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S.C. BRAICONF S.A. este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate
comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat
cu prevederile Actului Constitutiv fiind reprezentata legal prin d-nul Dan Simionescu, presedinte al Consiliului de
Administratie si director general.

Principala activitate a societatii este fabricarea de articole de lenjerie de corp. Prin punctele de lucru
societatea mai desfasoara: comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate; comert cu amanuntul
al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate; comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in
magazine specializate si comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate.

S.C. Braiconf S.A functioneaza in temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 R si face parte din
categoria persoanelor juridice de interes public ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe piaţa
B.V.B. Bucureşti – AeRO, cu simbolul BRCR, Segment: ATS, Categorie: AERO Premium.

Analiza rezultatelor obtinute in anul 2016, efectuata pe baza situatiilor financiare elaborate in conformitate cu
ORDINUL nr. 1802/2014 din 29 Decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate , este prezentata in cele ce urmeaza:

CIFRA DE AFACERI
Activitatea economico-financiara a urmarit indeplinirea indicatorilor cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli

aprobat de A.G.A. Acesti indicatori sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Denumirea indicatorilor Nr. rd.
Realizări aferente perioadei de raportare

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
cifra de afaceri neta 1 33,573,789 32,312,771 36,686,572
cheltuieli de exploatare 2 32,735,978 33,692,217 36,875,894
rezultatul operational 3 2,215,628 2,243,277 2,708,450
rezultatul financiar 4 373,587 328,003 157,637
rezultat brut 5 2,589,215 2,571,280 2,866,087
rezultat net 6 2,204,543 2,181,668 2,406,379
rezultat net pe actiune 7 0.0492 0.0487 0.0537

Cifra de afaceri raportata la finele anului 2016 este în valoare de 36.686.572 lei, respectiv 8.169.273 euro. În
structura, cifra de afaceri din vânzări (lei) se prezintă astfel:



Denumirea indicatorilor
Realizări aferente Realizări aferente

perioadei de perioadei de
raportare raportare

31.12.2015 31.12.2016

2016/2015
(%)

Pondere in
total cifra de

afaceri
2016(%)

Volumul vânzărilor la export 24,010,808 26,295,294 9.51 71.67%
Volumul vânzărilor la piata
internă 8,301,963 10,391,278 25.17 28.32%
TOTAL 32,312,771 36,686,572 13.54 100.00%

Actiunile intreprinse pentru dezvoltarea exporturilor au condus catre largirea gamei de servicii prestate si
transformarea sistemului de lucru din lohn in semilohn cu tinta finala, full business. Principalii parteneri de afaceri
sunt din Suedia, Franta, Italia , Danemarca, Estonia si Rusia .

Volumul vanzarilor pe piata interna a continuat sa creasca. Strategia firmei vizeaza marirea cotei de piata prin
deschiderea de noi magazine, fidelizarea clientilor, participarea la diferite targuri si expozitii, aprovizionarea
corespunzatoare si la timp a magazinelor proprii, realizarea de promotii si promovarea magazinului online.

La sfârșitul anului 2016 reteaua proprie de distributie număra 16 magazine: Bucuresti (4), Constanta, Pitesti,
Craiova, Galati, Braila(2), Cluj, Oradea, Timisoara, Brasov(2) si Ploiesti si magazinul online.

VENITURILE

Veniturile totale realizate în exercișiul financiar 2016 au înregistrat o valoare de 39.947.106 lei,
echivalent a 8.895.321 euro.

În structura, veniturile au cunoscut următoarele valori :
veniturile din exploatare au înregistrat o valoare de 39.584.344 lei, ceea ce reprezintă
99,09 % din veniturile totale;
veniturile financiare au înregistrat o valoare de 362.762 lei, respectiv cu 51.94 % fata de
anul 2015.

CHELTUIELILE

Cheltuieli inscrise in Contul de profit si pierdere cuprind:
Cheltuielile totale au înregistrat valoarea de 37.081.019 lei, din care :

Cheltuielile de exploatare în valoare de 36.875.894 lei;
Cheltuielile financiare in suma de 205.125 lei.

Daca privim în structura cheltuielilor, constatam următoarele:
Cheltuielile materiale, mai putin reducerile comerciale primite, au crescut cu 4,33 %;
Cheltuielile cu marfurile au fost mai mari cu 2,27 %;
Cheltuielile cu personalul, inclusiv contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor au
crescut cu 9,52 %.

PROFITUL
Profitul brut realizat in anul 2016 este de 2.866.087 lei
Profitul net este de 2.406.379 lei
Marja brută din vânzări 7,38 %

În anul 2016, SC BRAICONF SA a obtinut un profit net în suma de 2.406.379 lei, exprimat in Euro valoarea
fiind de 535.846 EUR.

Mentinerea profitului din exploatare la un nivel ridicat a asigurat in exercitiul financiar 2016 o rata a rentabilitatii
de 6,56 % (profit net/cifra de afaceri neta).

Rezultatul din activitatea financiara a fost in scadere cu 51,94 %, rezultat influientat de mentinerea trendului
descendent al dobanzilor oferite de banci pentru depozite la termen. Incasarea dividendelor pentru actiunile detinute
la ROMCARBON SA BUZAU in suma de 127.545 lei a influientat rezultatul financiar înregistrat, de 157.637 lei si a
contribuit la realizarea indicatorilor de profitabilitate.



LICHIDITATE

Analiza lichiditatii este un test asupra capacitatii companiei de a face fata obligatiilor sale pe termen scurt .
Indicatorul lichiditatii curente are o valoare acceptabila ce ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele
curente. Indicatorul lichiditatii imediate are o valoare de 1,63, ceea ce conduce la ideea ca societatea poate suporta
acoperirea tuturor datoriilor curente de cel putin o data. Ambii indicatori de lichiditate sunt intr-o usoara scadere
raportat la situatia inregistrata in anul 2015 ca urmare a politicii de distribuire a dividendelor.

INDICATORI DE LICHIDITATE

Denumire Formula de calcul
2015

an curent
2016

an curent Variatie
Lichiditatea

curentă
activecurente
datorii curente

5.67 2.49 -3.18

Lichiditatea
imediată

(Test acid)
activecurente-stocuri

datorii curente
3.98 1.63 -2.35

Indicatorul lichiditatii imediate are o valoare de 1,63, ceea ce conduce la ideea ca societatea poate suporta
acoperirea tuturor datoriilor curente de cel putin o data. Ambii indicatori de lichiditate sunt intr-o usoara scadere
raportat la situatia inregistrata in anul 2015 ca urmare a politicii de distribuire a dividendelor

ACTIVITATEA DE ACHIZIŢII

SC BRAICONF SA imbina operatiunile clasice de import-export cu operatiunile de prelucrare in lohn.
Operatiunile de prelucrare in lohn prezinta o serie de avantaje. Principalul avantaj ar fi ca exportatorul de manopera
nu mai are responsabilitatea aprovizionarii cu materie prima, evitand astfel cheltuielile si riscurile adiacente.

Desi costurile de inchiriere si costurile legate de inovare si creativitate sunt mari, SC BRAICONF SA a
actualizat in permanenta gama de produse proprii oferite prin intermediul magazinelor sale privite ca furnizori de
look vestimentar.

Politica de achiziţie derivă din obiectivele companiei. Satisfacerea clienţilor are aici un rol central. Succesul
produselor este strâns legat de calitatea acestora şi de obiectivul de a putea satisface exigenţele din ce în ce mai
mari ale clienţilor in conditiile unui impact cat mai redus asupra mediului.

Politica firmei consta in achizișionarea de materiale în condiţii cât mai avantajoase (calitate, preș, termene de
livrare, costuri de transport-aprovizionare, modalităși de plata, etc.), în functie de necesarul lunii si de comenzile
primite de la beneficiarii de pe piata interna si externa, astfel încât sa nu se creeze stocuri care implica imobilizarea
resurselor financiare.

Compania noastră achizișionează șesături şi accesorii de la firme de renume din Italia, Austria, Danemarca si
Germania.
Ponderea pe care o ocupa furnizorii in total valoare achizitii este urmatoarea:

• furnizori (producatori) autohtoni: 76,86 %
• furnizori (producatori) externi 23,14 %
Compania a obtinut certificarea sistemului de management al calitatii integrat cu sistemul de management de

mediu si de sanatate si siguranta ocupationala in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001, ISO
14001:2005 si OHSAS 1800:2007

RESURSE UMANE

Planificarea, directionarea si controlul resurselor umane urmaresc cresterea salariilor in conditiile imbunatatirii
productivitati muncii.

În anul 2016, SC Braiconf SA a inregistrat o crestere a nivelurilor salariale concomitent cu aplicarea altor
masuri de crestere a eficientei operationale.



Gradul de sindicalizare la 31.12.2016 este de 50%. Raporturile dintre organismul de conducere al societatii şi
salariaţi sunt caracterizate printr-un climat normal neexistând elemente conflictuale.

PROTECŢIA MEDIULUI

Activitatea societășii nu are impact semnificativ asupra mediului, nu exista şi nu se preconizează litigii cu
privire la încălcarea legislașiei cu privire la protecșia mediului, societatea primind viza anuala a autorizașiei de mediu.

Pentru aceste motive, conducerea S.C. BRAICONF S.A. şi-a propus: conformarea cu legislaţia în vigoare
şi cu reglementările de mediu aplicabile activităţilor desfăşurate, îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu,
prevenirea poluării şi dezvoltare durabila.
Obiectivele generale de mediu sunt:
-Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate din activitășile societășii şi tratarea acestora în conformitate cu
reglementările din legislaţia în vigoare
-Minimizarea consumurilor de materii prime şi materiale utilizate în procesul de producșie
-Monitorizarea emisiilor de gaze

În domeniul protecţiei mediului şi aplicarea principiilor de prevenire a poluării şi dezvoltare durabila,
societatea are implementat şi certificat Sistemul de Management de Mediu în conformitate cu prevederile ESR EN
ISO 14001/2005 .

În continuare exista preocupare şi control pentru menșinerea şi funcșionarea sistemului implementat.

EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Printre potentialele riscuri pe care le poate prezenta operatiunea de prelucrare in lohn se numara:
Riscul pentru exportatorul de manopera (producatorul) ca, in cazul unei conjuncturi nefavorabile ce se
poate manifesta pe piata produselor respective, importatorul sa renunte la tranzactia in lohn;
Riscurile legate de intarzierile ce pot aparea in transportul materiilor prime si materialelor, care pot influenta
negativ programele de productie
Riscul de pret, pentru exportatorul de manopera ( producatorul) in cazul in care pretul la produsul finit
realizat are o evolutie nefavorabila in raport cu pretul fortei de munca .

Politicile şi obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:
menșinerea unui risc de pret scăzut prin diversificarea surselor de achizitie, imbunatatirea
proceselor tehnologice, cresterea productivitatii ;
masuri pentru a evita riscul de credit, prin livrarea produselor în baza unui contract scris între
părși ;
contracararea riscului de lichiditate si cash-flow prin asigurarea unui echilibru între perioada
de recuperare a creanţelor şi perioada de plata a datoriilor;
limitarea efectului schimburilor valutare prin corelarea calendarului platilor cu cel al incasarilor
in valuta.;
riscul privind decizia de dezvoltare de noi investitii – investitiile au fost amanate sau limitate;
Riscul de calamitati – evitarea lor prin incheierea de polite de asigurare impotriva dezastrelor.

În ceea ce privește indicatorii de risc, practic la aceasta data, nu exista.
Gradul de îndatorare este unul foarte mic, determinat de obligatiile catre societatea de leasing.
Nivelul indicatorului viteza de rotatie debite clienti arata ca exista un control al creditului acordat clientilor si
nu se inregistreaza creante greu de incasat.
Gradul de lichiditate imediată (1.63%) exprima un volum redus al datoriilor ce pot fi acoperite din lichidităţi.

INVESTITŢII

In anul 2016 societatea a efectut investitii financiare in suma de 1.633.608 lei in produse financiare
purtatoare de dividend urmarind obtinerea de profituri din dividende sau diferenta de pret.

In cursul exercitiului financiar 2016 societatea a mai investit in achizitia de mijloace fixe noi si licente,
programe informatice – toate din resurse proprii de finantare.

ACŢIUNILE SOCIETĂŢII
Capitalul social al SC BRAICONF SA Braila este de 4.481.550 lei, divizat in 44.815.500 actiuni cu o

valoare nominala de 0,1 lei.
Structura sintetica consolidata a actionariatului este urmatoarea :



-persoane juridice: 33.919.125 actiuni - 75.7 %
-persoane fizice: 10.896.375 actiuni - 24.3 %

Toate acţiunile au fost subscrise şi plătite integral la 31 decembrie 2015 si dau acelaşi drept de vot. Evidenţa
acţiunilor şi acţionarilor este ţinută în condiţiile legii de SC Depozitarul Central SA.

Dividendul brut pe actiune propus de Consiliul de Administratie este de 0,0275 lei/actiune. La cotatia de 0.7
lei/actiune, randamentul dividendelor este de 3.92%.

BRAICONF SA nu a achiziţionat propriile sale acţiuni, nu a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă.

ALTE INFORMAŢII

Situașiile financiare ale societășii sunt întocmite având la bază principiul continuitășii activitășii.
Patrimoniul societăţii a fost inventariat în cursul anului 2016, în conformitate cu prevederile legale,

rezultatele fiind operate în contabilitate şi cuprinse în bilanţul contabil încheiat la data de 31.12.2016.
SC BRAICONF SA emite rapoarte informative curente prin care toti actionarii sunt informati prompt si corect

asupra oricaror modificari semnificative intervenite in situatiile financiare, componenta managementului, litigii legate
de activitatea societatii.

ADMINISTRATORII SOCIETĂŢII

Consiliul de Administrașie stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii si este ales
de A.G.A. pe un mandat de 4 ani. În anul 2016 structura acestuia se prezinta astfel :

SIMIONESCU DAN Presedinte CA economist/analist
financiar

IANCULESCU CARMEN Membru CA economist
MIHALCEA PETRU Membru CA jurist

Nu există nici un acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorii societăţii şi o altă persoană
datorită căreia administratorii au fost aleşi şi numiţi.

CONDUCEREA EXECUTIVĂ

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

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

Juristul societășii este doamna Stoian Mihaela. Intre Directorii societășii şi membrii Consiliului de Administraţie nu
exista nici un acord, înţelegere sau legătură familială.

Persoanele din Consiliul de Administraţie şi Directorii executivi nu au fost implicaţi, în ultimii 5 ani, în litigii sau
proceduri administrative referitoare la activitatea lor.

ELEMENTE DE EVALUARE BILANTIERA

Formatul şi conșinutul situașiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de evaluare, precum şi
regulile de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situașiilor financiare anuale sunt în concordanţă cu actele
normative comunitare în domeniul contabilitășii transpuse în legislașia nașională prin Reglementările contabile
conforme cu directivele europene aprobate prin ORDINUL nr. 1802/2014 din 29 Decembrie 2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate

In cursul anului 2016 metodele de evaluare au fost aplicate in mod consecvent, respectandu-se principiul
permanentei metodelor. Potrivit acestora, la fiecare dată a bilanţului, societatea a tinut cont de efectele variaţiei
cursurilor de schimb valutar, elementele monetare exprimate în valută fiind raportate utilizând cursul de închidere.



În această categorie s-au încadrat creanţele şi datoriile în valută existente la finele anului 2016, diferenţele
de curs valutar aferente fiind înregistrate ca venituri sau cheltuieli financiare ale exerciţiului.

La 31.12.2016 activul net a inregistrat o scadere cu 4.629.822 lei ca urmare a distribuirii de dividende.

Denumire element UM 31.12.2015 31.12.2016 Diferente
Valoarea activului net
contabil

lei 32,531,328 27,901,506 -4.629.822

Numar de actiuni Buc 44,815,500 44,815,500 0
Valoarea unitara activ
net

Lei/actiune 0.7259 0.6226 -0.10

Sinteza pozitiei financiare / bilantul - in evolutie pe ultimii trei ani se prezinta astfel:
Indicatori (lei) 2014 2015 2016

Active imobilizate 8,264,133 8,997,044 9,966,460
Active circulante 26,642,300 27,789,270 29,804,755
Cheltuieli in avans 595,508 647,701 744,397
Total activ 35,501,941 37,434,015 40,515,612

Indicatori (lei) 2014 2015 2016
Capitaluri proprii 30,951,117 32,012,398 27,901,506
Datorii - total, din care: 4,036,580 4,917,907 11,976,176
-sub 1 an 4,005,037 4,902,687 11,976,176
-peste 1 an 31,543 15,220 0
Provizioane 514,244 503,710 628,688
Venituri in avans 0 0 9,242
Total pasiv 35,501,941 37,434,015 40,515,612

Activele imobilizate (la valoarea neta) sunt in suma 9.966.460 lei avand urmatoarea structura :
Imobilizările corporale : 6.808.189 lei
Imobilizări necorporale : 314.929 lei
Imobilizări financiare : 2.843.342 lei

Elemente de bilanţ care reprezintă peste 10% din totalul activelor:

2014 2015 2016

Stocurile 5,771,510 8,277,235 10,330,902

Creanţele 4,150,350 3,514,586 5,630,405

Datoriile 4,036,580 4,917,907 11,976,176



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI

Analiza situatiei economico-financiara, efectuata pe baza situatiilor financiare, comparativ pe ultimii

3 ani se prezinta astfel:

Denumire indicator Exerciţiul financiar
2014 2015 2016

1. Venituri din exploatare - total 34,951,606 35,935,494 39,584,344

2. Cheltuieli din exploatare – total 32,735,978 33,692,217 36,875,894
3. Rezultatul din exploatare – profit 2,215,628 2,243,277 2,708,450
4. Venituri financiare - total 612,262 564,815 362,762
5. Cheltuieli financiare – total 238,675 236,812 205,125
6. Rezultatul financiar 373,587 328,003 157,637
7. Venituri totale 35,563,868 36,500,309 39,947,106
8. Cheltuieli totale 32,974,653 33,929,029 37,081,019
9. Rezultatul brut – profit 2,589,215 2,571,280 2,866,087
10. Impozitul pe profit 384,672 389,612 459,708
11. Rezultatul net – profit 2,204,543 2,181,668 2,406,379
12. Rezultatul net/actiune 0.0492 0.0487 0.0537

Supunem aprobării Adunării Generale a Actionarilor, aprobarea situatiilor financiare aferente

exercitiului financiar 2016, astfel:

Aprobarea Bilanţului Contabil pe anul 2016

Aprobarea Contului de profit şi pierdere

Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2016

Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2016

PRINCIPII PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA

I. Preambul

Principiile de Guvernanta Corporativa ale SC Braiconf SA sintetizeaza principalele reguli, structuri,
proceduri si practici de luare a deciziilor in cadrul societatii, standarde de guvernare care asigura aplicarea
principiilor generale de administrare si control eficient a activitatilor desfasurate de societate potrivit
obiectului sau de activitate, in beneficiul actionarilor si a sporirii increderii investitorilor. Intregul set de
standarde de guvernare corporatista ofera structura prin care sunt stabilite obiectivele societatii, mijloacele
de atingere a acestora si de monitorizare a performantei si vizeaza promovarea corectitudinii, a
transparentei si a responsabilitatii la nivelul societatii.



Societatea Comerciala “BRAICONF” S.A. este persoana juridica romana, ce functioneaza ca
societate pe actiuni, conform actelor normative in vigoare. Aceasta isi desfasoara activitatea in
conformitate cu legile romane in vigoare si cu actul constitutiv.

SC BRAICONF SA, are sediul in Braila, Str. Scolilor nr. 53, inregistrata la ORC de pe langa
Tribunalul Braila, sub nr. J09/5/1991, avand C.I.F. RO 2266085.

Principala activitate a societatii este reprezentata de fabricarea de articole textile.
Prin punctele de lucru societatea mai desfasoara : comert cu amanuntul al imbracamintei, in

magazine specializate ; comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine
specializate ; comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate si comert cu
amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate.

Compania are certificat sistemul de management al calitatii integrat cu sistemul de management
de mediu si de sanatate si siguranta ocupationala in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO
9001:2001, ISO 14001:2005 si OHSAS 1800:2007.

Incepand cu aprilie 2015 actiunile S.C. BRAICONF S.A. sunt tranzactionate pe piata AeRO din
cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

Informatii despre actiuni
Simbolul de tranzactionare BRCR
Codul ISIN ROBRCRACNOR0
Numarul total de actiuni 44.815.500
Valoarea actiunii 0,1 lei

Structura actionariatului este urmatoarea:

Registrul consolidat la data de referinta 10.01.2017
Numele Total actiuni Procent Tara
NEW CARPATHIAN FUND 12.500.000 27.89% LIE
S.C. ELECTROARGES S.A. 7.904.221 17.64% ROM
Alte persoane fizice si juridice 25.661.279 54.47%

Conducerea S.C. Braiconf S.A. declara ca adopta in mod voluntar si autoimpus Principiile de
Guvernanta Corporativa pentru Aero – piata de actiuni a BVB , astfel cum a fost adoptat de catre Consiliul
Bursei de Valori Bucuresti, avand ca unic scop implementarea acestora la nivelul societatii, prin asumarea
unei politici de guvernanta corporativa proprii.

Legislatia pe care societate o are in vedere in implentarea principiilor de guvernanta corporative
este urmatoarea:

Legea nr. 31/ 1990 a societatilor comerciale, republicata in 2004, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Legea nr. 297 / 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare –
prevederile aplicabile societatilor cotate pe AeRO,

Regulamentele emise de ASF (C.N.V.M.) pentru reglementarea pietei de capital,
Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ;
Actul constitutiv al societatii ;
Contractul Colectiv de Munca, Regulamentul Intern aplicabil la nivelul societatii ;
Principiile de Guvernanta Corporatista pentru societatle admise la tranzactionare pe AeRO,

adoptate de Bursa de Valori Bucuresti,
Reglementarile contabile, reglementarile privind activitatea de audit, etc.



Sectiunea A – Responsabilitati ale Consiliului de Administratie

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de 3 membri.
Administratorii sunt desemnaţi de către Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor pentru un mandat de 4
ani.

Presedintele Consiliului de Administratie este numit de catre administratori.
Componenta Consiliului de administratie al societatii este urmatoarea:

Simionescu Dan - presedinte
Ianculescu Carmen - vicepresedinte
Mihalcea Petru - membru

Preşedintele coordonează activitatea Consiliului de Administraţie şi raportează cu privire la aceasta
Adunării Generale a acţionarilor. El veghează la buna funcţionare a organelor Societăţii. În cazul în care
preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata stării respective de
imposibilitate Consiliul de Administraţie poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcţiei de
preşedinte.

Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni.
Preşedintele convoacă Consiliul de Administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra

informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează
întrunirea. Consiliul de Administraţie este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puţin 2 dintre
membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii.
Preşedintele fiind obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea  pentru întrunirea Consiliului de Administraţie este transmisă administratorilor cu cel
putin 2 zile lucratoare înainte de data întrunirii. Convocarea cuprinde data, locul unde se va ţine şedinţa şi
ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri
de urgenţă.

La fiecare şedinţă se întocmeste un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea
deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat
de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.

Directorii si auditorii interni pot fi convocaţi la orice întrunire a Consiliului de Administraţie, întruniri la
care aceştia sunt obligaţi să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepţia directorilor care sunt şi
administratori.

Principalele atributii ale Consiliului de Administratie sunt: stabilirea directiilor principale de activitate
si de dezvoltare ale societatii, stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificării
financiare, numirea si revocarea directorilor, supravegherea activitatii directorilor, pregatirea raportului
anual, organizarea Adunarii Generale a actionarilor, implementarea hotararilor acesteia si altele.

Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru
realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea
Generală a acţionarilor.

Consiliul de Administraţie deleaga conducerea societăţii mai multor directori, numind pe unul dintre
ei director general, persoane fizice. Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii poate fi numit şi
director general in baza unei hotarari a Consiliului de Administratie.

Membrii Consiliului de Administraţie îşi exercită mandatul cu loialitate, în interesul societăţii.
Administratorul neîncalcând această obligaţie dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în
mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii
adecvate. Membrii Consiliului de Administraţie nu au voie să divulge informaţiile confidenţiale şi secretele
de afaceri ale Societăţii, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligaţie le revine şi
după încetarea mandatului de administrator. Conţinutul şi durata obligaţiilor fiind prevăzute în contractul
de administratie.
Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor reglementate de dispoziţiile referitoare
la mandat, si sunt solidar răspunzători faţă de Societate pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
b) existenţa reală a dividendelor plătite;
c) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;



e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun;
f) prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna

nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor, directorii trebuind
sa înştiinţeze consiliul de administraţie de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor.

Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de
neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar.

Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administraţie este necesară prezenţa a cel puţin
jumătate din numărul membrilor. Deciziile în cadrul Consiliului de Administraţie se iau cu votul majorităţii
membrilor prezenţi. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea preşedintelui Consiliului de Administratie
se ia cu votul majorităţii membrilor Consiliului.

Membrii Consiliului de Administraţie pot fi reprezentaţi la întrunirile organului respectiv doar de
către alţi membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent. Participarea la
reuniunile Consiliului de Administraţie poate avea loc şi prin intermediul mijloacelor de comunicare la
distanţă: teleconferinţă, videoconferinţă, etc.

Preşedintele Consiliului de Administraţie are votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Nu poate
avea vot decisiv Preşedintele Consiliului de Administraţie care este, în acelaşi timp, director al Societăţii.
Dacă preşedintele în funcţie al Consiliului de Administraţie nu poate sau îi este interzis să participe la vot
în cadrul Consiliului de Administratie, ceilalţi membri vor putea alege un preşedinte de şedinţă, având
aceleaşi drepturi ca preşedintele în funcţie.

Consiliul de Administraţie va putea să încheie acte juridice în numele şi în contul Societăţii, prin
care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să
constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii, a căror valoare depăşeşte 20 % din valoarea
contabilă a activelor societăţii la data încheierii actului juridic, numai cu Aprobarea Adunării Generale a
acţionarilor, dată în condiţiile cvorumului legal.

Nominalizarea administratorilor S.C. BRAICONF S.A. se face de catre actionari, nominalizarile
fiind supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor. Candidatii la functia de membru al consiliului de
administratie al societatii trebuie sa indeplineasca pe langa conditiile generale prevazute de Legea
nr.31/1990 si cele speciale instituite de Legea nr.297/2004.

In anul 2016, Consiliul de Administratie s-a intrunit in sedinte, deciziile fiind luate cu
unaninimitatea voturilor si cu indeplinirea prevederilor legale privind convocarea si cvorumul pentru
tinerea respectiv adoptarea in mod legal a deciziilor.

Sectiunea B – Sistemul de Control Intern

Auditarea interna a SC BRAICONF SA este realizata de catre SC Pescu Business Consulting
SRL – terta persoana care raporteaza Consiliului iar in cadrul societatii Directorului general.

Sectiunea C –Recompense echitabile si motivare
Politica de remunerare la nivelul societatii cu privire la remunerare/ indemnizatia membrilor C.A.

este atibutul exclusiv al Adunarii Generale a Actionarilor, respectiv al Consiliului de Administratie in ceea
ce priveste remunerarea conducerii executive.

Sectiunea D –Construind valoarea prin relatia cu investitorii
In ceea ce priveste relatia cu actionarii si investitorii, S.C. BRAICONF S.A. se supune unei

discipline corporatiste prin efectuarea raportarilor periodice si continue adecvate asupra tuturor
evenimentelor importante, inclusiv situatia financiara, performanta, proprietatea si conducerea.

Rapoartele mentionate sunt transmise Bursei de Valori Bucuresti, Autoritatii de Supraveghere
Financiara, publicate intr-un cotidian de circulatie nationala si  locala si postate pe site-ul societatii
www.braiconf.ro.



In prezent S.C. BRAICONF S.A. nu disemineaza partial, informatii mentionate mai sus si in limba
engleza, dar pe viitor aceasta obligatie se va respecta.

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Nr.
crt.

Prevederi de indeplinit respecta nu
respecta/
respecta
partial

Observatii

1. A.1. Societatea trebuie sa detine
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.

x Se   va avea in vedere luarea
masurilor necesare care sa
asigure conformarea cu
aceasta cerinta.

2. 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.

x

3. 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.

x

4. 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.

x

5. B.1.Consiliul va adopta o politica
astfel incat orice tranzactie a
societatii cu o filiala reprezendand
5% sau mai mult din activele nete
ale societatii, conform celei mai
recente raportari financiare, sa fie
aprobata de Consiliu.

x

6. B.2.Auditul intern trebuie sa fie
realizat de catre o structura
organizatorica separata
(departamentul de audit intern)

x



din cadrul societatii sau prin
serviciile unei terte parti
independente, care va raporta
Consiliului, iar, in cadrul
societatii, ii va raporta direct
Directorului General.

7. D.1.1.Principalele regulamente ale
societatii, in particular actul
constitutiv si regulamentele
interne ale organelor statutare – in
limba engleza

x La nivelul societatii se va
avea in vedere luarea tuturor
masurilor necesare care sa
asigure conformarea cu
aceasta cerinta.

8. D.1.2.CV-urile membrilor
organelor statutare - in limba
engleza

x La nivelul societatii se va
avea in vedere luarea tuturor
masurilor necesare care sa
asigure conformarea cu
aceasta cerinta.

9. D.1.3.Rapoartele curente si
rapoartele periodice - in limba
engleza

x La nivelul societatii se va
avea in vedere luarea tuturor
masurilor necesare care sa
asigure conformarea cu
aceasta cerinta.

10. D.1.4.Informatii cu privire la
adunarile generale ale actionarilor:
ordinea de zi si materialele
aferente; hotararile adunarilor
generale - in limba engleza

x La nivelul societatii se va
avea in vedere luarea tuturor
masurilor necesare care sa
asigure conformarea cu
aceasta cerinta.

11. 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 - in limba
engleza

x La nivelul societatii se va
avea in vedere luarea tuturor
masurilor necesare care sa
asigure conformarea cu
aceasta cerinta.

12. 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 Maker

x La nivelul societatii se va
avea in vedere luarea tuturor
masurilor necesare care sa
asigure conformarea cu
aceasta cerinta.

13. D.2. O societate trebuie sa aiba
adoptata o politica  de dividend a
societatii, ca un set de directii
referitoare la repartizarea
profitului net, pe care societatea
declara ca o va respecta.
Principiile politicii de dividend
trebuie sa fie pu blicate pe pagina
de internet a societatii.

x La nivelul societatii se va
avea in vedere luarea tuturor
masurilor necesare care sa
asigure conformarea cu
aceasta cerinta.

14. D.4. O societate trebuie sa
stabileasca  data si locul unei
adunari generale astfel incat sa
permita participarea unui numar
cat mai mare de actionari.

x

15. D.5. Rapoartele financiare vor
include informatii atat in romana

x



cat si in engleza, cu privire la
principalii factori care
influenteaza schimbari la nivelul
vanzarilor, profitului operational,
profitului net sau orice alt
indicator financiar relevant.

16. D.6. Societatea   va organiza cel
putin o intalnire/ conferinta
telefonica cu analisti si investitori,
in fiecare an. Informatiile
prezentate cu aceste ocazii vor fi
publicate in sectiunea Relatii cu
Investitorii de pe pagina de
internet  a societatii, la momentul
respectivei intalniri/ conferinte
telefonice.

x La nivelul societatii se va
avea in vedere luarea tuturor
masurilor necesare care sa
asigure conformarea cu
aceasta cerinta.

Consiliul de Administraţie al S.C. BRAICONF S.A.

Simionescu Dan – preşedintele Consiliului de Administraţie

Ianculescu Carmen – membru

Mihalcea Petru – membru



4.481.550

Tip situa!ie financiară : BL

An Semestru Anul 2016

Entitatea SC BRAICONF SA

A
dr

es
a

Jude! Sector Localitate

Braila BRAILA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

SCOLILOR 53 0239692200

Număr din registrul comer!ului J09/5/1991 Cod unic de inregistrare 2 2 6 6 0 8 5

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

Situatii financiare anuale Raportări anuale
( entita!i al căror exerci!iu financiar coincide cu anul calendaristic )

Entită"i mijlocii, mari si entită"i de Entită"i de ?
interes public interes

Entită"i mici
public

Indicatori : Capitaluri - total 27.901.506

Profit/ pierdere 2.406.379

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele Numele si prenumele

SIMIONESCU DAN PRIBEAGU IONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura
Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Entitatea are obliga%ia legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR,
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

LEXEXPERT AUDIT SRL

Formular VALIDAT Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI

1047/2011

S1002_A1.0.0 /14.02.2017 Suma de control

Bifati numai dacă
este cazul :

Mari Contribuabili care depun bilan!ul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

1. entită!ile care au optat pentru un exerci"iu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilită"ii nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunită!ile deschise în România de societă"i rezidente în state
apar!inând Spa!iului Economic EuropeanMicroentită"i

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4)
din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror
exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

2 7 8 8 3 2 1 3



F10 - pag. 1
BILANT

la data de 31.12.2016

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr.
rd.

Sold la:

01.01.2016 31.12.2016

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02
3. Concesiuni, brevete, licen"e, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi

alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 303.628 314.929

4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

(ct. 206-2806-2906) 05

6. Avansuri (ct.4094) 06
TOTAL (rd.01 la 06) 07 303.628 314.929

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri şi construc"ii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 6.149.764 5.821.728

2. Instala"ii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 1.259.052 901.872

3. Alte instala"ii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 69.909 58.076

4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11

5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 6.000 18.180

6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.

216-2816-2916) 14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15

9. Avansuri (ct. 4093) 16 8.333

TOTAL (rd. 08 la 16) 17 7.484.725 6.808.189

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Ac"iuni de"inute la filiale (ct. 261 - 2961) 18

2. Împrumuturi acordate entită"ilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19

3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun
(ct. 262+263 - 2962) 20

4. Împrumuturi acordate entită"ilor asociate si entitatilor controlate in comun
(ct. 2673 + 2674 - 2965) 21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22 1.190.200 2.823.808

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23 18.491 19.534

TOTAL (rd. 18 la 23) 24 1.208.691 2.843.342

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 8.997.044 9.966.460

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 +
323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 26 3.137.722 4.163.611
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2. Produc�ia în curs de execu�ie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 27 527.827 936.146

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +
326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 -
396 - 397 - din ct. 4428)

28 4.603.551 5.187.981

4. Avansuri (ct. 4091) 29 8.135 43.164

TOTAL (rd. 26 la 29) 30 8.277.235 10.330.902

II. CREAN!E (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un
an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Crean�e comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +
411 + 413 + 418 - 491)

31 2.985.539 5.149.049

2. Sume de încasat de la entită�ile afiliate (ct. 451** - 495*) 32

3. Sume de încasat de la entită�ile asociate si entitatile controlate in comun
(ct. 453** - 495*)

33

4. Alte crean�e (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428**
+ 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34 529.047 481.356

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35

TOTAL (rd. 31 la 35) 36 3.514.586 5.630.405

III. INVESTI!II PE TERMEN SCURT

1. Ac�iuni de�inute la entită�ile afiliate (ct. 501 - 591) 37

2. Alte investi�ii pe termen scurt
(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

38 14.305.004 12.678.312

TOTAL (rd. 37 + 38) 39 14.305.004 12.678.312

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40 1.692.445 1.165.136

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 27.789.270 29.804.755

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 42 647.701 744.397

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 43 173.955 255.284

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 44 473.746 489.113

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obliga�iuni, prezentându-se separat
împrumuturile din emisiunea de obliga�iuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

45

2. Sume datorate institu�iilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +
1682 + 5191 + 5192 + 5198)

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47 264.481 643.827

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 2.794.793 4.537.390

5. Efecte de comer� de plătit (ct. 403 + 405) 49

6. Sume datorate entită�ilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50

7. Sume datorate entită�ilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663
+1686+2692+2693+ 453***)

51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623
+ 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***
+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** +
457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

52 1.843.413 6.794.959

TOTAL (rd. 45 la 52) 53 4.902.687 11.976.176

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) 54 23.060.538 18.074.621

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 55 32.531.328 28.530.194
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G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA
MAI MARE DE 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obliga€iuni, prezentându-se separat
împrumuturile din emisiunea de obliga€iuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 56

2. Sume datorate institu€iilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +
1682 + 5191 + 5192 + 5198) 57 15.220 0

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59

5. Efecte de comer€ de plătit (ct. 403 + 405) 60

6. Sume datorate entită€ ilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 61

7. Sume datorate entită€ ilor asociate si entită€ ilor controlate in comun
(ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct.
1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +
437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +
456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63

TOTAL (rd.56 la 63) 64 15.220 0

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66 4.963 3.863

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67 498.747 624.825

TOTAL (rd. 65 la 67) 68 503.710 628.688

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subven€ ii pentru investi€ ii (ct. 475)(rd. 70+71) 69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) 70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) 71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 72 0 9.242

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 73 0 9.242

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien€ i
(ct. 478)(rd.76+77)

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) 76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) 77

Fond comercial negativ (ct.2075) 78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79 0 9.242

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80 4.481.550 4.481.550

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82

4. Patrimoniul institutelor na€ ionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 84

TOTAL (rd. 80 la 84) 85 4.481.550 4.481.550

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86
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III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87 3.704.185 3.431.919

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 88 795.144 896.310

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 89

3. Alte rezerve (ct. 1068) 90 15.176.780 10.749.756

TOTAL (rd. 88 la 90) 91 15.971.924 11.646.066

Ac!iuni proprii (ct. 109) 92

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 95 5.819.019 6.091.284

SOLD D (ct. 117) 96 0 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCI"IULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121) 97 2.181.668 2.406.379

SOLD D (ct. 121) 98 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 99 145.948 155.692

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) 100 32.012.398 27.901.506

Patrimoniul public (ct. 1016) 101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79 103 32.012.398 27.901.506

Suma de control F10 : 584802653 / 1532592936

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă crean!ele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate,
precum şi alte crean!e imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa  de către entită&ile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finan&elor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014
pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse
inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

SIMIONESCU DAN

Numele si prenumele

PRIBEAGU IONICA

Semnătura Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 31.12.2016

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor Nr.
rd.

Exerci!iul financiar

2015 2016

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 32.312.771 36.686.572

Produc"ia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 25.808.383 29.536.029

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 6.504.388 7.150.543

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 0
Venituri din dobânzi înregistrate de entită"ile radiate din Registrul general si care

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

Venituri din subven"ii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06

2. Venituri aferente costului produc"iei în curs de execu"ie (ct.711+712)

Sold C 07 3.459.686 2.801.847

Sold D 08 0 0

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

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

5. Venituri din produc"ia de investi"ii imobiliare (ct. 725) 11

6. Venituri din subven%ii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +
7417 + 7419) 12 60.641

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 163.037 35.284

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

-din care, venituri din subven%ii pentru investi%ii (ct.7584) 15

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 35.935.494 39.584.344

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 17 5.628.687 5.799.016

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 108.568 133.087

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 582.546 562.405

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 2.972.293 3.039.661
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 58.179 7.147

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 18.468.044 20.225.805

a) Salarii şi indemniza"ii (ct.641+642+643+644) 23 15.157.642 16.488.218

b) Cheltuieli cu asigurările şi protec"ia socială (ct.645) 24 3.310.402 3.737.587

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 926.687 832.980

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 926.687 832.980

a.2) Venituri (ct.7813) 27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28 -141.077 -6.734
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b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 20.785 0

b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 161.862 6.734

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 5.215.181 6.171.844

11.1. Cheltuieli privind presta!iile externe
(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32 4.620.173 5.532.307

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

33 165.144 136.184

11.3. Cheltuieli cu protec!ia mediului înconjurător (ct. 652) 34

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

11.5. Cheltuieli privind calamită!ile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 429.864 503.353

Cheltuieli cu dobânzile de refinan!are înregistrate de entită!ile radiate din Registrul
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39 -10.533 124.977

- Cheltuieli (ct.6812) 40 498.747 624.825

- Venituri (ct.7812) 41 509.280 499.848

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 33.692.217 36.875.894

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42) 43 2.243.277 2.708.450

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

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45 127.545

- din care, veniturile ob!inute de la entită!ile afiliate 46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 342.247 84.246

- din care, veniturile ob!inute de la entită!ile afiliate 48

14. Venituri din subven!ii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 222.568 150.971

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

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 564.815 362.762

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investi!iile financiare
de!inute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53

- Cheltuieli (ct.686) 54

- Venituri (ct.786) 55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 1.680 951

- din care, cheltuielile în rela!ia cu entită!ile afiliate 57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 235.132 204.174

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 236.812 205.125

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59) 60 328.003 157.637

- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0 0
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VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 36.500.309 39.947.106

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 33.929.029 37.081.019

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63) 64 2.571.280 2.866.087

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

19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 389.612 459.708

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

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCI"IULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) 68 2.181.668 2.406.379

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

Suma de control F20 : 581977107 / 1532592936

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legisla%iei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621

„Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se eviden'iază

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

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

SIMIONESCU DAN

Numele si prenumele

PRIBEAGU IONICA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:
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DATE INFORMATIVE

Cod 30
la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unita!i care au inregistrat profit 01 1 2.406.379

Unita!i care au inregistrat pierdere 02

Unita!i care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

II Date privind platile restante Nr.
rd.

Total,
din care:

Pentru
activitatea

curenta

Pentru
activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04

Furnizori restan!i – total (rd. 06 la 08) 05

- peste 30 de zile 06

- peste 90 de zile 07

- peste 1 an 08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total
(rd.10 la 14)

09

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- contribu!ia pentru pensia suplimentară 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte
fonduri

15

Obligatii restante fata de alti creditori 16

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

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

Credite bancare nerambursate la scadenta –
total (rd. 20 la 22)

19

- restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

III. Numar mediu de salariati Nr.
rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 853 815

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,
respectiv la data de 31 decembrie

25 849 827
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IV. Dobânzi, dividende şi redeven e plătite în cursul perioadei
de raportare. Subven ii încasate şi crean e restante

Nr.
rd.

Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre
ale Uniunii Europene, din care: 28

- impozitul datorat la bugetul de stat 29

Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30

- impozitul datorat la bugetul de stat 31

Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din
statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32

- impozitul datorat la bugetul de stat 33

Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 34 13.445

- impozitul datorat la bugetul de stat 35 674

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:

36 2.035

- impozitul datorat la bugetul de stat 37 102

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit
prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, din care:

38 884.827

- impozitul datorat la bugetul de stat 39 44.242

Venituri brute din redeven e plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40

- impozitul datorat la bugetul de stat 41

Venituri brute din redeven e plătite către persoane fizice nerezidente din state
membre ale Uniunii Europene, din care: 42

- impozitul datorat la bugetul de stat 43

Venituri brute din redeven e plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44

- impozitul datorat la bugetul de stat 45

Venituri brute din redeven e plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente
din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46

- impozitul datorat la bugetul de stat 47

Redeven e plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul
public, primite în concesiune, din care: 48

- redeven$e pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49

Redeven ă minieră plătită la bugetul de stat 50

Redeven ă petrolieră plătită la bugetul de stat 51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53 48.205

- impozitul datorat la bugetul de stat 54 7.558

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:

55 48.205

- impozitul datorat la bugetul de stat 56 7.558

Subven ii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57 60.641
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- subven�ii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58

- subven�ii aferente veniturilor, din care: 59 60.641

- subven�ii pentru stimularea ocupării for�ei de muncă **) 60 60.641

Crean�e restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale
şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

61 75.473

- crean�e restante de la entită�i din sectorul majoritar sau integral de stat 62

- crean�e restante de la entită�i din sectorul privat 63 75.473

V. Tichete demasa Nr.
rd.

Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 1.309.455

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea
de cercetare - dezvoltare ***)

Nr.
rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): 65 0 0

- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68) 66 0 0

- din fonduri publice 67

- din fonduri private 68

- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71) 69 0 0

- cheltuieli curente 70

- cheltuieli de capital 71 0 0

VII. Cheltuieli de inovare ****) Nr.
rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informa�ii Nr.
rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
(ct. 4094)

73

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 74 8.333

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84) 75 1.208.691 2.843.342

Ac�iuni de�inute la entită�ile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate şi obliga�iuni, în sume
brute (rd. 77 la 83)

76 1.190.200 2.823.808

- ac�iuni cotate emise de rezidenti 77 1.190.000 2.823.608

- ac�iuni necotate emise de rezidenti 78

- păr�i sociale emise de rezidenti 79 200 200

- obliga�iuni emise de rezidenti 80

- ac�iuni emise de organismele de plasament colectiv
emise de rezidenti

81

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82

- obligatiuni emise de nerezidenti 83

Crean�e imobilizate, în sume brute (rd. 85+86) 84 18.491 19.534
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- crean�e imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror
decontare se face in functie de cursul unei valute
(din ct. 267)

85 18.491 19.534

- crean�e imobilizate în valută (din ct. 267) 86

Crean�e comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri
de natura stocurilor ș i pentru prestă ri de servicii
acordate furnizorilor ş i alte conturi asimilate, în sume
brute
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

87 2.901.541 5.079.971

- crean$e comerciale în relatia cu nereziden$ii, avansuri
pentru cumpă ră ri de bunuri de natura stocurilor ș i
pentru prestă ri de servicii acordate furnizorilor nereziden$i
ș i alte
conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din
ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

88 2.843.926 3.637.323

Crean e neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

89 90.392 75.473

Crean e în legă tură cu personalul ş i conturi asimilate
(ct. 425 + 4282)

90 6.576 11.860

Crean e în legă tură cu bugetul asigură rilor sociale ş i
bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 +
4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)

91 398.400 343.550

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431+437+4382)

92 19.034 20.274

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441
+4424+4428+444+446)

93 372.192 319.155

- subventii de incasat(ct.445) 94

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
(ct.447)

95 7.174 4.121

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97
Crean e în legă tură cu bugetul asigură rilor sociale
ş i
bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.
431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

Alte crean e (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+
4662), (rd.100 la 102)

99 732.344 870.343

- decontari privind interesele de participare ,decontari
cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

100

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului)

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

101 731.256 867.496

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit
legii ş i nedecontate până la data de 31 decembrie (din
ct.
461)

102 1.088 2.847

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 103 39.429 0
- de la nerezidenti 104

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor
economici *****)

105

Investi ii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +
506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)

106

- ac iuni cotate emise de rezidenti 107
- ac iuni necotate emise de rezidenti 108
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- păr€i sociale emise de rezidenti 109
- obliga€iuni emise de rezidenti 110
- ac€iuni emise de organismele de plasament colectiv

rezidente 111

- actiuni emise de nerezidenti 112

- obligatiuni emise de nerezidenti 113
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 114
Casa în lei şi în valută (rd.116+117 ) 115 28.684 11.946

- în lei (ct. 5311) 116 28.684 11.946
- în valută (ct. 5314) 117

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.119+121) 118 1.663.681 1.153.114

- în lei (ct. 5121), din care: 119 1.302.778 499.580

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 120

- în valută (ct. 5124), din care: 121 360.903 653.534
- conturi curente în valută deschise la bănci
nerezidente 122

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.124+125) 123

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori
de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 124

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută
(din ct. 5125 + 5414) 125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 +
148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 +
170 + 171 + 172 + 178)

126 4.917.907 11.976.176

Împrumuturi din emisiuni de obliga€iuni , în sume brute
(ct. 161 ),(rd. 128 +129)

127

- în lei 128
- în valută 129

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de
obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)

130

- in lei 131
- in valuta 132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192
+ 5196 + 5197 ), (rd. 134+135)

133

- în lei 134

- în valută 135

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen
scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)

136

- in lei 137
- in valuta 138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194
+5195), (rd .140+141)

139

- în lei 140

- în valută 141

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen
scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)

142

- in lei 143
- in valuta 144
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Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +
1627 ), (rd.146+147)

145

- în lei 146
- în valută 147

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din
ct.1682) (rd.149+150)

148

- in lei 149
-in valuta 150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624
+ 1625 ) (rd.152+153)

151

- în lei 152
- în valută 153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen
lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)

154

- in lei 155

- in valuta 156

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.
1626 + din ct. 1682) 157

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 +
1686 + 1687) (rd. 159+160)

158 30.589 15.275

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se
face in functie de cursul unei valute 159 30.589 15.275

- în valută 160

Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 161

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161a

Datorii comerciale, avansuri primite de la clien%i şi alte
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405
+ 408 + 419), din care:

162 3.059.274 5.181.217

- datorii comerciale în relatia cu nereziden&ii, avansuri
primite de la clien&i nereziden&i și alte conturi asimilate, în
sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct.
405 + din ct. 408 + din ct. 419)

163 1.151.203 1.849.888

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct.
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 164 552.445 772.448

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi
bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +
4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165 645.690 881.410

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431+437+4381) 166 451.456 484.452

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.441+4423+4428+444+446) 167 194.234 396.958

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
(ct.447) 168

- alte datorii in legatura cu bugetul statului
(ct.4481) 169

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 171 528.374 826.969

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF 171a 528.374 826.969

- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ 171b

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +
462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)

172 101.535 4.298.857
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-decontari privind interesele de participare ,
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,
decontari din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

173 4.257.472

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului ) 2)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)

174 101.535 41.385

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 175

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

176

- venituri în avans aferente activelor primite prin
transfer de la clien"i (ct. 478)

177

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178

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

179

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180 4.481.550 4.481.550

- ac"iuni cotate 3) 181 4.481.550 4.481.550

- ac"iuni necotate 4) 182

- păr"i sociale 183

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184

Brevete si licente (din ct.205) 185 29.305 35.632

IX. Informatii privind cheltuielile cu
colaboratorii

Nr.
rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186 0 5.130

X. Informa!ii privind bunurile din domeniul
public al statului

Nr.
rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
în administrare 187

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
în concesiune 188

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului
închiriate 189

XI. Informa!ii privind bunurile din
proprietatea privată a statului supuse
inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr.
rd.

31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 190
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XII. Capital social vărsat Nr.
rd.

31.12.2015 31.12.2016

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

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

Capital social vărsat (ct. 1012) 6),
(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)

191 4.481.550 X 4.481.551 X

- de!inut de institu!ii publice, (rd. 193+194) 192

- de!inut de institu!ii publice de subordonare centrală 193

- de!inut de institu!ii publice de subordonare locală 194

- de!inut de societă!ile cu capital de stat,
din care:

195

- cu capital integral de stat 196

- cu capital majoritar de stat 197

- cu capital minoritar de stat 198

- de!inut de regii autonome 199

- de!inut de societă!i cu capital privat 200 3.378.157 75,38 3.391.913 75,69

- de!inut de persoane fizice 201 1.103.393 24,62 1.089.638 24,31

- de!inut de alte entită!i 202

Nr.
rd.

Sume

A B 31.12.2015 31.12.2016

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite
bugetului de stat sau local, de repartizat din
profitul exerci!iului  financiar de către
companiile na!ionale, societă!ile na!ionale,
societă!ile şi regiile autonome, din care:

203 0 0

- către institu!ii publice centrale; 204

- către institu!ii publice locale; 205

- către al!i ac!ionari la care statul/unită!ile administrativ
teritoriale/institu!iile publice de!in direct/indirect ac!iuni
sau participa!ii indiferent de ponderea acestora.

206

Nr.
rd. Sume

A B 31.12.2015 31.12.2016

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite
bugetului de stat sau local, virate în perioada
de raportare din profitul companiilor
na!ionale, societă!ilor na!ionale, societă!ilor
şi al regiilor autonome, din care:

207 0 0

- dividende/vărsăminte din profitul exerci!iului financiar al
anului precedent, din care virate:

208

- către institu!ii publice centrale; 209

- către institu!ii publice locale; 210
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- către al€i ac€ionari la care statul/ unită€ile
administrativ teritoriale /institu€iile publice de€in
direct/indirect ac€iuni sau participa€ii indiferent de
ponderea acestora.

211

- dividende/vărsăminte din profitul exerci€iilor financiare
anterioare anului precedent, din care virate: 212

- către institu€ii publice centrale; 213

- către institu€ii publice locale; 214

- către al€i ac€ionari la care statul/ unită€ile
administrativ teritoriale /institu€iile publice de€in
direct/indirect ac€iuni sau participa€ii indiferent de
ponderea acestora.

215

XV. Crean�e preluate prin cesionare de la persoane juridice ******) Nr.
rd.

Sume (lei)

A B 31.12.2015 31.12.2016

Crean€e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din
care: 216

- crean€e preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 217

Crean€e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizi€ie), din care: 218

- crean€e preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219

XVI. Venituri ob�inute din activită�i agricole *******) Nr.
rd.

Sume (lei)

A B 31.12.2015 31.12.2016

Venituri ob€inute din activită€i agricole 220
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ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

SIMIONESCU DAN

Numele si prenumele

PRIBEAGU IONICA

INTOCMIT,

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
**) Subven$ii pentru stimularea ocupării for$ei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata
absolven$ilor institu$iilor de învă$ământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri între$inători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data
angajării îndeplinesc condi$iile pentru a solicita pensia anticipată par$ială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situa$ii prevăzute prin
legisla$ia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării for$ei de muncă.
***) Se va completa  cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea  aplicativă, dezvoltarea
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonan$ei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiin$ifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa  conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind
produc$ia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiin$ei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
****) Se va completa  cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind produc$ia şi dezvoltarea
statisticilor comunitare în domeniul ştiin$ei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entită'ile reglementate și supravegheate de Banca Na'ională a României, respectiv Autoritatea de
Supraveghere Financiară, societă'ile reclasificate în sectorul administra'iei publice și institu'iile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor popula'iei.
******) Pentru crean$ele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa  atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achizi$ie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plă'ile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și
de modificare a anexei X la regulamentul men'ionat, '(1) ... veniturile ob'inute din activită'ile agricole sunt veniturile care au fost ob'inute de un fermier din activitatea
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul men'ionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploata'iei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor na'ional acordat pentru activită'i
agricole, cu excep'ia  plă'ilor directe na'ionale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile ob'inute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploata'iei sunt
considerate venituri din activită'i agricole cu condi'ia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activită'i neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâne$e etc.) şi aferente spa$iilor comerciale (terase etc.) apar$inând proprietarilor
priva$i sau unor unită$i ale administra$iei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu institu$iile publice (institu$iile statului)' nu se vor
înscrie subven$iile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societă$ilor, care sunt negociabile şi tranzac$ionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societă$ilor, care nu sunt tranzac$ionate.
5) Se va completa  de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finan'elor publice și al ministrului delegat pentru buget nr.
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
6) La sec$iunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 şi col. 4 entită$ile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social de$inut în totalul capitalului
social vărsat înscris la rd. 191.
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SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40 - lei -
Elemente de
imobilizari

Nr.
rd.

Valori brute

Sold
initial

Cresteri Reduceri Sold final
(col.5=1+2-3)Total Din care:

dezmembrari
si casari

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizari 02 732.693 83.319 X 816.012

Avansuri acordate pentru
imobilizari necorporale 03 X

Active necorporale de explorare
si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 732.693 83.319 X 816.012

II.Imobilizari corporale

Terenuri 06 850.620 X 850.620

Constructii 07 6.007.603 6.007.603

Instalatii tehnice si masini 08 15.431.120 57.396 163.397 15.325.119

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 397.616 28.843 1.740 424.719

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale 11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de
executie 13 6.000 12.180 18.180

Investitii imobiliare in curs de
executie 14

Avansuri acordate pentru
imobilizari corporale 15 22.328 43.935 57.930 8.333

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 22.715.287 142.354 223.067 22.634.574

III.Imobilizari financiare 17 1.208.691 1.634.897 246 X 2.843.342

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd.05+16+17) 18 24.656.671 1.860.570 223.313 26.293.928
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SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari Nr.
rd.

Sold initial Amortizare in cursul
anului

Amortizare aferenta
imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la
sfarsitul anului
(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare 19

Alte imobilizari 20 429.065 72.018 501.083

Active necorporale de explorare
si evaluare a resurselor minerale 21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 429.065 72.018 501.083

II.Imobilizari corporale

Terenuri 23

Constructii 24 708.459 328.036 1.036.495

Instalatii tehnice si masini 25 14.194.395 392.250 163.398 14.423.247

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 327.708 40.675 1.740 366.643

Investitii imobiliare 27

Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale 28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 15.230.562 760.961 165.138 15.826.385

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 15.659.627 832.979 165.138 16.327.468
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SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari Nr.
rd. Sold initial Ajustari constituite

in cursul anului
Ajustari

reluate la venituri
Sold final

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale 34

TOTAL (rd.32 la 34) 35

II.Imobilizari corporale

Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39

Investitii imobiliare 40

Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale 41

Active biologice productive 42

Imobilizari corporale in curs de
executie 43

Investitii imobiliare in curs de
executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -
TOTAL (rd.35+45+46) 47

Suma de control F40 : 252371906 / 1532592936

ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,

Numele si prenumele

SIMIONESCU DAN

Numele si prenumele

PRIBEAGU IONICA

Semnătura
Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



1011 SC(+)F10L.R81 OK

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
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SC BRAICONF SA BRAILA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data 31.12.2016

Denumirea elementului Sold la inceputul
exercitiului financiar

Cresteri Reduceri Sold
la sfarsitul
exercitiului

financiarTotal,
din care

Prin
transfer

Total,
din care

Prin
transfer

A 1 2 3 4 5 6

Capital subscris 4,481,550 4,481,550

Prime de capital 0 0

Rezerve din reevaluare 3,704,185 272,266 272,266 3,431,919

Rezerve legale 795,144 101,166 101,166 896,310
Rezerve statutare sau contractuale 0 0
Rezerve reprezentand surplusul realizat
din rezerve din reevaluare 0 0

Alte rezerve 15,176,780 54,526 54,526 4,481,550 4,481,550 10,749,756

Actiuni proprii 0 0
Rezultatul reportat reprezentand
profitul
nerepartizat sau pierderea
neacoperita

Sold
C 0 0

Sold
D 0 0

Rezultatul reportat provenit din
adoptarea
pentru prima data IAS mai putin
IAS 29

Sold
C 166,066 166,066

Sold
D 0 0

Rezultatul reportat provenit din
corectarea
erorilor contabile

Sold
C 0 0

Sold
D 0 0 0 0 0 0

Rezultatul reportat reprezentând
surplusul realizat din rezerve din
reevaluare

Sold
C 5,652,953 272,265 272,265 0 0 5,925,218

Sold
D 0 0

Rezultatul exercitiului financiar

Sold
C 2,181,668 2,406,379 2,406,379 2,181,668 2,181,668 2,406,379

Sold
D 0 0

Repartizarea profitului 145,947 155,692 155,692 145,947 145,947 155,692

Total capitaluri proprii 32,012,398 2,678,644 2,678,644 6,789,537 6,789,537 27,901,506

Administrator, Intocmit,
Numele, prenumele,

semnatura si stampila unitatii
Numele, prenumele,

si semnatura

DAN SIMIONESCU PRIBEAGU IONICA



JUDETUL : Brãila |0|9 | FORMA DE PROPRIETATE | 0|1 |

ENTITATEA : S.C. BRAICONF S.A. SA
ADRESA : loc. Brãila , Str . SCOLILOR nr. 53 ACTIVITATEA PREPONDERENTA

COD GRUPĂ CAEN 1414
COD FISCAL / COD UNIC DE

NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERTULUI : J. 09 / 5 / 1991 ÎNREGISTRARE R2266085

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2016

METODA INDIRECTA

Denumirea indicatorului Nr.
rd. 2015 2016

A B 1 2
Rezultatul net al exercitiului 01 2,181,668 2,406,379
Amortizare inclusa in costuri 02 926,687 832,980
Variatia stocurilor 03 2,505,725 2,053,667
Variatia creantelor 04 -635,764 2,115,819
Variatia furnizorilor si clientilor creditori 05 612,879 2,121,943
FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (rd.1+2- 3- 4+5) 06 1,851,273 1,191,816
Variatia activelor imobilizate 07 -732,911 -969,416
FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.7) 08 -732,911 -969,416
Variatia imprumuturilor si datoriilor asimilate 09 -26,089 -15,314
Variatia altor datorii 10 294,537 4,951,640
Variatia capitalului social 11 0 0
FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (rd.9+10+11) 12 268,448 4,936,326
Variatia altor elemente de activ 13 52,193 96,696
Variatia altor elemente de pasiv 14 0 -7,216,031
FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI (rd.14-13) 15 -52,193 -7,312,727
FLUX DE NUMERAR TOTAL (rd.6+8+12+15) 16 1,334,617 -2,154,001

TREZORERIE ŞI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL
ANULUI PRECEDENT 17 16,720,440 15,997,449

TREZORERIE ŞI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL
ANULUI CURENT 18 15,997,449 13,843,448

Administrator, Intocmit,
Numele, prenumele,

semnatura si stampila unitatii
Numele, prenumele,

si semnatura

DAN SIMIONESCU PRIBEAGU IONICA



Note explicative la situaţiile financiare la 31.12.2016

NOTA 1 – ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea
elementului de

imobilizare

0

Valoare bruta

Ajustari de valoare

(amortizari si ajustari pentru depreciere
sau pierdere de valoare)

Sold la
inceputul

exercitiului
financiar Cresteri

Cedari,
transferuri

si alte
reduceri

Sold la
sfarsitul

exercitiului
financiar

Sold la
inceputul

exercitiului
financiar

Ajustari
inregistrate

in cursul
exercitiului

financiar
Reduceri

sau reluari

Sold la
sfarsitul

exercitiului
financiar

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

Imobilizari
necorporale

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

Alte imobilizari 732,693 83,319 0 816,012 429,065 72,018 0 501,083
Avansuri si
imobilizari
necorporale in
curs 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 732,693 83,319 0 816,012 429,065 72,018 0 501,083

Imobilizari
corporale

Terenuri 850,620 850,620 0 0 0 0

Contructii 6,007,603 6,007,603 708459 328,036 0 1,036,495

Instalatii tehnice
si masini 15,431,120 57,396 163,397 15,325,119 14194395 392,250 163,398 14,423,247

Alte instalatii,
utilaje si mobilier 397,616 28,843 1,740 424,719 327708 40,675 1,740 366,643
Imobilizari
corporale in curs
de executie 6,000 12,180 18,180 0 0
Avansuri si
imobilizari
corporale in curs 22,328 43,935 57,930 8,333 0 0 0 0

TOTAL 22,715,287 142,354 223,067 22,634,574 15230562 760,961 165,138 15,826,385

Imobilizari
financiare
Imobilizari
financiare 1,208,691 1,634,897 246 2,843,342 0 0 0 0
AJUSTARI
PENTRU
DEPRECIERE -
TOTAL

TOTAL 24,656,671 1,860,570 223,313 26,293,928 15,659,627 832,979 165,138 16,327,468



Note explicative la situaţiile financiare la 31.12.2016

Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanţ la valoarea contabilă diminuată cu
amortizarea cumulată până la acea dată.

Imobilizarile necorporale inregistrate de societate la 31.12.2016 in situatiile financiare incheiate sunt
active necorporale identificate in programe informatice si licente supuse amortizarii liniare pe o perioada
de trei ani sau pe durata de utilizare.

Imobilizările corporale se constituie din terenuri şi mijloace fixe pentru care dreptul de proprietate
este recunoscut integral prin titluri de proprietate.

În cursul exerciţiului financiar 2016, societatea a efectuat, din surse de finantare proprii, cheltuielil cu
investitiile care au avut ca scop achizitia de utilaje si echipamente de calcul si innoirea parcului auto.
Valoarea amortizabilă a imobilizărilor corporale a fost alocată sistematic pe parcursul duratei de viată a
activelor, metoda de amortizare folosită fiind cea liniară. Valoarea amortizării corespunzătoare anului 2016
in suma de 832.980 lei a fost recunoscută în contul de profit şi pierdere.

În situatia prezentată, la reduceri au fost înregistrate casările şi reducerile de valori aprobate de
Consiliul de Administratie al societatii.

Imobilizarile corporale detinute in baza contractului de leasing financiar au fost evidentiate ca
imobilizari si supuse amortizarii pe o baza consecventa cu politica de amortizare pentru bunuri similare ale
societatii. Valoarea dobanzilor platite finantatorului in anul 2016 au fost de 951 lei.

Imobilizarile financiare se refera la garantiile acordate furnizorilor si la titlurile de participare pe care
SC BRAICONF SA le-a achizitionat urmarind obtinerea de profituri din dividende sau diferenta de pret.

In anul 2016, SC BRAICONF SA a continuat aceasta politica investind suma de 1.633.608 lei in
astfel de produse financiare.

NOTA 2 – PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2016

Denumirea provizionului

Sold la
începutul

exerci iului
financiar

Transferuri Sold la sfâr itul
exerci iului

financiarîn cont din cont
0 1 2 3 4 = 1+2-3

Provizioane pentru pensii şi
obligaţii similare 0 0 0 0
Provizioane pentru impozite 4.963 0 1.100 3.863
Alte provizioane 498.747 624.825 498.747 624.825
Total provizioane la
31.12.2016 503.710 624.825 499.847 628.688

La 31.12.2016, datoria privind impozitul pe profit amânat inregistrată în bilanţul anului 2004 ca
urmare a aplicării facilitatii fiscale privind deducerea suplimentară a 20% din valoarea investitiilor noi
prevăzută la art.24 din Legea nr. 571/2003, a fost reluata la venituri fiind diminuata la suma de 3.863 lei.
De asemenea, la 31.12.2016 a fost evidentiat provizionul privind participarea personalului la profit.

Alte sume de natura litigiilor sau probleme de mediu, pentru care sa fi fost necesara constituirea de
provizioane pentru riscuri si cheltuieli nu s-au identificat.

NOTA 3 – REPARTIZAREA PROFITULUI
In anul 2016, SC BRAICONF S.A. BRAILA a inregistrat un profit net in suma de 2.406.379 lei.

Valoarea profitului distribuibil la 31.12.2016 a fost diminuata cu valoarea rezervei legale care se constituie
anual din profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege si suma profitului scutita de impozit, mai
putin partea aferenta rezervei legale, care a fost repartizata la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate,
pentru constituirea rezervelor.



Note explicative la situaţiile financiare la 31.12.2016

Diferenţa de profit, respectiv suma de 2.250.686,58 lei a fost reflectată contabil ca profit
nerepartizat, urmand ca aceasta sa fie repartizata pe destinatii conform hotararii AGA.

Consiliul de Administraţie al societăţii propune repartizarea profitului net, după cum urmeaza:

Repartizarea profitului in anul 2016

Destinaţia 2015 2016

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

1. rezerve legale 95,007.00 101,166.00

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

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

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

4. majorarea surselor proprii de finantare 0 0

5. profit nerepartizat 1,018,260.33

DIVIDEND BRUT PE ACTIUNE - LEI 0.045 0.0275

NOTA 4 – ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
In anul 2016, SC BRAICONF SA a continuat activitatea de productie si de comercializare a

produselor camasi barbatesti si confectii usoare pentru femei, fiind permanent interesata de dezvoltarea
de produse si servicii adaptate la cerintele si evolutia pietelor.

Cifra de afaceri raportata la finele anului 2016 este in valoare de 32.312.771 lei, respectiv 7.269.465
euro si a generat un profit din exploatare in suma de 2,243,277 lei.

In anul 2015, cifra de afaceri are o pondere de 89,92 % în totalul veniturilor de exploatare.

INDICATORUL
NR.

RÂND
2016

Cifra de afaceri 1 36,686,572
Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate 2 26,790,709
Cheltuielile activită ii de baza 3 19,428,651
Cheltuielile activită ilor auxiliare 4 5,029,622
Cheltuielile indirecte de produc ie 5 2,332,436
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd. 01 – rd. 02) 6 9,895,863
Cheltuieli de desfacere 7 68,924
Cheltuieli generale de administra ie 8 10,016,261
Alte venituri din exploatare 9 2,897,772

Rezultatul din exploatare (rd. 06 – rd. 07 – rd. 08 + rd. 09) 10 2,708,450

Cifra de afaceri raportata la finele anului 2015 este in valoare de 36.686.572 lei. In structura, cifra de
afaceri din vanzari (lei) se prezinta astfel:

2015 2016
2016/2015

(%)
Volumul vânzărilor la export 24,010,808 26,295,294 9.51
Volumul vânzărilor la piața internă 8,301,963 10,391,278 25.17
TOTAL 32,312,771 36,686,572 13.54



Note explicative la situaţiile financiare la 31.12.2016

Rezultatul din exploatare a fost mai mare cu 465.173 lei comparativ cu cel al anului precedent .

NOTA 5 – SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR

CREANŢE

Sold la
sfârșitul

exerci iului
financiar

Termen de lichiditate

sub 1 an peste 1 an

0 1 = 2 + 3 2 3

Total, din care: 5,636,800 5,561,327 75,473

clien i interni 1,446,923 1,442,647 4,276

clien i externi 3,708,521 3,637,324 71,197

Debitori diversi 125,946 125,946

Casa de Sănătate 20,274 20,274

TVA de recuperat 244,122 244,122

Altele 91,014 91,014

DATORII *)

Sold la
sfârșitul

exerci iului
financiar

Termen de exigibilitate

sub 1 an 1-5 ani
peste 5

ani

Total, din care: 11,976,176 11,976,176 0 0

furnizori interni 3,299,820 3,299,820 0 0

furnizori externi 1,209,284 1,209,284 0 0

furnizori imobilizări 28,286 28,286 0 0

contribu ii asigurări sociale 469,369 469,369 0 0

contribu ii șomaj 15,083 15,083 0 0

impozit salarii 144,076 144,076 0 0

salarii si retineri din salarii 662,783 662,783 0 0

impozit pe profit 14,148 14,148 0

alte datorii 343,976 343,976 0 0

datorii către ac ionari 5,084,441 5,084,441 0 0

creditori diverși 41,385 41,385 0 0

clien i – creditori 643,827 643,827 0 0

drepturi de personal neridicate 4,423 4,423 0 0

rata leasing 15,275 15,275 0 0

La data de 31.12.2016, datoriile se refera la furnizori, personal si dividende.



Note explicative la situaţiile financiare la 31.12.2016

NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE
Reglementările contabile aplicate la întocmirea şi prezentarea situațiilor financiare anuale.

Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile privind
situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare oferă o
imagine fidela a activelor, datoriilor, poziției financiare, profitului sau pierderii entității. Caracteristicile
calitative, respectiv inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea şi comparabilitatea, determina utilitatea
informației oferite de situațiile financiare.

SC BRAICONF SA este o societate comerciala ale cărei actiuni se tranzactioneaza pe sistemul
alternativ de tranzactionare - segmentul AeRo din cadrul B.V.B., conform Deciziei nr.741/20.04.2015 a
Autoritatii de Supraveghere Financiara si întocmeste situații financiare anuale cuprinzând cele cinci
componente :

1. bilant;
2. cont de profit şi pierdere;
3. situatia modificărilor capitalului propriu;
4. situatia fluxurilor de numerar;
5. note explicative la situatiile financiare anuale.

Situațiile financiare anuale sunt însotite de o declaratie scrisă de asumare a răspunderii conducerii
entitătii pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, potrivit Reglementarilor contabile .

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

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

Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu
reglementările contabile aplicabile si raspund necesitatilor de informare ale destinatarilor.

În situaţiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se
reflectă şi se evaluează la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

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

Activele de natura stocurilor se evaluează la valoarea contabilă, mai puţin ajustările pentru
depreciere constatate. Ajustări pentru depreciere se constată inclusiv pentru stocurile fără mişcare.

Valoarea produselor finite este dată de costul materiilor prime, de valoarea manoperei încorporate şi
de cheltuielile indirecte repartizate pe produs. În cazul în care se constată stocuri deteriorate sau cu
mişcare lentă se constituie ajustari pentru depreciere .

Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor şi consumabilelor, manoperei,
eficienţei şi capacităţii de producţie. Aceste niveluri sunt revizuite periodic şi ajustate, în funcţie de
condiţiile existente la un moment dat. Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie



Note explicative la situaţiile financiare la 31.12.2016

trebuie evidenţiate distinct în contabilitate, fiind recunoscute în costul activului. Repartizarea
diferenţelor de preţ asupra valorii bunurilor ieşite şi asupra stocurilor se efectuează cu ajutorul
coeficientilor.

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

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

Valorile prezentate în situatiile financiare sunt comparabile.

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

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

În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detaliem:

Reevaluarile la imobilizarile de natura constructiilor au fost facute cu regularitate, la fiecare trei ani.
Metoda in care societatea a procedat la reflectarea in contabilitate a reevaluarii este metoda neta de
inregistrare a rezultatelor reevaluarii care presupune prezentarea activului la valoarea justa prin anularea
amortizarii din valoarea contabila bruta si recalcularea valorii nete a activului la valoarea sa reevaluata.

Diferentele din reevaluare se prezintă ca rezervă din reevaluare fiind un element distinct în „Capital
şi rezerve“. Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct la
rezultatul reportat (contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din
reevaluare”.)

* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerci iului financiar; 3,704,184

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

272,265

* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exerci iului financiar. 3,431,919

NOTA 7 – PARTICIPAŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE
Capitalul social al SC BRAICONF SA Braila este de 4.481.550 lei, divizat in 44.815.500 actiuni

cu o valoare nominala de 0,1 lei.

Structura actionariatului se prezinta astfel:

Registrul consolidat la data de referinta 10.01.2017
Numele Total actiuni Procent Tara
NEW CARPATHIAN FUND 12.500.000 27.89% LIE
S.C. ELECTROARGES S.A. 7.904.221 17.64% ROM
Alte persoane fizice si juridice 25.661.279 54.47%

Structura sintetica consolidata a actionariatului este urmatoarea :
-persoane juridice: 33.919.125 actiuni - 75.7 %
-persoane fizice: 10.896.375 actiuni - 24.3 %

Toate acţiunile au fost subscrise şi plătite integral la 31 decembrie 2016 si dau acelaşi drept de vot.



Note explicative la situaţiile financiare la 31.12.2016

NOTA 8 – INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII ŞI MEMBRII ORGANELOR DE

ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE ŞI SUPRAVEGHERE

La 31.12.2016, numărul efectiv de salariaţi ai societătii a fost de 869 persoane, din care 15
persoane se aflau in concediul pentru cresterea copilului. Structura personalului pe categorii de muncă, la
31.12.2016 se prezinta astfel:

Categorie de personal 31.12.2016
Directori 4
Muncitori 710
Personal tehnic, economic,alte specialităti, administrativ

87
Departament informatic 9
Comert 59
Total 869

Cheltuielile privind salariile si indemnizatiile suportate de catre societate si cheltuielile cu caracter
fiscal aferente afecteaza semnificativ rezultatul economico-financiar al activitatii societatii, ponderea
acestora in totalul cheltuielilor de exploatare reprezentand 41.65 % din totalul cheltuielilor de exploatare.
Dimensiunea cheltuielilor cu personalul a fost marcata in mod direct de evolutia salariului minim pe
economie. Aceasta evolutie a avut ca rezultat o crestere cu 8,78 % a cheltuielilor cu salariile si
indemnizatiile si cu 12,9 % a cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala. In acest context se incearca o
politica salariala echilibrata, care sa urmareasca in egala masura interesele salariatilor dar si pe cele ale
actionarilor.

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

Consiliul de Administraţie, format din 3 membri este ales de A.G.A. pe un mandat de 4 ani. In anul
2016, structura acestuia a fost urmatoarea :

SIMIONESCU DAN Presedinte CA

IANCULESCU CARMEN Vicepresedinte CA

MIHALCEA PETRU Membru CA

În anul 2016 nu s-au inregistrat avansuri sau credite platite membrilor organelor de administraţie şi
de conducere.

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

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



Note explicative la situaţiile financiare la 31.12.2016

NOTA 9- Evolutia ratelor financiare în anul 2016 fată de anul
2015

Denumire Formula de calcul
2015 an
precedent

2016
an
curent Variatie

1. INDICATORI DE LICHIDITATE
Lichiditatea curentă active curente

datorii curente 5.67 2.49 (3.18)

Lichiditatea imediată

(Test acid)
active curente - stocuri

datorii curente 3.98 1.63 (2.35)

2. INDICATORI DE RISC
Gradul de
îndatorare capital împrumutat x 100

capital propriu 4.75% 0.00% (4.75%)
Acoperirea
dobânzilor

profit înaintea platii dobânzii si impozitului
pe profit

cheltuieli cu dobânda 1,531.5 3,014.8 1483.24

3. INDICATORI DE ACTIVITATE (GESTIUNE)
Viteza de rotatie

stocuri

stoc mediu x 365
costul vânzărilor 80.20 93.34 13.13

Viteza de rotatie

debite clienti

sold mediu clienti x 365
cifra de afaceri 33.77 32.58 (1.19)

Viteza de rotatie
credit furnizori

Sold mediu furnizori x 365
Achiziţii bunuri 28.72 26.90 (1.82)

Viteza de rotatie
active imobilizate

cifra de afaceri
active imobilizate 3.59 3.68 0.09

Viteza de rotatie
total active

cifra de afaceri
total active 0.86 0.91 0.04

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE
Rentabilitatea

capitalului
angajat

profit înaintea platii dobânzii si impozitului
pe profit

capitalul angajat 84.11 187.69 103.58
Marja brută din

vânzări profit brut din vânzări x 100
cifra de afaceri 0.069 0.074 0.440%

5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE
ACŢIUNE

Rezultatul pe
acţiune profit net atribuibil acţiunilor comune

numar de acţiuni comune 0.045 0.0275 (0.018)
Raportul

pret/rezultat

pe acţiune

preţul pe piaţă al acţiunii
rezultatul pe acţiune 11.89 25.45 13.57



Note explicative la situaţiile financiare la 31.12.2016

Evolutia indicatorilor economico-financiari ofera posibilitatea de a efectua analize economico-financiare cu
impact in procesul decizional.

• In anul 2016, BRAICONF SA a inregistrat un profit net de 2.406.379 lei care va permite
distribuirea de dividende investitorilor. Cresterea profitului operational din exploatare cu 20,7%
reprezintă cea mai importantă componentă a rezultatului total si oglindeste rentabilittatea
economica a activitatii;

• Indicatorul lichiditatii imediate are o valoare de 1,63, ceea ce conduce la ideea ca societatea
poate suporta acoperirea tuturor datoriilor curente de cel putin o data. Ambii indicatori de
lichiditate sunt intr-o usoara scadere raportat la situatia inregistrata in anul 2015 ca urmare a
politicii de distribuire a dividendelor ;

• Gradul de îndatorare este unul foarte mic, determinat de obligatiile catre societatea de leasing;
• Viteza de rotatie credit furnizori a scazut. Aceasta scadere denota eliminarea anumitor blocaje

financiare, o gestionare mai eficienta a platilor catre furnizori ;
• De remarcat ca viteza de rotatie a debitelor clienti este in scadere si in consecinta nu sunt

probleme legate de controlul creditului acordat clientilor sau creante greu de incasat;
• Indicatorul de profitabilitate este in crestere fata de anul trecut si exprima capacitatea de a obtine

profit cu resursele disponibile.

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

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

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

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

Formatul şi continutul situatiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de evaluare,
precum şi regulile de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situațiilor financiare anuale sunt în
concordanţă cu actele normative comunitare în domeniul contabilitătii transpuse în legislatia natională prin
Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin ORDINUL nr. 1802/2014 din 29
Decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale
şi situaţiile financiare anuale consolidate.

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



Note explicative la situaţiile financiare la 31.12.2016

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

Situaţiile financiare anuale întocmite oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare,
profitului sau pierderii entităţii. Ele sunt auditate potrivit legii de către auditor financiar SC LEXEXPERT
AUDIT SRL .

Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi
capital propriu ale entităţii la sfârşitul exerciţiului financiar. Elementele de activ şi de pasiv, veniturile şi
cheltuielile au fost evidentiate în moneda natională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută s-au
înregistrat atât în moneda naţională, cât şi în valută. Cursul de schimb valutar utilizat a fost cel comunicat
de Banca Naţională a României, valabil pentru data bilanţului.

Din punct de vedere fiscal, societatea are sediu permanent în România şi este persoana impozabilă
în sensul impozitului pe profit. In perioada analizata firma inregistreaza un profit net de 2.406.379 lei si un
impozit pe profit in suma de 459.708 lei. Proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din
activitatea curenta si rezultatul din activitatea financiara este de 16.04% .

Cifra de afaceri neta în anul 2016 a fost de 36.686.572 lei si s-a obţinut în principal din producţia de
bază a societăţii, respectiv fabricarea de cămăsi şi alte articole din textile livrate pe piata externa
europeana. Vânzările efectuate prin reteaua de magazine au contribuit de asemenea la cresterea
semnificativă a cifrei de afaceri.

La aceasta data, societatea nu consideră costurile asociate cu problemele mediului înconjurător ca
fiind semnificative şi ca urmare nu a înregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe
legale şi de consultanţă, studii, proiectare şi implementare a planurilor de remediere a problemelor de
mediu.

În privinta creantelor şi a datoriilor, SC BRAICONF SA a monitorizat în permanenţă respectarea
termenelor de încasare a facturilor la clienții săi şi a plătit, în limita fluxurilor de numerar generate de
încasări, toate datoriile generate de impozite, taxe şi contributii.

Principalele riscuri la care este supusă societatea sunt riscul de piată şi riscul fiscal.
Clienţii societăţii sunt firme rezidente în strainatate sau clienti externi care au reprezentanti in

România. Creanţele comerciale ale societăţii expun societatea la un inevitabil risc de credit. În consecinta,
bonitatea clientilor este atent verificata iar data scadenţei creanţelor este permanent monitorizată .

Situatiile financiare ale societătii au fost întocmite având la bază principiul continuitătii activitătii.
Conducerea societătii nu are cunostintă de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2016 care ar
putea avea un impact semnificativ şi ar trebui să fie prezentate în aceste situatii financiare.

ADMINISTRATOR
Numele şi prenumele

Dan Simionescu

Semnătura şi ştampila unităţii

ÎNTOCMIT Numele şi
prenumele Pribeagu

Ionica

Semnătura



DECLARAŢIE

În conformitate cu prevederile art.29 si art.30 din Legea contabilităţii nr.82/1991

S-au întocmit situaţiile financiare anuale la 31/12/2016 pentru :

Persoana juridică : SC BRAICONF SA
Judeţul : 09 – BRĂILA
Adresa : localitatea BRĂILA, str. ŞCOLILOR, nr.53, tel. 0239 692 200
Număr de proprietate : 34 – Societăţi comerciale pe acţiuni
Activitatea preponderentă (cod şi denumire clasa CAEN) : 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp.
Cod de identificare fiscală : 2266085
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J09/5/22.01.1991
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează: B.V.B. Bucureşti – AeRO, cu simbolul BRCR, Segment: ATS,
Categorie: AERO Premim
Tipul situaţiei financiare : aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.
1802 din 29 decembrie 2014 privind situa iile financiare anuale individuale şi situatiile financiare anuale consolidate.

Consiliul de administraţie al SC Braiconf SA îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare
anuale la 31/12/2016 şi confirmă că :

a. Politicile contabile utilizate la Întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu

reglementările contabile aplicabile.

b. Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a

celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

c. Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Consiliul de administraţie:

DAN SIMIONESCU

CARMEN IANCULESCU

MIHALCEA PETRU



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ASUPRA

SITUATIILOR FINANCIARE DE LA 31.12.2016

ale societatii comerciale

BRAICONF SA BRAILA

Către Acţionarii Societăţii BRAICONF SA

Raport asupra Auditului Situaţiilor Financiare

Opinie

1. Am auditat situa ţ iile financiare ale societă ţ ii BRAICONF SA Braila
(“Societatea”), care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2016 şi contul de
profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia
fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat la această data, şi
notele la situaţiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile
semnificative. Situaţiile financiare menţionate mai sus se referă la:

• Total capitaluri proprii: 27.901.506 lei
• Profitul net al exerciţiului financiar: 2.406.379 lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Societății sunt întocmite, sub
toate aspectele semnificative si prezintă poziţia financiară a Societăţii la 31
decembrie 2016, precum şi performanţa sa financiară, fluxurile de trezorerie,
pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului
Finanţelor  Publice  din  România  nr.  1802/2014  cu  modificările  ulterioare
(“OMF 1802”).

Baza Opiniei

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de
Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România (“ISA”).
Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în
continuare în secţiunea Responsabilităţile Auditorului pentru Auditul
Situaţiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenţi faţă de
Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesionişti
(“Codul IESBA”) emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili
împreună cu cerinţele de etică relevante pentru auditul situaţiilor financiare în
România, şi am îndeplinit celelalte responsabilităţi în ceea ce priveşte etica, în
conformitate cu aceste cerinţe şi Codul IESBA. Considerăm că probele de audit
pe  care  le-am  obţinut  sunt  suficiente şi  adecvate  pentru  a  constitui  baza
opiniei noastre de audit.
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Alte aspecte

4. Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Auditul
nostru  a  fost  efectuat  pentru  a  putea  raporta  actionarilor  societatii  acele
aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in
alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam
responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu,
pentru acest audit, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Responsabilităţile Conducerii şi ale celor responsabili de Situaţiile Financiare

5. Conducerea este responsabilă de întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor
financiare în conformitate cu OMF 1802 şi pentru acel control intern pe care
conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situaţii
financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă,
fie de eroare.

6. În întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru
evaluarea capacităţii Societăţii de a continua activitatea în baza principiului
continuităţii activităţii, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea
activităţii şi adecvarea utilizării principiului contabil al continuităţii activităţii,
aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenţionează să lichideze
Societatea sau să înceteze operaţiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă
în afara acestora.

7. Persoanele îns ă rcinate cu guvernan ţ a au responsabilitatea pentru
supravegherea procesului de raportare financiară al Societăţii.

Responsabilităţile Auditorului pentru Auditul Situaţiilor Financiare

8. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind
măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări
semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui
raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă
reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un
audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o
denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de
fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza,
în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile
economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul
profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De
asemenea:• Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor

financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm
proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de
audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.
Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este
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mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată
de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni
intenționate, declarații false și evitarea controlului intern ;• Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de
proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a
exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei ;• Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul
rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către
conducere ;• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către
conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe
baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu
privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative
privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care
concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem
atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile
financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne
modificăm  opinia.  Concluziile  noastre  se  bazează pe  probele  de  audit
obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente
sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare
activitatea în baza principiului continuității activității.

• Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte,
aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele
constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care
le identificăm pe parcursul auditului.

Raport asupra raportului administratorilor

9. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului
administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492,
raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern
pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului
administratorilor  care  să nu  conțină denaturări  semnificative,  cauzate  de
fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte
din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă
raportul administratorilor.

10. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul
administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:

a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie
consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în
situațiile financiare;

b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative,
informațiile cerute de OMF 1802, punctele 489-492;

c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul
acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul
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financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016, nu am identificat informații
incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Auditor financiar,
jur.ec. Aurelian Constantin
Membru Camera Auditorilor Financiari , autorizatia nr 1779/2006

In numele:

SC LEXEXPERT AUDIT SRL GALATI
Galati, str Navelor nr 8S1, judetul Galati
Membru Camera Auditorilor Financiari din Romania, autorizatia nr 1047/2011

Braila,
19 aprilie 2017
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DECLARAŢIE

de conformitate a raportarilor financiar-contabile la 31.12.2016

Subsemnatii : Simionescu Dan – in calitate de Director General si Pribeagu Ionica in calitate de sef
departament economic la SC BRAICONF SA BRAILA, prin prezenta, declaram ca situatiile financiare
aferente anului 2016 au fost intocmite in conformitate cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul
Ministerului Finantelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 privind situa iile financiare anuale
individuale şi situatiile financiare anuale consolidate si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a
activelor, a obligatiilor, a pozitiei financiare, a contului de profit si pierdere ale SC Braiconf SA .

24.04.2017

Director General

DAN SIMIONESCU

Sef departament economic
PRIBEAGU IONICA


