerea și îmbunatațirea continuă a Sistemului de
Management de Mediu, în conformitate cu cerinţele din standard, ceea ce demonstrează că, conducerea
societăţii este preocupată de realizarea obiectivelor sale globale de performanță, inclusiv a obiectivelor
de mediu, în vederea îmbunătăţirii continue, ţinând cont de necesităţile tuturor părților interesate
( acţionari, angajaţi, clienţi, furnizori, comunitate/ societate).
- aspectele de mediu, fac obiectul politicii și a obiectivelor generale ale managementului
societăţii
- sunt identificate criteriile și 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 și implementare în vederea îmbunătăţirii continue a
Sistemului de Management de Mediu.
Anual, se stabilesc obiective și ținte de mediu în acord cu strategia, cu politica declarată și
angajamentul luat precum și ţinând cont de cerinţele legale și de realizările anului precedent.
Obiectivele și țintele generale și cele specifice de mediu sunt incluse în "Programul de
management de mediu, anual pe baza rezultatelor anului anterior și a strategiei pe termen lung, cu
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responsabilităţi, termene de rezolvare și buget alocat.
Planificarea obiectivelor generale și a celor specifice, se face luând în considerare:
- conformarea cu reglementările legale relevante și alte cerinţe specifice de mediu la care
societatea subscrie;
- aspectele de mediu semnificative;
- opţiunile tehnologice disponibile ;
- cerinţele financiare, comerciale si operaţionale;
- punctele de vedere ale părților interesate.
Obiectivele și țintele sunt stabilite și analizate în vederea determinării conformităţii cu cerinţele
legale și alte cerinţe la care societatea subscrie, ţinând cont de aspectele semnificative identificate.
Autorizaţia de mediu, revizuită în anul 2014 este valabilă până în anul 2021.
In vederea întăririi imaginii organizaţiei prin reducerea impactului asupra mediului înconjurător
s-a acordat o atenție deosebită:
- instruirii și conștientizării întregului 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 în conformitate cu cerinţele precizate în
Autorizaţia de Mediu , și a legislaţiei de mediu în vigoare, și se constată că activitațile de bază nu au
produs impact asupra mediului și nu s-a încălcat legislaţia privind protecţia mediului înconjurător.
Societatea IPROEB SA, asigură clienţii, acţionarii și 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 activitatea de cercetare dezvoltare s-au demarat studiile necesare producției de conductoare
cu sârme profilate .
S-au făcut în aceeași direcție achiziții de utilaje sau modernizări ale celor existente pentru
îmbunătățirea și diversificarea activității de trefilare și tratamentul sârmelor din aluminiu și cupru cât
și aparate de testare de noi produse introduse recent în fabricație.
Pentru anul 2019 ne propunem să finalizăm demersurile pentru producția de conductoare cu
sârme profilate și prelungirea certificărilor de produse destinate Enel și Delgaz Grid.
1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului
Pentru anul 2020 societatea își propune o creștere a veniturilor cu 3,5 % iar a costurilor totale
cu 3,3 %. În acest fel profitul brut va crește cu 7,7% față de anul precedent.
Cu toate acestea trebuie avute în vedere o serie de riscuri care ar putea să apară cum sunt:
- Riscul valutar – care poate aduce pierderi mari în sensul că devalorizarea monedei naționale
poate fi mai mare decât valoarea avută în vedere, atât la încheierea contractelor de aprovizionare cât și
cele de desfacere;
- Riscul de credit – provenind din faptul că lipsa lichidității unor debitori, cât și intrarea lor în
insolvență, ar putea afecta recuperarea creanțelor;
- Riscul de preț - care are în vedere creșterea prețului la meteriile prime de bază și anume cupru
și aluminiu, care nu poate fi înglobată întotdeauna în prețul produselor având în vedere contractele
încheiate și prețurile fixe pe care le solicită beneficiarul;
- Riscul unei crize economice la nivel mondial care ar putea afecta foarte tare România.
1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale
Deși anul 2020 a început cu realizări modeste, datorită scăderii cererilor de pe piață, s-a propus
o creștere a producției marfă de 3,5 % în anul 2020 având în vedere contractele aflate pe rol.
În condițile în care criza economică nu se va accentua, cât și a faptului că durata epidemiei de
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coronavirus nu va escalada și se va diminua considerăm că această creștere poate fi realizată.
Nu în ultimul rând considerăm necesară creșterea productivității muncii pe produs pentru a
putea face față competiției foarte puternice de pe piața de cabluri din România.
2.Activele corporale ale societăţii comerciale
2.1. Amplasarea si caracteristici ale capacitatilor de producție
Societatea IPROEB -S.A. Bistrița este amplasată în zona industrială a municipiului Bistrița, în
partea de nord-vest a orașului.
Societatea 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;
Societatea IPROEB SA are în proprietate imobilizari corporale, materializate în terenuri,
clădiri, construcții speciale, mașini și echipamente tehnologice, mijloace de transport și imobilizari în
curs.
Evoluția acestora in ultimii 3 ani se prezintă astfel:
( lei )
Nr. Denumirea indicatorului
Anul
Crt.
2017
2018
2019
1.
16.455.091
16.085.777
15.594.298
Terenuri si construcții
2.
15.873.879
16.349.417
15.285.756
Echip. tehnologice și mașini
3.
57.954
50.525
43.057
Alte instalații, utilaje, mobilier
4.
Imobilizări corporale în curs
243.624
4917
531.100
Total
32.630.548
32.490.636
31.552.531
Caracteristicile de ansamblu ale Societății IPROEB SA sunt:
- suprafață totală :
139.372 mp
- suprafață construită :
51.138,26 mp
In anul 2019 in componența societății fac parte 2 fabrici de producție, 1 serviciu (SMEA), o
bază sportivă, 1 apartament de serviciu in Bucuresti, 1 Imobil in Pitești și un teren in mun.Mangalia,
după cum urmează :
- Fabrica de Cabluri și Conductoare
- Fabrica de Automatizări și Izolatoare
- SMEA
- Baza Sportivă
- Apartament de serviciu în București
- Imobil în Pitești
- Teren mun.Mangalia
Caracteristicile principalelor capacități de producție sunt:
I. Fabrica de Cabluri și Conductoare
Capacitate de producție:

-suprafață totala: 54.220 mp
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-cabluri si conductoare neizolate : 2.863 t/an
-cabluri si conductoare izolate :
7.004 km/an
II Fabrica de Automatizări și Izolatoare
Capacitate de producție:
- mijloace de automatizare
-izolatoare compozite

-suprafață totală: 28.647 mp
12,8 mil.lei/an

III. SMEA (FIRA) - -suprafață totala: 19.752 mp
IV. Baza Sportivă
V. Apartament de serviciu în București
VI. Imobil Pitesti
VII. Teren (mun.Mangalia)

- suprafață totală: 32.698 mp
- suprafața utilă
50,8 mp
- suprafață totala: 1.111,46 mp
- suprafață totala:
4.055 mp

2.2.Gradul de uzură al proprietătilor societătii comerciale
Gradul de uzură al mijoacelor fixe este cuprins între 10% si 90%. Făcând o medie a gradului de
uzură la fabricile productive rezultă următoarele:
Fabrica
Fabrica de Cabluri si Conductoare
Fabrica de Automatizari si Izolatoare

Gradul mediu de uzura %
69
70

2.3.Probleme legate de proprietate
Nu sunt probleme legate de proprietate. Societate IPROEB SA Bistrița a obținut titlul de
proprietate Seria M03 nr. 0007 din 26.10.1992, iar terenurile deținute sunt întabulate pe Societatea
IPROEB. Societatea este integral privată.
3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială
3.1. Acţiunile emise de Societatea IPROEB SA Bistriţa se tranzacţionează numai pe BVB –ATSAeRO.
Structura acţionariatului la 31 decembrie 2019:
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

Numar acțiuni
15878376
5061648
20333086
6299021
47572131

Procent din total
acțiuni
33.38
10.64
42.72
13.26
100

Menționăm că, în data de 26.03.2020 s-a înregistrat la Depozitarul Central S.A. transferul de
proprietate asupra unui număr de 5 061 648 acțiuni, reprezentând 10,63 % din capitalul social, emise
de societatea IPROEB SA, din contul societatii CELCO S.A. în contul societății GRUPUL DD S.A., ca
urmare a divizării parțiale a societății CELCO S.A.
4. Conducerea societăţii comerciale :
4.1. Lista membrilor Consiliului de Administratie
a) Chiciudean Ioan
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- calificare: inginer , licențiat în Electromecanică
b) procentul de acțiuni deținut în societate este de 1,124%
c) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoană care să fi
determinat numirea în funcție
d) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale
a) Sbarcea Gabriel
- calificare: inginer – licențiat în comunicații
b) procentul de acțiuni deținut in societate este de 3,56 %
c) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi
determinat numirea în funcție
d) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale
a) Corduneanu Dumitru
- calificare: inginer – licențiat în electrotehnică secția energetică
b) procentul de acțiuni deținut în societate este de 1,474 %
c) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi
determinat numirea în funcție
d) Nu sunt persoane afiliate societății comerciale
4.2 Lista membrilor conducerii executive a societății comerciale:
1. Ghingheli Adrian Danut : Director General
a) Contract de mandat cu valabilitate - durata nedeterminata
b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi
determinat numirea în funcție
c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,504%
2. Pop Tiberiu : Director Tehnic si de productie
a) Contract de mandat cu valabilitate - durata nedeterminata
b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi
determinat numirea în funcție
c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,02%
3. Rus Alexandrina Geanina : Director economic
a) Contract de mandat cu valabilitate - durata nedeterminata
b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi
determinat numirea în funcție
c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,02%
4. Pop Ioan : Director comercial
a) Contract de mandat cu valabilitate - durata nedeterminata
b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi
determinat numirea în funcție
c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,061 %
5. Gaurean Niculae : Director Calitate- Mediu
a) Contract de mandat cu valabilitate - durata nedeterminata
b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi
determinat numirea în funcție
c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,008 %
6. Mihalca Marius Daniel :

Director executiv “Fabrica de Cabluri si Conductoare ''
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a) Contract de mandat cu valabilitate - durata nedeterminata
b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoana care să fi
determinat numirea în funcție
d) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,03%
7. Maluțan Mihai : Director executiv “Fabrica de Automatizări si Izolatoare''
a) Contract de mandat cu valabilitate - durata nedeterminata
b) Nu are nici un acord , înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoană care să fi
determinat numirea în funcție
c) procentul de acțiuni deținut în societate este de 0,007 %
4.3 Administratorii societății comerciale , membrii conducerii executive a societății
comerciale , în ultimii 5 ani , nu au fost implicați în litigii sau proceduri administrative privind
activitatea acestora în cazul societății comerciale și , nici referitor la capacitatea lor de a-și
îndeplini 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
2017
2018
2019
I.Active imobilizate
I.1.Imobilizari necorporale
27.177
23.668
74.219
I.2.Imobilizari corporale
32.760.236
32.575.996
31.552.531
I.3.Imobilizari financiare
2.023.727
626.609
626.609
Total active imobilizate
34.811.140
33.226.273
32.253.359
II. Active circulante
II.1.Stocuri
16.148.683
19.365.396
16.807.500
II.2.Creante
29.326.875
30.814.253
25.458.785
Din care:
29.181.330
30.288.849
25.036.796
-creanțe comerciale
II.3.Casa şi conturi la bănci
3.018.049
986.506
5.111.826
Total active circulante
48.493.607
51.166.155
47.378.111
TOTAL ACTIV
83.304.747
84.392.428
79.631.470
Datorii
11.818.818
16.087.499
12.604.217
Provizioane
2.460.701
1.211.028
992.178
Subvenţii
Capital subscris vărsat
14.271.639
14.271.639
14.271.639
Rezerve din reevaluare
6.328.913
6.328.913
6.328.913
Rezerve
45.258.217
41.393.209
41.393.209
Rezultatul reportat
1.002.386
1.031.467
1.100.140
Rezultatul exerciţiului
2.164.073
4.068.673
2.941.174
Capitaluri proprii
69.025.228
67.093.901
66.035.075
TOTAL PASIV
83.330.747
84.392.428
79.631.470
La 31.12.2019, activele și pasivele societății înregistreaza o scădere față de începutul
anului, cu 4.760.958 lei , respectiv 5,64 % .
Astfel valoarea netă a activelor imobilizate a înregistrat o scădere cu 2,92 % , această scădere a
fost determinată de faptul că valoarea investițiilor realizate în 2019 în imobilizări corporale nu a
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acoperit valoarea amortizării și a ieșirilor prin casare înregistrate. Activele circulante înregistrează o
scădere cu 7,4 % față de 31.12.2018. Deși disponibilitățile bănești la sfârșitul anului au crescut cu
418,17 % , aceasta creștere nu acoperă diminuarea înregistrată în cazul stocurilor și al creanțelor cu
13,2 % , respectiv 17,38 % .
Și datoriile societății la 31.12.2019 înregistrează o scădere semnificativă , cu 21,65 % , în
principal datorită faptului că societatea nu înregistrează datorii față de instituțiile de credit la sfârșitul
anului comparativ cu situația de la începutul anului .
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

2017

2018

2019

104.411.531
-726.394

108.556.624
2.804.855

104.834.526
534.184

733.843
870.916

429.805
204.192

315.360
821.895

105.289.896

111.995.476

106.505.965

76.009.306
1.567.065
113.411
18.305.087
2.525.084

79.738.232
1.812.331
312.505
20.284.560
2.477.326

72.169.416
2.068.219
959.306
22.300.045
2.820.074

493.767

91.800

-630.508

1.Cheltuieli cu materiile prime şi
materialele consumabile
2.Cheltuieli cu energia şi apa
3.Cheltuieli privind mărfurile
4.Cheltuieli cu personalul
5.Ajustari
de
valoare
priv.
imobilizarile corporale si necorp.
6.Ajustari de
valoare privind
activele 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

3.160.886
503.266

3.498.093
-1.249.673

3.596.230
-218.850

102.677.874
2.612.024
250.386
243.927
6.459

106.965.174
5.030.302
185.512
257.865
-72.353

103.063.932
3.442.033
158.743
259.215
-100.472

TOTAL VENITURI

105.540.282

112.180.988

106.664.708

TOTAL CHELTUIELI
PROFIT BRUT
Impozit pe profit

102.921.799
2.618.483
454.410

107.223.039
4.957.949
889.276

103.323.147
3.341.561
400.387

PROFIT NET
2.164.073
4.068.673
2.941.174
Analizând evoluția din ultimii trei ani, observăm că deși în anul 2018 s-a înregistrat o ușoară
creștere a activității față de 2017, în ultimul an se înregistrează o scădere a cifrei de afaceri cu 3,43% .
Asfel activitatea de exploatare înregistrează în anul 2019 venituri totale în valoare de
106.505.965 lei, în scădere cu 4,9 % față de anul 2018, în timp ce cheltuielile de exploatare au
înregistrat o scădere cu 3,64 %.
În structura cheltuielilor de exploatare, creșteri importante au înregistrat următoarele categorii :
cu 14,12% ;
- cheltuielile cu apa și energia au crescut
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- cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor s-au majorat cu 13,83 % ;
- cheltuielile cu taxe și impozite au crescut cu 5,36 % ;
- cheltuielile cu personalul au crescut cu 9,94 % .
Diminuări de cheltuieli se înregistrează în cazul cheltuielilor cu materiile prime și materialele ,
cu aprox. 9 % , diminuare datorată , în principal , evoluției cotațiilor materiilor prime de bază , cupru
și aluminiu, la London Metal Exchange, în cursul anului 2019.
Activitatea din exploatare se încheie cu un rezultat în sumă de 3.442.033 lei , în scădere cu
31,57 % față de anul precedent .
În ceea ce privește activitatea financiară, veniturile au înregistrat o diminuare cu 14,43 % față
de anul 2018 in timp ce cheltuielile s-au menținut la același nivel, rezultatul financiar fiind unul
negativ la sfârșitul anului în contextul înregistrării de cheltuieli cu diferențe de curs valutar în sumă de
235.692 lei.
Conform Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor din data de 17.04.2019, din profitul net
realizat în anul 2018 a fost repartizată suma de 2.970.919 lei pentru plata dividendelor .
5. c) Evoluţia fluxului de numerar în perioada 2017-2019

2017
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 si buget
-salarii
-dobanzi
-rambursari de
credite
Disponibilul la sfarsitul
4 anului

1.957.012
138.397.999
112.077.500
22.500
26.297.999
137.336.962
96.238.846
16.173.031
22.086

2018
%

lei

2019
%

3.018.049
100 151.918.570
80.98 124.440.372
0.02
23.800
19.00 27.454.398
100 153.950.113
70.07 111.271.143
11.78 17.292.906
0.02
26.676

lei

986.506
100 148.317.522
81.92 127.632.191
0.02
72.102
18.06 20.613.229
100 144.192.202
72.28 101.717.488
11.24 18.356.389
0.02
15.086

%

100
86.06
0.05
13.89
100
70.55
12.73
0.01

24.902.999 18.13 25.359.388 16.46 24.103.239 16.71
3.018.049

986.506

5.111.826

6.Guvernanta corporativa
Societatea IPROEB S.A.Bistrița urmărește îndeplinirea 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.Rus Alexandrina Geanina
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Anexa A1
Anexa la Raportul anual pe 2019 al Emitentului IPROEB SA
DECLARATIA EMITENTULUI PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA PE PIATA AeRO.
Sectiunea A :Responsabilitati ale Consiliului de Administratie
Prevederi
A.1. Societatea trebuie sa detina un
regulament intern al Consiliului care sa
includa termeni de referinta cu privire la
Consiliu si la functiile de conducere cheie
ale societatii. Administrarea conflictului de
interese la nivelul Consiliului trebuie, de
asemenea, sa fie tratat in regulamentul
Consiliului.
A.2. Orice alte angajamente profesionale ale
membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de
membru executiv sau neexecutiv al
Consiliului in alte societati (excluzand filiale
ale societatii) si institutii non-profit, vor fi
aduse la cunostinta Consiliului inainte de
numire si pe perioada mandatului.
A.3. Fiecare membru al Consiliului va
informa Consiliul cu privire la orice legatura
cu un actionar care detine direct sau indirect
actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din
numarul total de drepturi de vot. Aceasta
obligatie are in vedere orice fel de legatura
care poate afecta pozitia membrului
respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale
Consiliului
A.4. Raportul anual trebuie sa informeze
daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub
conducerea presedintelui. Trebuie sa
contina, de asemenea, numarul de sedinte
ale Consiliului
A.5. Procedura privind cooperarea cu
Consultantul Autorizat pentru perioada in
care aceasta cooperare este impusa de Bursa
de Valori Bucuresti va contine cel putin
urmatoarele:
A.5.1. Persoana de legatura cu Consultantul
Autorizat;
A.5.2. Frecventa intalnirilor cu Consultantul
Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna
si ori de cate ori evenimente sau informatii
noi implica transmiterea de rapoarte curente
sau periodice, astfel inca Consultantul
Autorizat sa poata fi consultat
A.5.3. Obligatia de a furniza Consultantului
Autorizat toate informatiile relevante si
orice informatie pe care in mod rezonabil o
solicita Consultantul Autorizat sau este

Respecta

Nu
respecta

Respecta partial

Da -Exista
Regulament de
organizare si
functionare a
Consiliului de
Administratie
Da – conform contract
de mandat al
administratorilor
precum si declaratia
pe propie raspundere
Da - conform contract
de mandat al
administratorilor

Da- Se specifica
numarul de sedinte si
de hotarari luate.
Nu

Am cooperat timp
de 12 luni cu un
consultant
autorizat(Confide
nt Invest )
perioada in care
aceasta cooperare
aeste impusa de
BVB si s-a
desfasurat cel
putin o data pe
luna.

Nu

Nu este cazul

necesara ConsultantuluiAutorizat pentru
indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin
A.5.4. Obligatia de a informa Bursa de
Valori Bucuresti cu privire la orice
disfunctionalitate aparuta in cadrul
cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau
schimbarea Consultantului Autorizat

Nu

Nu este cazul

Sectiunea B: Sistemul de Control
Prevederi
Respecta
B.1. Consiliul va adopta o politica astfel
Nu exista filialeincat orice tranzactie a societatii cu o
nu este cazul
filiala reprezentand 5% sau mai mult din
activele nete ale societatii, conform celei
mai recente raportari financiare, sa fie
aprobata de Consiliu.
B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat
Da – Exista
de catre o structura organizatorica separata auditori interni ,
(departamentul de audit intern) din cadrul
doi membri, alesi
societatii sau prin serviciile unei terte parti de A.G.O.A
independente, care va raporta Consiliului,
iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct
Directorului General
Sectiunea C: Recompense echitabile si motivare
Prevederi
Respecta
C.1. Societatea va publica in raportul anual o
sectiune care va include veniturile totale ale
membrilor Consiliului si ale directorului
general aferente anului financiar respectiv si
valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a
oricaror compensatii variabile si, de
asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru
calcularea veniturilor mentionate mai sus.
D.1. Societatea trebuie sa organizeze un
Da
serviciu de Relatii cu investitorii-facut
cunoscut publicului larg prin persoana
/persoanele responsabile sau ca unitate
organizatorica.In afara de informatiile impuse
de prevederile legale, societatea trebuie sa
includa pe pagina sa de internet o sectiune
dedicatata Relatia cu Investitorii, in limbile
romana si engleza , cu toate informatiile
relevante de interes pentru investitori,
inclusiv
D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, Da
in particular actul constitutiv si regulamentele
interne ale organelor statutare
D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare Da
D.1.3. Rapoarte curente si rapoarte periodice Da
D.1.4. Informatii cu privire la adunarile
Da
generale ale actionarilor: ordinea de zi si
materialele aferente;hotararile adunarilor
generale

Nu respecta

Respecta partial

Nu respecta

Respecta partial
Da ,retributiile
membrilor C.A. si
ale auditorilor
interni sunt
aprobate de
A.G.O.A,anual.
Anumite
informatii sunt si
vor fi traduse

D.1.5. Informatii cu privire la evenimente
corporative precum plata dividendelor sau
alte evenimente care au ca rezultat obtinerea
sau limitari cu privire la drepturile unui
actionar, incluzand termenele limita si
principiile unor astfel de operatiuni
D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara
care ar trebui facute publice :anularea/
modificarea/initierea cooperarii cu un
Consultant Autorizat,
semnarea/reinnoirea/terminarea unui acord cu
un Market Marker
D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de
Relatii cu Investitorii si sa includa in
sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina
de internet a societatii, numele si datele de
contact ale unei persoane care are capacitatea
de a furniza, la cerere, informatii
corespunzatoare.

Da

Nu

Da

PRESEDINTE C.A.,
Ing.Chiciudean Ioan

Nu este cazul

Muresan Gabriela
Felicia

Adresa

Suma de control

exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

14.271.639

F10 - pag. 1
BILANT

F10 - pag. 2

1)

F10 - pag. 3

F10 - pag. 4

F20 - pag. 1

- lei -

F20 - pag. 2

F20 - pag. 3

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1
- lei -

F30 - pag. 2

F30 - pag. 3

(din ct. 431+ din ct.
436 + 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)

F30 - pag. 4

****)

- conturi curente în
ente

F30 - pag.5

F30 - pag.6

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii
economici ****)

F30 - pag 7

F30 - pag.8

F30 - pag.9

F40 - pag. 1
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 2
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 3
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81

DECLARATIE
S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2019 pentru:
Persoana juridica : Societatea IPROEB S.A.
Judetul:06-BISTRITA-NASAUD
Adresa:localitatea BISTRITA, str.DRUMUL CETATII,nr.19,tel.0236238165
Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J06/55/1991
Forma de proprietate: 34 –Societate pe actiuni
Activitatea preponderenta :2732-Fabricarea altor fire si cabluri electrice si
(cod si denumire clasa CAEN)
electronice
Cod de identificare fiscala : RO566930
Subsemnatii CHICIUDEAN IOAN, in calitate de presedinte C.A. si
RUS ALEXANDRINA GEANINA, in calitate de director economic, isi asuma
raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2019 si confirma:
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt
in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
b) Situatiile financiare ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea
a activelor, obligatiilor , pozitiei financiare, contului de profit si pierdere.
Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii
si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si
incertitudini specifice activitatii desfasurate.
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedinte C.A.,
ing.Chiciudean Ioan

Director economic,
ec.Rus Alexandrina Geanina

AUDITOR FINANCIAR SC EXPERT LEX SRL
Târgu Mureş, România, str. Gării nr. 2A, J 26-25/2001, RO 13650625, tel. 0722.858.142
membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, Autorizaţia nr. 206/2002

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Către acţionarii, S. IPROEB S.A.
Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare.

Opinie
1. Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale S.C. IPROEB SA (“Societatea”) cu sediul social
în Bistriţa, str. Drumul Cetăţii Nr. 19 , Jud. Bistriţa Năsăud, identificată prin codul unic de înregistrare
fiscală RO 566930, care cuprind bilanţ la data de 31 decembrie 2019, contul de profit şi pierdere pentru
exerciţiul încheiat la această dată , situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie,
un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte informaţii explicative pentru exerciţiul financiar încheiat
la această dată.
2.

Situaţiile financiare individuale la 31.12.2019 se identifică astfel:
■

Activ net/Total capitaluri proprii:

■

Profitul net al exerciţiului financiar:

66.035.075 Lei
2.941.174 Lei

3. în opinia noastră, situaţiile financiare individuale anexate, oferă o imagine fidelă , a poziţiei financiare
a S. IPROEB SA la 31 decembrie 2019, precum şi a performanţei financiare şi a fluxurilor de trezorerie
pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, şi cu politicile descrise în notele la situaţiile
financiare.
Baza opiniei
4. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, (ISA) adoptate de
Camera Auditorilor Financiari din România (“ISA”) Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului şi al
Consiliului European (în cele ce urmează Regulamentul) şi Legea nr. 162/2017 (Legea). Responsabilităţile
noastre în baza acestor standarde, sunt descrise detaliat în secţiunea “Responsabilităţile Auditorului într-un
Audit al Situaţiilor Financiare” din raportul nostru. Suntem independenţi faţă de Societate, conform Codului
Etic al Profesioniştilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili
(“Codul IESBA”) conform cerinţelor etice care sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare în
România, inclusiv Regulamentul şi Legea, şi ne-am îndeplinit responsabilităţile etice, conform acestor cerinţe
şi conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate
pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

AUDITOR FINANCIAR SC EXPERT LEX SRL
Târgu Mureş, România, str. Gării nr. 2A, J 26-25/2001, RO 13650625, tel. 0722.858.142
membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, Autorizaţia nr. 206/2002

Aspecte cheie de audit.
5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raţionamentului nostru profesional, au avut cea
mai mare importanţă pentru auditul situaţiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate
în contextul auditului situaţiilor financiare în ansamblu şi în formarea opiniei noastre asupra acestora şi nu
oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte cheie se referă la:
- Identificarea şi evaluarea estimărilor contabile respectiv evaluarea stocurilor, creanţelor şi a ajustărilor
pentru depreciere aferente acestora;
- Recunoaşterea, constituirea şi evaluarea provizioanelor pentru cheltuieli şi litigii;
- Utilizarea preţurilor de transfer în tranzacţiile cu părţile afiliate;
- Fluxurile de trezorerie viitoare relevante pentru capacitatea entităţii de a-şi continua activitatea;
6. In urma procedurilor de audit efectuate, noi am obţinut probe de audit suficiente şi adecvate cu privire la
aspectele cheie şi am concluzionat că procedurile Societăţii referitoare la evaluarea şi ajustarea stocurilor,
imobilizărilor şi a creanţelor precum şi cele de recunoaştere şi evaluare a provizioanelor şi veniturilor sunt
adecvate.
Alte informaţii- Raportul Administratorilor.
7.
Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea şi prezentarea raportului administratorului în
conformitate cu cerinţele Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, punctele 489-492, care să
nu conţină denaturări semnificative şi pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar
pentru a permite întocmirea raportului administratorului care să nu conţină denaturări semnificative,
datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorului este prezentat separat şi nu face parte din situaţiile
financiare individuale. Opinia noastră asupra situaţiilor financiare individuale nu acoperă raportul
administratorului.
In legătură cu auditul nostru privind situaţiile financiare individuale, noi am citit raportul
administratorilor anexat situaţiilor individuale şi raportăm că:
a) în raportul administratorului nu am identificat informaţii care să nu fie consecvente, în toate aspectele
semnificative, cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare individuale anexate;
b) raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informaţiile
cerute de Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, punctele 489-492;
c) în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre dobândite în cursul auditului situaţiile financiare individuale
pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate şi la mediul
acesteia, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul
Administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.
Responsabilităţile conducerii şi ale persoanelor responsabile cu guvernanţa pentru situaţiile financiare.
8. Conducerea Societăţii este responsabilă pentru pregătirea şi prezentarea corectă a acestor situaţii
financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, şi pentru controlul intern pe care aceasta îl consideră necesar pentru a permite
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pregătirea de situaţii financiare care să nu conţină denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de
eroare.
9. în întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacităţii Societăţii
de a-şi continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea
activităţii şi pentru utilizarea contabilităţii pe baza continuităţii activităţii, cu excepţia cazului în care
conducerea fie intenţionează să lichideze Societatea sau să oprească operaţiunile, fie nu are nicio altă
alternativă realistă în afara acestora.
10.
Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiară al Societăţii.
Responsabiliăţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare
11. Obiectivele noastre constau în obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situaţiile
financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum
şi în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră, în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Audit promulgate de Federaţia Internaţionala a Contabililor şi adoptate de Camera
Auditorilor Financiari din România. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu
este o garanţie a faptului că un audit desfăşurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare
semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare şi sunt considerate
semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influenţa
deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situaţii financiare.
12. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raţionamentul profesional şi menţinem
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
•

Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzate fie de
fraudă, fie de eroare, proiectăm şi executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri şi
obţinem probe de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de
nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât riscul ce rezultă din
nedetectarea unei denaturări semnificative ca urmare a erorii, deoarece frauda poate presupune
înţelegeri secrete, fals, omisiuni intenţionate, declaraţii false şi evitarea controlului intern;

•

înţelegem controlul intern ca fiind relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit
adecvate circumstanţelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii controlului
intern al Societăţii;

•

Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al estimărilor
contabile şi al prezentărilor aferente realizate de către conducere ;

•

Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilităţii pe
baza continuităţii activităţii şi determinăm, pe baza probelor de audit obţinute, dacă există o
incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiţii care ar putea genera îndoieli
semnificative privind capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea. în cazul în care concluzionăm
că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenţia în raportul auditorului asupra
prezentărilor aferente din situaţiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să
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raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii viitoare pot determina Societatea să nu
îşi mai desfăşoare activitatea cu respectarea principiului continuităţii activităţii.
13. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanţa, printre alte aspecte, aria planificată şi programarea
în timp a auditului, precum şi principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficienţe ale controlului
intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.
14. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanţa o declaraţie cu privire la
conformitatea noastră cu cerinţele etice privind independenţa şi le comunicăm toate relaţiile şi alte aspecte
care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independenţa şi, unde este cazul,
măsurile de siguranţă aferente.
15. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanţa , stabilim acele
aspecte care au avut o mai mare importanţă în cadrul auditului asupra situaţiilor financiare din perioada
curentă şi, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de
audit, cu excepţia cazului în care legislaţia sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului
respectiv sau a cazului în care, în circumstanţe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui
comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să
fie depăşite de consecinţele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziţii legale şi de reglementare.

16. Am fost numiţi de Adunarea Generală a Acţionarilor la data de 11.04.2017 să audităm
situaţiile financiare ale SC IPROEB SA pentru exerciţiul încheiat la data de 21.12.2019. Durata
totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 3 ani acoperind exerciţiile financiare încheiate
la 31.12.2017, 31.12.2018 şi 31.12.2019.
Confirmăm că nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menţionate la
articolul 5 aliniatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.
AUDITOR FINANCIAR
Expert Lex SRL
TG. MUREŞ, str. GĂRII Nr. 2A, jud. MUREŞ
Autorizaţie CAFR nr. 206/23.05.2002

BISTRIŢA
17.03.2020

