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Raport anual al Consiliului de Administratie 
Conform 

 
REGULAMENTULUI A.S.F.  Nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi 

operaţiuni de piaţă și a 
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 
şi situaţiile financiare anuale consolidate 

 

 
Exercitiul financiar: 2020 
Data raportului: 12 aprilie 2021 
Denumirea societatii: BRAICONF SA 
Sediul social: Braila, str. Scolilor, nr. 53, 810517 
Numar telefon/fax: 0239.692.200, 0239.681.578 
Cod unic de intregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2266085 
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J09/5/1991 
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: BVB Bucuresti, segment ATS, categorie 
AERO Premium, cu simbolul BRCR 
Capital social subscris si varsat: 4.481.550,00 lei 
 

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA  

 
BRAICONF S.A. este persoana juridica romana si functioneaza sub regimul juridic de 
societate deschisa pe actiuni in conformitate cu legislatia romana in vigoare si 
prevederile Actului Constitutiv fiind reprezentata legal prin d-nul Silviu Bogdan 
Dumitrache – Presedinte al Consiliului de Administratie. 

 
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; 
- comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate.  
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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 2020, 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. 
Situatiile financiare anuale sunt intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 
82/1991 republicata, cu modificariel si completarile ulterioare  si auditate de BDO 
Audit SRL. 
        
 

CIFRA DE AFACERI 

 
BRAICONF SA este permanent interesata de dezvoltarea de produse si servicii 
adaptate la cerintele si evolutia pietelor, care sa permita societatii noastre asigurarea 
unui viitor pe termen lung în industria de confectii din textile. Activitatea economico - 
financiara a urmarit indeplinirea indicatorilor cuprinsi in bugetul de venituri si 
cheltuieli aprobat de AGOA.  
 
Acesti indicatori sunt prezentati in tabelul de mai jos: 
 

Realizări aferente perioadei de raportare 
Denumirea indicatorilor 

Nr. 
rd. 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Cifra de afaceri neta 1 40.599.014 38.697.363 33.068.442 
Cheltuieli de exploatare  2 44.236.540 46.775.019 40.998.053 
Rezultatul operational 3 (344.493) (4.659.323) (5.020.914) 
Rezultatul financiar 4 511.816 365.793 (81.039) 
Rezultat brut 5 167.323 (4.293.530) (5.101.953) 
Rezultat net 6 53.853 - - 
Rezultat net pe actiune 7 0.0012 - - 

 
Cifra de afaceri raportata la finele anului 2020 este în valoare de 33.068.442,00 lei, 
respectiv 6.790.234,00 euro.  
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În structura, cifra de afaceri din vânzări (lei) se prezintă astfel: 
 

  
Denumirea indicatorilor 
 

Realizări 
aferente 

perioadei 
de 

raportare 
31.12.2019 

Realizări 
aferente 

perioadei de 
raportare 
31.12.2020 

2020/2019 
(%) 

Pondere in 
total cifra 
de afaceri 
2020(%)  

Volumul vânzărilor la 
export 

29.174.127 28.207.493 97% 85% 

Volumul vânzărilor la 
piaţa internă 

9.523.236 4.862.749 51% 15% 

TOTAL 38.697.363 33.068.442 85% 100% 
 
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, Norvegia  
si Estonia. 
 
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 2020 reteaua proprie de distributie număra 7 magazine: Bucuresti, 
Iasi, Pitesti, Craiova, Braila, Cluj, Brasov  si magazinul online. 
 
 
 
VENITURILE 
 
Veniturile totale realizate în exerciţiul financiar 2020 au inregistrat o valoare de 
36.248.617,00 lei, echivalent a 7.443.248,00 euro. 

 
In structura, veniturile au cunoscut urmatoarele valori : 

- veniturile din exploatare au înregistrat o valoare de 36.140.758,00 lei, fiind cu 
14% mai mici decat in anul precedent. Desi se urmareste in permanenta 
asigurarea unui echilibru intre cheltuieli, venituri si investitii in anul 2020 
datorita declansarii pandemiei Covid-19 veniturile din segmentul retail au 
iregistrat o scadere cu 49% fata de veniturile anului 2019. Aceasta scadere si 
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inregistrarea de pierderi in aceasta ramura au avut ca efect inchiderea unui 
numar de 6 magazine.  

- veniturile financiare au inregistrat o valoare de 107.859,00 lei.  
 

CHELTUIELILE 
 
Cheltuieli inscrise in Contul de profit si pierdere cuprind: 
 
Cheltuielile totale au înregistrat valoarea de 41.186.951,00 lei, din care : 

 
- Cheltuielile de exploatare în valoare 40.998.053,00 lei; 
- Cheltuielile financiare in suma de 188.898,00 lei. 

 
Daca privim în structura cheltuielilor, constatam urmatoarele: 

 
- Cheltuielile materiale au scazut cu 21,19% fata de anul precedent; 
- Cheltuielile cu marfurile au scazut cu 22,81% fata de anul 2019, iar cifra de 

afaceri inregistrata de retail a fost cu 49% mai mica fata de anul precedent; 
- Cheltuielile cu personalul, inclusiv contravaloarea tichetelor de masa acordate 

salariatilor au scazut cu 15,80%, fata de anul 2019. 
 
PIERDERE 
 
Anul financiar 2020 s-a incheiat cu o pierdere de 5.101.953,00 lei. 
 
          
LICHIDITATE 
 
Analiza lichiditatii este un test asupra capacitatii companiei de a face fata obligatiilor 
sale pe termen scurt. 
 
Indicatorul lichiditatii curente are o valoare de 1.61, una pozitiva, ceea ce ofera 
garantia acoperirii fara probleme a datoriilor curente din activele curente. La fel 
indicatorul lichiditatii imediate are o valoare de 0.60, ceea ce conduce la ideea ca 
societatea poate suporta acoperirea datoriilor curente. Ambii indicatori de lichiditate 
sunt intr-o usoara scadere raportat la situatia inregistrata in anul 2019. 
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 INDICATORI DE LICHIDITATE  
 

 
2019 

 
2020 Denumire Formula de calcul  

  
Variatie 

active curente Lichiditatea 
curentă datorii curente 

2.25 1.61 - 0.64 

Lichiditatea 
imediată 

active curente - 
stocuri 

(Test acid) datorii curente 
0.94 0.60 - 0.34 

 
 
ACTIVITATEA DE ACHIZIŢII 

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, 
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 achiziţionarea de materiale în condiţii cât mai avantajoase 
(calitate, preţ, termene de livrare, costuri de transport-aprovizionare, modalităţi 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 noastra achiziţioneaza tesaturi si accesorii de la firme de renume din Italia, 
Austria, Danemarca si Germania.  
 
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  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si ISO 
45001:2018. 
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RESURSE UMANE 

La 31.12.2020 numarul total al angajatilor BRAICONF SA a fost de 581 salariati, 
personalul avand urmatoarea structura: 

Total personal: 595   
Personal direct productiv: 431   
Personal indirect productiv: 76  
Personal TESA: 60     
Personal retail: 28       

 
In anul 2020,  BRAICONF SA a inregistrat o crestere a nivelurilor salariale, crestere 
impusa prin majorarea salariului minim pe economie cu un procent de 7,20%, 
concomitent cu aplicarea altor masuri de crestere a eficientei operationale. 
 
Formarea profesionala a angajatilor BRAICONF SA in anul 2020 s-a desfasurat in 
functie de posibilitatile financiare si de necesitatea de instruire si calificare a 
resurselor umane. Gradul de sindicalizare la 31.12.2020 este de 49%.  
 
Raporturile dintre organismul de conducere al societatii si salariati sunt caracterizate 
printr-un climat normal neexistând elemente conflictuale.                            
 
 
 
PROTECŢIA MEDIULUI 
 
Activitatea societatii nu are impact semnificativ asupra mediului, nu exista şi nu se 
preconizează litigii cu privire la încălcarea legislatiei cu privire la protectia mediului, 
societatea primind viza anuala a autorizatiei de mediu. 
 
Pentru aceste motive, conducerea BRAICONF S.A. si-a propus: conformarea cu 
legislatia in vigoare si cu reglementarile de mediu aplicabile activitatilor desfasurate, 
imbunatatirea continua a performantelor de mediu, prevenirea poluarii  si dezvoltare 
durabila. 
 
Obiectivele generale de mediu sunt: 

- Gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatile societatii si 
tratarea acestora in conformitate cu reglementarile din legislatia in vigoare; 

- Minimizarea consumurilor de materii prime si materiale utilizate în procesul 
de productie; 

- Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de sera. 
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In domeniul protectiei mediului si aplicarea principiilor  de prevenire a poluarii şi 
dezvoltare durabila, societatea are implementat si certificat Sistemul de Management 
de Mediu in conformitate cu prevederile ISO 14001:2015. 
 
In continuare exista preocupare şi control pentru mentinerea si functionarea 
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 si obiectivele firmei privind managementul riscului sunt: 
 

- mentinerea 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 parti ; 

- contracararea riscului de lichiditate si cash-flow prin asigurarea unui echilibru 
între perioada de recuperare a creanţelor si 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; 

 
In ceea ce priveste indicatorii de risc, practic la aceasta data, nu exista.  
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- Gradul de îndatorare este de 10,62% si nu afecteaza activitatea societatii, 
deoarece are capacitatea de autofinantare si poate face fata obligatiilor sale de 
plata. 

- Gradul de lichiditate imediată 0.60% exprima faptul ca volumul datoriilor poate fi 
acoperit in mare parte din lichiditati. 

 
 
 
INVESTITTII 

In cursul anului 2020 societatea a investit in achizitia de mijloace fixe noi, suma de 
68.554,23 lei, din resurse proprii de finantare.  
 
 

Nr. crt Mijloc fix Pret achizitie 
1 Centrala termica Saunier-Duval 3.453,78 
2 Multifunctionala Kyocera 2553C1 8.822,69 
3 Monitor Benq 27.500,00 
4 Laptop APPLE -MacBook Pro 16” TouchBar 10.881,51 
5 Echipament filtrare apa 17.896,25 

 TOTAL 68.554,23 
 
 
 
ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII 
 
BRAICONF SA este situata in municipiul Braila, str. Scolilor nr. 53, judetul Braila. 
 
Suprafata totala a terenului este de 11.063,80 mp obtinuta cu certificat de proprietate 
seria M03 nr. 0327/12.07.1993, din care: 
 - str. Scolilor, nr. 53 – suprafata teren – 10.049 mp  
          - suprafata construita – 6.846 mp 
          - suprafata construita desfasurata – 22.618 mp 
 - str. Grivita nr. 130 – suprafata teren – 318 mp 
          - suprafata construita – 203 mp 
 - str. Grivita nr. 93 – suprafata teren – 697 mp 
         - suprafata construita – 579 mp  
 
Activitatea de productie a societatii se desfasoara in 7 sectii din care o sectie este sala 
de croit, o sectie este pentru brodat si 5 sunt sectii  de productie. In anul 2020 
activitatea  s-a desfasurat doar in 5 sectii de productie. 
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Sectiile de productie au fost denumite dupa personalitati marcante ale societatii 
romanesti: 
 - Sectia 1 –  George Enescu 
 - Sectia 2 – Harclea Darclee 
 - Sectia 3 – Eugen Ionesco 
 - Sectia 4 – Constantin Brancusi 
 - Sectia 5 – Regina Maria a Romaniei 
 - Sala de croit – Ana Aslan 
 - Sectia de brodat – Maria Filotti 
 
Uzura contabila a proprietatilor a fost calculata prin metoda lineara in conformitate cu 
Legea 15/1994 si Codul Fiscal. Uzura fizica si morala au un grad diferit pe fiecarea 
categorie de mijloace fixe. 
 
Mijloacele fixe achizitionate in perioada 2016 – 2020 nu au un grad de uzura morala 
mare, intrucat sunt echipamente performante, insa nu acelasi lucru putem spune 
despre celelalte echipamente, achizitionate majoritatea in perioada 1996 – 2006, cu o 
vechime intre 15 – 20 ani.  
 
La 31.12.2020 nu exista probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor 
corporale ale societatii.  
 
 

PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA 

 
Capitalul social al BRAICONF  SA  Braila   este de 4.481.550 lei, subscris si varsat 
integral,  divizat in 44.815.500  actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei. Acest fapt este 
mentionat in Certificatul de Inregistrare Valori Mobiliare nr. 107/04.07.2005, cod 
CNVM 27057. 
 
Valorile mobiliare BRAICONF SA sunt negociate pe Bursa de Valori Bucuresti. 
Informatii despre evolutia pe piata a actiunilor BRAICONF SA pot fi obtinute de pe 
site-ul www.bvb.ro, simbolul emitentului BRAICONF SA fiind BRCR. 
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Structura actionariatului la 31.12.2020 se prezinta astfel:  

Numele Total actiuni Procent Tara 
INDUSTRIES BENJAMIN SRL 18.892.000 42.1551% RO 
ELECTROARGES SA 11.802.363 26.3354% RO 
Alti Actionari 14.121.137 31.5095%  
TOTAL 44.815.500 100%  

 
Toate acţiunile au fost subscrise şi plătite integral la 31 decembrie 2020 si dau acelaşi 
drept de vot. Evidenţa Registrului acţionarilor BRAICONF SA este ţinută  de 
societatea de registru Depozitarul Central SA, in conformitate cu prevederile legale. 

In anul 2016 au fost acordate dividende brute in valoare de 0.045 lei/ actiune si sume 
distribuite din rezervele constituite din profitul net realizat in anii precedenti in 
valoare de 0.1 lei/actiune. 

In anul 2017 au fost acordate dividende brute in valoare de 0.0275 lei/actiune, iar in 
anul 2018 dividende brute in valoare de 0.0270 lei/actiune 

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

 

Consiliul de Administraţie stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare 
ale societatii si este ales de AGA pe un mandat de 4 ani.  
 
In baza Hotararii AGOA nr. 3/20.09.2018 , componenta Consiliului de Administratie 
la 31.12.2020 este urmatoarea: 
 

Nume si prenume Functia 
Vechime 

(ani) 
Calificare 

Experienta 
(ani) 

Varsta 

Silviu Bogdan Dumitrache Presedinte CA 1 economist 14 44 
Benjamins United SRL – prin 
reprezentant permanent - 
Octavian Avramoiu 

Vicepresedinte 
CA 

2 jurist 18 42 

Csoarpi Saints SRL – prin 
representant permanent – 
Constantin Stefan 

Membru CA  2 economist 14 38 

 



 

11 

 

Nu există nici un acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorii 
societăţii și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită 
administrator.  
 

Conducerea executivă a societăţii este asigurată de: 

Nume si prenume Functia 
Data pana la care face parte din 

conducere 
Săvescu Dan Director Executiv Nedeterminată 
Ioanides Eugen Director Executiv Nedeterminată 
Alexe Elena Bianca Director Economic Nedeterminată 

 

Nu există nici un acord, înţelegere sau legătură de familie între persoanele din 
conducerea executiva a societatii  şi o altă persoană datorită căreia persoana 
respectiva a fost numita membru al conducerii executive. 
 
Participarea membrilor conducerii executive la capitalul societăţii comerciale – nu este 
cazul. 
 
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. 
 

ALTE INFORMAŢII 

 
Situaţiile financiare ale societăţii sunt întocmite având la bază principiul continuităţii 
activităţii.  
 
Patrimoniul societăţii a fost inventariat în cursul anului 2020, în conformitate cu 
prevederile legale, rezultatele fiind operate în contabilitate şi cuprinse în bilanţul 
contabil încheiat la data de 31.12.2020. 
 
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. 
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SITUATIA FINANCIAR CONTABILA 

Formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de 
evaluare, precum şi regulile de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situaţiilor 
financiare anuale sunt în concordanţă cu actele normative comunitare în domeniul 
contabilităţii transpuse în legislaţia naţională 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 2020 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.  

 
La 31.12.2020 activul net este: 

Denumire element UM 31.12.2019 31.12.2020 2020/2019 
Valoarea activului net 
contabil 

 lei 20.107.603 26.966.267 +6.858.664 

Numar de actiuni Buc 44.815.500 44.815.500 - 
Valoarea unitara activ 
net 

Lei/ac\iune 0.4487 0.6017 + 0.153 

 
Sinteza pozitiei financiare / bilantul - in evolutie pe ultimii trei ani se prezinta astfel: 
 

Indicatori (lei) 2018 2019 2020 
Active imobilizate 7.448.836 7.753.061 20.273.678 
Active circulante 24.486.637 21.353.148 15.172.185 
Cheltuieli in avans 2.937.969 1.725.973 938.148 
TOTAL ACTIV 34.873.442 30.832.182 36.384.011 

Indicatori (lei) 2018 2019 2020 
Capitaluri proprii 27.608.610 19.694.983 26.442.966 
Datorii - total, din care: 7.261.447 10.830.362 9.417.744 
-sub 1 an 6.666.877 10.724.579 9.417.744 
-peste 1 an 594.570 105.783 - 
Provizioane 3.385 306.795 523.259 
Venituri in avans - 42 42 
TOTAL PASIV 34.873.442 30.832.182 36.384.011 
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 Activele imobilizate reprezintă 55,72% din total active,  sunt în sumă 20.273.678,00 
lei având urmatoarea structură : 

� Imobilizările corporale : 18.742.428,00 lei 
� Imobilizări necorporale :     234.884,00 lei 
� Imobilizări financiare :      1.296.366,00 lei  

 
Imobilizarile corporale au inregistrat o crestere faţă de nivelul lor din anul 2019,  
determinată de reevaluarea la valoarea justa a terenului si constructiilor in anul 2020. 

 
Activele circulante reprezintă 41,70% din total active la 31.12.2020 au în componenţa 
lor stocuri în valoare de 9.480.279,00 lei, creanţe în valoare de 4.145.939,00 lei și 
disponibilităţi bănești în valoare de 1.545.967,00 lei. 
 
Cheltuielile înregistrate în avans, reprezintă un procent de 2,58% din totalul 
activelor la 31.12.2020, având în componenta contravaloare chirii achitate in avans, 
modernizari si amenajari efectuate la magazinele deja existente si la cele noi deschise, 
asigurari pentru magazine, pentru autoturisme, abonamente la publicatii achitate in 
avans, etc.  
 
Capitalurile proprii sunt  in procent de 72,68% din total pasiv existent la 31.12.2020. 
 
Datoriile ce trebuie achitate intr-o perioada de pana la 1 an, in procent de 25,88% din 
total pasiv, inregistrand o scadere fata de anul anterior, fiind formate din datorii 
comerciale catre furnizorii curenti, datorii salariale curente, datorii fiscale curente, 
dividende, decontari cu actionarii si credite bancare. 
 
Datoriile ce trebuie achitate intr-o perioada mai mare de 1 an – nu este cazul;  
 
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli – societatea inregistreaza la 31.12.2020 
provizioane pentru impozitul pe profit amanat inregistrat in bilantul anului 2004.  
In anul 2020 s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 
519.891,31 ,00 lei, componenta acestora fiind formata din: 

- suma de 519.894,31 lei reprezentad contravaloare concediu de odihna 
neefectuat, aferent anului 2020; 

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.  
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI 

Analiza situatiei economico-financiara, efectuata pe baza situatiilor financiare, 
comparativ pe ultimii 3 ani se prezinta astfel: 
 

Exerciţiul financiar 
       Denumire indicator 

2018 2019 2020 
1. Venituri din exploatare - total 43.892.047 42.115.696 35.977.139 
2. Cheltuieli din exploatare – total 44.236.540 46.971.908 40.998.053 
3. Rezultatul din exploatare – profit/pierdere (344.493) (4.856.212) (5.020.914) 
4. Venituri financiare - total 4.339.211 555.534 107.656 
5. Cheltuieli financiare – total 3.827.395 189.741 188.898 
6. Rezultatul financiar – profit/pierdere 511.816 365.793 (81.039) 
7. Venituri totale 48.231.258 42.671.230 36.084.998 
8. Cheltuieli totale 48.063.935 47.161.649 41.186.951 
9. Rezultatul brut – profit/pierdere 167.323 (4.490.419) (5.101.953) 
10. Impozitul pe profit 113.470 - - 
11. Rezultatul net – profit/pierdere 53.853 (4.490.419) (5.101.953) 
12. Rezultatul net/actiune 0.0012 - - 
 

Rezultatul net al anului 2020 este de – 5.101.953,00 lei, cheltuielile totale ale companiei 
fiind influentate cu ajustarile de stocuri in valoare de 1.978.328,00 lei, ajustarile pentru 
clienti incerti in valoare de 384.509,25 lei, provizioanele pentru concedii de odihna 
neefectuate in 2020 in valoare de 519.894,31 lei, precum si pierderea din segmentul 
retail in valoare de 2.130.584,00 lei ca urmare a declinului si inchiderii unui numar de 
6 magazine, generata de declansarea pandemiei Covid-19, rezultatul brut din 
exploatare fiind unul negativ. 
 
Veniturile din exploatare reprezinta 99,70% din veniturile totale realizate in cursul 
anului 2020, iar cifra de afaceri reprezinta 91,23% din total venituri, fiind formata din 
venituri din productia vanduta intern si extern, venituri din vanzarea marfurilor, 
produse proprii, prin reteaua proprie de magazine, la nivel national, venituri din 
chirii si activitati diverse. 
 
Cheltuielile din exploatare depasesc veniturile rezultand o pierdere din exploatare de 
5.020.914,00 lei, ponderea principala in structura cheltuielilor de exploatare o detin 
cheltuielile cu salariile personalului, in scadere fata de anul 2020 cu 15,80%. 
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TRANZACTII SEMNIFICATIVE IN ANUL 2020 

In anul 2020 nu au intervenit modificari in structura actionariatului ca urmare a 
tranzactiilor efectuate prin intermediul entitatilor autorizate. 
 
Evenimente importante de raportat: 
 
a) Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale: nu este cazul; 
b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active : nu este cazul; 
c) Procedura falimentului: nu este cazul; 
d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 : nu este cazul; 
e) Alte evenimente: nu este cazul. 
 
 

 
Anexa la Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2020, 

conform reglementarilor Codului de Guvernanta Corporativa AERO. 
 
 

Incepand cu aprilie 2015 actiunile 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 

  
Conducerea 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. 
 
In prezent BRAICONF S.A. nu disemineaza partial, informatii mentionate mai sus si 
in limba engleza, dar pe viitor aceasta obligatie se va respecta.            
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DECLARATIE DE CONFORMITATE CU PRINCIPIILE DE GUVERNANTA 
CORPORATIVA 

 
 

Nr.cr
t. 

Prevederi de indeplinit Respecta 

Nsu 
respecta/ 
respecta 
partial 

Observatii 

1. A.1. Societatea trebuie sa detina un 
regulament intern al Consiliului care sa 
includa termeni de referinta cu privire 
la Consiliu si la functiile de conducere 
cheie ale societatii. Administrarea 
conflictului de interese la nivelul 
Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie 
tratat in regulamentul Consiliului. 

 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  In anul 2020 Consiliul 
de Administratie s-a 
intrunit in 12  sedinte. 
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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) din cadrul 
societatii sau prin serviciile unei terte parti 
independente, care va raporta Consiliului, 
iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct 
Directorului General. 

x   
 
 

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. 
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  Presedinte Consiliu de Administratie, 

           Silviu Bogdan Dumitrache 

 

           Intocmit, 

              Elena Bianca Alexe 

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 publicate 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 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. 

 
x 

  

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. 



  Entitatea BRAICONF SA

Tip situaţie financiară : BL

Localitate  

BRAILA

Bloc  Ap.              Telefon

0239692200

Scara  Nr.  

53

Strada  

SCOLILOR

Judeţ 

Braila

Sector  

  Număr din registrul comerţului J09/5/1991   Cod unic de inregistrare 2 2 6 6 0 8 5

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

A
d
re

sa

 Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

 SucursalaBifati numai 

dacă  

este cazul :

 Anul 2020

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O 
VALIDARE CORECTA

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 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

  Numele si prenumele

ALEXE ELENA BIANCA

  Numele si prenumele

SILVIU BOGDAN DUMITRACHE

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

  An   Semestru

  Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 
interes public

  Entităţi mici

  Microentităţi

Situatii financiare anuale Raportări anuale

  Capitaluri - total 26.442.966

  Profit/ pierdere -5.101.953

  Capital subscris 4.481.550

Indicatori :

  1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de 
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 

  3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state 
aparţinând Spaţiului Economic European

   Semnătura _________________________

   Semnătura __________________________________

  Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BDO AUDIT SRL

  Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA18

  CIF/ CUI

6 5 4 6 2 2 3
Formular VALIDAT

34--Societati pe actiuni

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

  Entităţi de 
interes 
public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

 GIE - grupuri de interes economic

 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
Suma de control 4.481.550

DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

02.03.2021S1002_A1.0.0

AUDITOR

  Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 



BILANT

la data de  31.12.2020
Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMF 
nr.58/ 
2021

 rd.

01.01.2020 31.12.2020

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE                 

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

          2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 02

           3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 
                şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03 03 342.981 234.884

          4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04

          5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 
 (ct. 206-2806-2906)

05 05

          6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 06 06

               TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 342.981 234.884

  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

          1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 4.956.874 16.541.352

          2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 1.343.786 1.131.691

          3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 10 299.637 287.117

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

          5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 38.000 38.000

          6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 13 744.268 744.268

          7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale  
(ct. 216-2816-2916)

14 14

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

          9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16 16 27.315

                TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 7.409.880 18.742.428

  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE      

           1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 18 1.296.166

           2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19

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

20 20

           4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 
comun (ct. 2673 + 2674 -  2965)                

21 21

          5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 22 22 200 200

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

23 23

                 TOTAL (rd. 18 la 23) 24 24 200 1.296.366

               ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 7.753.061 20.273.678

B. ACTIVE CIRCULANTE    

 I. STOCURI
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    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 26 4.148.642 4.195.993

    2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 
3952)

27 27 1.059.351 653.928

   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 28 8.172.099 4.414.139

   4. Avansuri (ct. 4091- 4901)   29 29 375.017 216.219

       TOTAL (rd. 26 la 29)    30 30 13.755.109 9.480.279

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

  1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* +  2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +  
4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)    

31 31 3.988.253 2.537.867

   2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)     32 32

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

33    33

   4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din  
ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 
5187)

34 34 1.217.663 1.608.072

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

   6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar 
(ct. 463)

36
35a 

(301)

         TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 36 5.205.916 4.145.939

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 

    1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 38 37

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

39 38 770.693

         TOTAL (rd. 37 + 38) 40 39 770.693

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

41 40 1.621.430 1.545.967

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 42 41 21.353.148 15.172.185

 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)   43 42 1.725.973 938.148

   Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 44 43 1.725.973 938.148

   Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 45 44

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

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

46 45

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

47 46 3.797.262 2.809.974

        3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 47 263.263 148.146

        4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 48 3.528.410 1.996.114

         5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 49

         6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 51 50

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

52 51
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     8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 
431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 
447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 
+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)   

53 52 3.135.644 4.463.510

     TOTAL (rd. 45 la 52) 54 53 10.724.579 9.417.744

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

55 54 12.354.500 6.692.547

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 55 20.107.561 26.966.225

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA  
MAI MARE DE 1 AN

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

57 56

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

58 57 105.783

        3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)   59 58

        4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60 59

        5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 61 60

         6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 62 61

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

63 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*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 
447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 
+ 5194 + 5195 + 5196 + 5197)  

64 63

         TOTAL (rd.56 la 63) 65 64 105.783

 H. PROVIZIOANE

         1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 66 65

         2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67 66 3.365 3.365

         3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 68 67 303.430 519.894

          TOTAL (rd. 65 la 67) 69 68 306.795 523.259

 I. VENITURI ÎN AVANS     

         1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 70 69

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*) 71 70

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*) 72 71

         2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 73 72 42 42

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 74 73 42 42

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) 75 74

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

76 75

                    Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*) 77 76

                    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*) 78 77

         Fond comercial negativ (ct.2075) 79 78

        TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 80 79 42 42

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL

         1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 81 80 4.481.550 4.481.550
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         2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 82 81

         3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 83 82

         4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 84 83

         5.Alte elemente de capitaluri proprii  (1031) 85 84

         TOTAL (rd. 80 la 84) 86 85 4.481.550 4.481.550

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87 86

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88 87 2.723.989 14.341.716

     IV. REZERVE 

       1. Rezerve legale (ct. 1061) 89 88 896.310 896.310

       2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 90 89

       3. Alte rezerve (ct. 1068) 91 90 11.556.732 11.556.732

        TOTAL (rd. 88 la 90) 92 91 12.453.042 12.453.042

          Acţiuni proprii (ct. 109) 93 92

         Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 94 93

          Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 95 94

     V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                  SOLD C  (ct. 117) 96 95 4.526.821 268.611

                                                                                                                SOLD D (ct. 117) 97 96 0 0

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

                                                                                                                SOLD C (ct. 121) 98 97 0 0

                                                                                                                SOLD D (ct. 121) 99 98 4.490.419 5.101.953

      Repartizarea profitului (ct. 129)    100 99

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

101 100 19.694.983 26.442.966

     Patrimoniul public (ct. 1016) 102 101

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 103 102

     CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) 104 103 19.694.983 26.442.966

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente 
contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente 
într-o perioadă mai mică de 12 luni. 
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor 
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

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

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

  Numele si prenumele

SILVIU BOGDAN DUMITRACHE

  Numele si prenumele

ALEXE ELENA BIANCA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC
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VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de  31.12.2020

Cod 20 - lei -
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Denumirea indicatorilor Nr.  
Exerciţiul financiar

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.
OMF 

nr.58/ 
2021

rd.

2019 2020

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 38.697.363 33.068.442

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 02 29.723.820 28.207.493

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 8.976.499 4.862.749

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04 2.956 1.800

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general 
si care mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* ) 

05

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 06

   2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie  (ct.711+712)

           Sold C 06 07 2.827.602 1.276.333

           Sold D 07 08 0 0

  3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale   
        (ct.721+ 722)

08 09

  4.  Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09 10

  5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10 11

  6.  Venituri din subvenții de exploatare  

        (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 
11 12 556.933 1.496.230

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 33.798 136.134

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 13 14

      -din care, venituri din fondul comercial negativ  (ct.7815) 14 15

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)     15 16 42.115.696 35.977.139

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)        16     17 5.214.419 4.109.124

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17     18 122.216 49.372

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 685.360 605.525

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 3.889.172 3.001.985

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21 48.494 13.106

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 25.644.711 21.591.789

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 22 23 24.814.151 20.800.838

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 830.560 790.951

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

24 25 771.720 720.274

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 771.720 720.274

      a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 26 27

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        27 28 -41.113 2.219.800
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       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29 18 2.225.248

       b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30 41.131 5.448

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 10.430.507 8.390.564

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

31 32 6.236.797 5.650.533

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

32 33 623.684 437.704

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 33 34

    11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34 35

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 35 36

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 3.570.026 2.302.327

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din 
Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      37 39 303.410 322.726

          - Cheltuieli (ct.6812) 38 40 303.430 519.894

          - Venituri (ct.7812) 39 41 20 197.168

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

40 42 46.971.908 40.998.053

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 41 43 0 0

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 42 44 4.856.212 5.020.914

 12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 43 45

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 44 46

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 47 308 203

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 48

 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47 49

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 555.226 107.656

            - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 49 51

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 555.534 107.859

 16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51 53

             - Cheltuieli  (ct.686) 52 54

             - Venituri (ct.786) 53 55

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56 56.369 98.714

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             55 57

 18.  Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 133.372 90.184

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 189.741 188.898

 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 58 60 365.793 0

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 0 81.039
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 42.671.230 36.084.998

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 47.161.649 41.186.951

 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 62 64 0 0

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 63 65 4.490.419 5.101.953

 20.  Impozitul pe profit (ct.691) 64 66

 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 65 67

 22.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 68

 23.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)        67 69 0 0

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 70 4.490.419 5.101.953

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al 
contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 
        La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative 
speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute 
de Codul fiscal.
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DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1
la data de  31.12.2020

(formulele de calcul  se refera la  Nr.rd. din col.B)

  I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.rd.
OMF 
nr.58/ 
2021

Nr.  
rd.

Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 01

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02 1 5.101.953

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit,  nici pierdere 03 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 17 + 18) 04 04

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 05

      - peste 30 de zile 06 06

      - peste 90 de zile 07 07

      - peste 1 an 08 08

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

09 09

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

10 10

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
sanatate  

11 11

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13

     - alte datorii sociale 14 14

  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
alte fonduri 

15 15

  Obligatii restante fata de alti creditori 16 16

  Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit  
la bugetul de stat, din care:

17 17

               - contributia asiguratorie pentru munca  18
17a 

(301)

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
locale 

19 18

 III. Numar mediu de salariati
Nr. 
rd.

31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 20 19 780 648

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

21 20 702 595

 IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare,  
        subvenţii   încasate şi creanţe restante

Nr.  
rd.

Sume (lei)

A B 1

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

22 21

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23
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Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 25 24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27 26

  - impozitul datorat la bugetul de stat 28 27

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

29 28

  - impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31 30

                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 34 33

                                  - subvenţii pentru energie din surse regenerabile 35
33a 

(316)

                                  - subvenţii pentru combustibili fosili 36
33b 

(317)

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

37 34

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 39 36

 V. Tichete acordate salariaților
Nr.  
rd.

Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 40 37

  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 41
37a 

(302)

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

Nr. 
rd.

31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 38

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității 
entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi  
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

43
38a 

(318)

  - dupa surse de finantare (rd. 40+41) 44 39 0 0

         - din fonduri publice 45 40

         - din fonduri private 46 41

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 43+44) 47 42 0 0

         - cheltuieli curente 48 43

         - cheltuieli de capital 49 44

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

31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

  Cheltuieli de inovare 50 45

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității 
entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi 
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

51 
45a 

(319)

VIII. Alte informaţii     
Nr. 
rd.

31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   
(ct. 4094),  din care:

52 46

        - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente 
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

53
46a 

(303)
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        - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări necorporale (din ct. 4094)

54
46b 

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   
(ct. 4093),  din care:

55 47 27.315

  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

56
47a 

(305)

  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 
imobilizări corporale (din ct. 4093)

57
47b 

(306)

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   58 48 91.172 260.086

        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)   

59 49 200 200

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 60 50

         - părţi sociale emise de rezidenti 61 51 200 200

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 62 52

                    - detineri de cel putin 10% 63
52a 

(307)

          - obligatiuni emise de nerezidenti 64 53

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   65 54 90.972 259.886

          - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute  
 (din ct. 267)

66 55 90.972 259.886

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 67 56

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de 
natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate 
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute  
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418),  din care:

68 57 4.363.270 2.878.710

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți 
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

69 58 3.822.613 2.234.106

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

70
58a 

(308)

Creanţe neîncasate la termenul stabilit  

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
71 59

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
 (ct. 425 + 4282)      

72 60 76.209 57.025

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 
444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)

73 61 906.801 1.323.396

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

74 62 276.716 334.448

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului  
(ct.436+441+4424+4428+444+446)

75 63 471.019 667.852

         - subventii de incasat(ct.445) 76 64 159.066 321.096

         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 77 65

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 78 66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate 
(ct. 451),  din care:

79 67 63.500

          - creanţe cu entităţi afiliate nerezidente  
         (din ct. 451), din care:

80 68
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               - creanţe comerciale cu entităţi afiliate 
                 nerezidente (din ct. 451)

81 69

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 

statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

82 70

 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
din care:

83 71 2.472.190 2.553.522

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

84 72

       - 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)

85 73 2.440.065 2.495.083

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

86 74 32.125 58.439

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    87 75

            - de la nerezidenti 88 76

 Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 

4538)
89

76a 
(313)

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  
economici ****)

90 77

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 
+ 507 + din ct.508), din care:

91 78

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 92 79

         - părţi sociale emise de rezidenti 93 80

         - actiuni emise de nerezidenti 94 81

         - obligatiuni emise de nerezidenti 95 82

         - dețineri de obligațiuni verzi 96
82a 

(320)

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         97 83

 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 98 84 27.507 60.650

          - în lei (ct. 5311) 99 85 27.507 60.650

          - în valută (ct. 5314) 100 86

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 101 87 1.593.923 1.485.316

        - în lei (ct. 5121), din care: 102 88 964.694 402.711

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 103 89

        - în valută (ct. 5124), din care: 104 90 629.229 1.082.605

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente

105 91

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 106 92

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

107 93

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

108 94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 
116 + 119 + 122 + 128)

109 95 10.473.236 9.417.743

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mica de 1 an)  
(din ct. 519), (rd .97+98) 

110 96 3.545.880 2.809.973
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                - în lei 111 97 3.545.880 2.809.973

                - în valută 112 98

 Credite bancare externe pe termen lung  (credite primite de 
la instituții financiare nerezidente pentru care durata 
contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) 
(din ct. 162), (rd.100+101) 

113 99

                  - în lei 114 100

                  - în valută   115 101

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

116 102

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 104+105)

117 103

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

118 104

                   - în valută 119 105

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 120 106 3.345

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 121 107

                  - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate 122
107a 
(321)

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

123 108 3.791.671 2.144.260

 - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate 
nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați 
nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație 
cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 
+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

124 109 378.478

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 
avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi 
asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din 
ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + 
din ct. 419)

125
109a 
(309)

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

126 110 685.004 579.109

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 
statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 
+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

127 111 773.146 2.221.558

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

128 112 610.460 1.691.001

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 
(ct.436+441+4423+4428+444+446)

129 113 131.503 458.562

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

130 114 31.183 71.995

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 131 115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451),   
din care:

132 116

          - datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) 

           (din ct. 451), din care:
133 117

              - cu scadența inițială mai mare de un an 134 118

              - datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente 
indiferent de scadență (din ct. 451)

135
118a 
(310)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 136 119 822.867 822.867

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 137 120 822.867 822.867

     - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 138 121
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Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 
472 + 473 + 478 + 509), din care:

139 122 851.323 839.976

                 -decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, decontari 
din operatii in participatie  
      (ct.453+456+457+4581)

140 123 838.443 826.619

                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 3) 
                  (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

141 124 12.880

                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 142 125

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

143 126

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
144 127

  Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 145 128

            - către nerezidenți 146
128a 
(311)

  Dobânzi de plătit către nerezidenți  

      (din ct. 4518 + din ct. 4538)
147

128b 
(314)

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 

economici ****)
148 129

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 149 130 4.481.550 4.481.550

           - acţiuni cotate 4) 150 131 4.481.550 4.481.550

           - acţiuni necotate 5) 151 132

           - părţi sociale 152 133

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 153 134

 Brevete si licente (din ct.205) 154 135

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd.

31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 155 136 50.556 475.000

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd.

31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
administrare

156 137

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în 
concesiune

157 138

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 158 139

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

Nr. 
rd.

31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 159 140

 XII. Capital social vărsat 
Nr. 
rd.

31.12.2019 31.12.2020

Suma (lei) % 7) Suma (lei) % 7)

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

  Capital social vărsat (ct. 1012) 7),  

    (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)
160 141 4.481.550 X 4.481.550 X
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  - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 161 142

       - deţinut de instituţii publice de subord. centrală 162 143

       - deţinut de instituţii publice de subord.  locală 163 144

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 164 145

       - cu capital integral de stat 165 146

       - cu capital majoritar de stat 166 147

       - cu capital minoritar de stat 167 148

  - deţinut de regii autonome 168 149

  - deţinut de societăţi cu capital privat 169 150 3.264.593  72,85 3.264.593  72,85

  - deţinut de persoane fizice 170 151 1.216.957  27,15 1.216.957  27,15

  - deţinut de alte entităţi 171 152

Nr. 
rd.

Sume  (lei)

A B 2019 2020

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar 
de către companiile naţionale, societăţile naţionale, 
societăţile şi regiile autonome, din care:

172 153

- către instituţii publice centrale; 173 154

- către instituţii publice locale; 174 155

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ 
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni 
sau participaţii indiferent de ponderea acestora. 

175 156

Nr. 
rd.

Sume  (lei)

A B 2019 2020

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat 
sau local si virate în perioada de raportare din profitul 
reportat al companiilor naţionale, societăţilor 
naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

176 157

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al 
anului precedent, din care virate:

177 158

        - către instituţii publice centrale 178 159

        - către instituţii publice locale 179 160

        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora.

180 161

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 
anterioare anului precedent, din care virate:

181 162

        - către instituţii publice centrale 182 163

        - către instituţii publice locale 183 164

        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora

184 165

XV. Dividende distribuite actionarilor/ 
asociatilor din profitul reportat

Nr. 
rd.

Sume  (lei)

A B 2019 2020

Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de 
raportare din profitul reportat

185
165a 
(312)
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XVI. Repartizări interimare de dividende 
potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. 
rd.

Sume  (lei)

A B 2019 2020

               - dividendele interimare repartizate  8) 186
165b 
(315)

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la 
persoane juridice *****)

Nr. 
rd.

Sume  (lei)

A B 31.12.2019 31.12.2020

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la 
valoarea nominală), din care:

187 166

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

188 167

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la 
cost de achiziţie), din care:

189 168

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 
afiliate

190 169

XVIII. Venituri obţinute din activităţi  agricole 

******)  
Nr. 
rd.

Sume  (lei)

A B 31.12.2019 31.12.2020

Venituri obţinute din activităţi agricole 191 170

XVIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente 
similare (ct. 6587), din care:

192
170a  
(322)

     - inundații 193
170b 
(323)

     - secetă 194
170c 
(324)

     - alunecări de teren 195
170d 
(325)

INTOCMIT,

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

   Semnatura _________________________________ 

   Semnatura _________________________________ 

  Numele si prenumele

ALEXE ELENA BIANCA

  Numele si prenumele

SILVIU BOGDAN DUMITRACHE

ADMINISTRATOR,

Formular 
VALIDAT

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC
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 *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, 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 întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 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 Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică 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 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei 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 producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. 
 *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 
 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 plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației 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 național acordat pentru activități 
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt 
considerate venituri din activități agricole cu condiția 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 activități 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, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 
 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială 
mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'. 
 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.  
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.  
 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor 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.  
 7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat  înscris la rd. 160. 
 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi 
completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.



la data de  31.12.2020

Elemente de  
imobilizari 

 Nr. 
rd.

Valori brute

Sold  
initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: 
dezmembrari 

si casari

Sold final  
(col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40  
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 - lei - 

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare

01 X

Alte imobilizari 02 1.236.362 12.442 X 1.248.804

Avansuri acordate pentru  
imobilizari necorporale

03 X

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale

04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 1.236.362 12.442 X 1.248.804

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 06 850.620 4.320.683 X 5.171.303

Constructii 07 6.045.803 7.556.569 2.098.054 79.473 11.504.318

Instalatii tehnice si masini 08 16.126.562 54.847 1.664.801 1.664.801 14.516.608

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 784.030 27.500 171.567 171.567 639.963

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de 
executie

13 38.000 38.000

Investitii imobiliare in curs de 
executie

14 744.268 744.268

Avansuri acordate pentru 
imobilizari corporale

15 27.315 27.315 0

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 24.616.598 11.959.599 3.961.737 1.915.841 32.614.460

III.Imobilizari financiare 17 200 1.296.166 X 1.296.366

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17)

18 25.853.160 13.268.207 3.961.737 1.915.841 35.159.630



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 - lei - 
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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 20 893.381 120.539 1.013.920

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 893.381 120.539 1.013.920

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 23

Constructii 24 1.939.549 292.773 2.098.053 134.269

Instalatii tehnice si masini 25 14.782.776 266.943 1.664.801 13.384.918

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 484.393 40.019 171.567 352.845

Investitii imobiliare 27

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 17.206.718 599.735 3.934.421 13.872.032

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 18.100.099 720.274 3.934.421 14.885.952



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
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 - 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

INTOCMIT,

  Numele si prenumele

SILVIU BOGDAN DUMITRACHE

  Numele si prenumele

ALEXE ELENA BIANCA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular 
VALIDAT

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

ADMINISTRATOR,

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



  
  
ATENTIE ! 
 Conform prevederilor pct.  1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului 

financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formã electronicã, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima 

paginã din situațiile financiare anuale listatã cu ajutorul programului de asistențã elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnatã si scanatã alb-negru, lizibil".  
  

              Prevederi  referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea   
                          raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității 
  
A. Întocmire raportări anuale 
  
1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității: 
 ● termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; 
  
2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității: 
 ● termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic; 
 ● entități care depun raportări contabile anuale: 
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016,  
  cu modificările și completările ulterioare; 
 - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic; 
 - subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European; 
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic. 
  
 Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale: 
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016,  
  cu modificările și completările ulterioare; și 
 - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. 
  
3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul 
exerciţiului financiar de raportare: 
 ● termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar 
  
B. Corectarea de erori cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor 
cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin 
OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
  
  
Erorile contabile, aşa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării 
acestora, nu poate fi depus un alt set de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale corectate. 
  
  
C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea 
contabilității 
  
Ori de câte ori entitatea îşi alege un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind 
modificarea şi completarea unor reglementări contabile. 
  
În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens. 
  
Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea îşi modifică data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale astfel 

încât exerciţiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanţiere raportate începând cu următorul exerciţiu financiar 1)  încheiat se referă la 

data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent 2), respectiv exerciţiului financiar 
precedent celui de raportare. 
  
De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, 
aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează: 
 - pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale; 
 - pentru 31 decembrie 2021–situații financiare anuale. 
  
  

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor”. 
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entităţile afiliate”. 
------------- 
 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic. 
  
 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic. 
  
Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanţiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2021 se referă la data de 
1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent (2021), respectiv exerciţiului 
financiar precedent celui de raportare (2020). 
  
 3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la 
dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acţionari/ asociaţi - 
conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acţionari/ asociaţi - dobânzi la conturi curente”). 
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SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 

la data 31.12.2020 
 

Cresteri Reduceri 

Denumirea elementului 

Sold la 

inceputul 

exercitiului 

financiar  Total, 

din care 

Prin 

transfer 

Total, 

din care 

Prin  

transfer 

Sold 

la sfarsitul 

exercitiului 

financiar 

A 1 2 3 4 5 6 

Capital subscris 4.481.550 - - -  -  4.481.550 

Prime de capital          

Rezerve din reevaluare 2.723.989 11.849.936  11.849.936  (232.210) (232.210) 14.341.716 

Rezerve legale 896.310  - -  -  -  896.310 

Rezerve statutare sau contractuale -  -  -  -   - -  

Rezerve  reprezentand surplusul realizat 

din rezerve din reevaluare 
 -  -  -  -  -  - 

Alte rezerve 11.556.733 - - -  -  11.556.733 

Actiuni proprii  -  -  -  -  - - 

Sold 

C 
1.150.814 - - - - 1.150.814 Rezultatul reportat reprezentand 

profitul 

nerepartizat sau pierderea neacoperita 
Sold 

D 
-   -  -  (4.490.419) (4.490.419) 4.490.419 

Sold 

C 
166.066  -  -  -  - 160.066 

Rezultatul reportat provenit din 

adoptarea 

pentru prima data  IAS mai putin IAS 

29 

Sold 

D 
 - -  -  -  - - 

Sold 

C 
 - -  -  -  - - Rezultatul reportat provenit din 

corectarea 

erorilor contabile 
Sold 

D 
3.423.209 -  - - - 3.423.209 

Sold 

C 
6.633.148 232.201 232.201 - - 6.865.358 Rezultatul reportat reprezentând 

surplusul realizat din rezerve din 

reevaluare Sold 

D 
 - -  -  -  - - 

Sold 

C 
- - - - - - 

Rezultatul exercitiului financiar 
Sold 

D 
4.490.419 (5.101.953) (5.101.953) 4.490.419 4.490.419  5.101.953 

Repartizarea profitului  - -  - -  - - 

Total capitaluri proprii 19.694.983 6.980.193 6.980.193 232.210 232.210 26.442.966 

            

Presdinte Consiliu de 

Administratie, 

Silviu Bogdan Dumitrache     

  Director Economic, 

  Elena Bianca Alexe 
 

       



                                                                                           
 

 

 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

31.12.2020 

   lei 

Nr. 

Crt. Denumire 

31 Decembrie 

2019 

31 Decembrie 

2020 

1  Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:        

2  Profit  / (Pierdere) brut              (4,490,419) 

               

(5,101,953) 

3  Ajustari pentru:      

4        Cheltuieli cu amortizarea                   771,720                     720,274  

5        Reluarea subventiilor pentru investitii                            -                                -   

6        Variatia provizioanelor                    303,410                     322,726  

7        Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare                     56,369                       98,715  

8        Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie                   (41,113)                 1,838,950  

9        Ajustari pentru deprecierea creantelor                            -                      490,771  

10        Diferente de curs valutar activitate finantare, net                     14,174                         5,337  

11        Venituri din dobanda si alte venituri financiare                        (308) 

                         

(203) 

12        Alte venituri financiare                            -                                -   

13        Cheltuieli privind activele cedate                            -                                -   

14        Venituri din vanzarea activelor                   (13,936)                              -   

15  Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant              (3,758,877) 

               

(1,625,383) 

16 

       Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante din 

exploatare                1,088,694                  1,250,769  

17        Variatia soldurilor conturilor de stocuri              (1,802,607)                 2,435,880  

18 

       Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii din 

exploatare                 (839,449) 

                  

(336,202) 

19  Numerar generat din exploatare              (5,132,238)                 1,725,064  

20  Dobanzi platite                   (56,369) 

                    

(98,715) 

21  Impozit pe profit platit                            -                                -   

22  Numerar net din activitati de exploatare                     (5,368,607)                 1,626,349  

        

23  Fluxuri de numerar din activitati de investitie:        

24  Plati pentru achizitionarea de actiuni                            -   

                  

(525,473) 

25  Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale              (1,075,944) 

                    

(74,789) 

26  Subventii pentru investitii                            -                                -   

27  Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale                     13,936                               -   

28  Imprumuturi acordate si alte investitii                            -                                -   

29  Investitii financiare                 (411,920)                              -   

30  Dobanzi incasate                             308                            203  

31  Dividende incasate                            -                                -   

32  Numerar net din activitati de investitie              (1,473,620) 

               

(1,101,753) 

        



                                                                                           
34  Fluxuri de numerar din activitati de finantare:      

35  Incasari din emisiunea de actiuni                            -                                -   

36  Variatia imprumuturilor bancare                3,299,161  

               

(1,098,367) 

37  Variatia sumelor datorate entitatilor afiliate                            -                                -   

38  Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar                   (27,673) 

                      

(3,386) 

39  Control                            -                                -   

40  Dividende platite                            -                                -   

41  Numerar net din activitati de finantare                3,267,488  

               

(1,101,753) 

        

42  Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar              (3,574,739) 

                    

(75,463) 

43  Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar                5,196,169                  1,621,430  

44  Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar                1,621,430                  1,545,947  

    

 Presedinte Consiliu de Administratie,  Director Economic, 

 Silviu Bogdan Dumitrache  Elena Bianca Alexe 

 



  

 
 
NOTA 1. PREZENTAREA SOCIETATII 
 

 
BRAICONF SA 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. 

 

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 situaţiilor 

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. 

 

BRAICONF S.A. conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si 

contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activitatii sale. Prin activitatea sa, acest 

departament asigura înregistrarea cronologica şi sistematica, prelucrarea, publicarea şi 

pastrarea informatiilor 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. 

 

BRAICONF S.A. întocmeste situatii financiare anuale si raportari contabile periodice, 

potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.  

 

 

 

 



  

 

 

 

Situatiile financiare anuale întocmite oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, pozitiei 

financiare, profitului sau pierderii entitatii. Ele sunt auditate potrivit legii de către societatea 

de audit financiar BDO Audit SRL. 

 

Bilantul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii 

şi capital propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar. Elementele de activ si de 

pasiv, veniturile şi cheltuielile au fost evidentiate în moneda nationala. Contabilitatea 

operatiunilor efectuate în valută s-au înregistrat atat în moneda natională, cat si în valută.  

 

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 

pierdere in suma de 5.101.953,00 lei. 

 

Cifra de afaceri neta în anul 2020 a fost de 33.068.442,00 lei si s-a obtinut în principal din 

productia de baza a societatii, respectiv fabricarea de camasi si alte articole din textile livrate 

pe piata externa europeana. Vanzarile efectuate prin reteaua de magazine au contribuit de 

asemenea la cresterea cifrei de afaceri.  

În privinta creantelor şi a datoriilor, BRAICONF SA a monitorizat în permanenta 

respectarea termenelor de încasare a facturilor la clientii sai si a platit, în limita fluxurilor de 

numerar generate de încasari, toate  datoriile generate de impozite, taxe si contributii.   

 

Principalele riscuri la care este supusă societatea sunt riscul de piată si riscul fiscal.  

Creantele comerciale ale societatii expun societatea la un inevitabil risc de credit. În 

consecinta, bonitatea clientilor este atent verificata iar data scadentei creantelor este 

permanent monitorizata . 

 Situatiile financiare ale societatii au fost întocmite avand la bază principiul continuitatii 

activitatii. Conducerea societatii nu are cunostinta de alte evenimente ulterioare datei de 31 

decembrie 2020 care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui să fie prezentate în 

aceste situatii financiare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

NOTA 2. 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 si oferă o imagine fidela a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, 
profitului sau pierderii entităţii. Caracteristicile calitative, respectiv inteligibilitatea, 
relevanta, credibilitatea şi comparabilitatea, determina utilitatea informaţiei oferite de 
situaţiile financiare. 

 
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 situaţii 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. 
 

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

 
Aceste situatii financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi auditate de societatea de audit 
financiar  BDO Audit SRL pentru audit extern. 
 
Principiile contabile generale care stau la baza înregistrării în contabilitate a operaţiilor, 
tranzacţiilor, a evaluării elementelor prezentate în situaţiile financiare anuale precum şi la 
întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt următoarele: 
 

1. Principiul continuității activității: Situatii financiare au fost intocmite  
bazandu-se pe faptul ca entitatea îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii 
activităţii. Societatea îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de 
lichidare sau reducere semnificativă a activităţii. 
 

2. Principiul permanenței metodelor: Metodele de evaluare şi politicile contabile se 
aplică în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul. 
 

3. Principiul prudenței conform căruia, activele şi veniturile nu trebuie să fie  



  

supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate. În contul de profit şi pierdere reflecta 
corect rezultat activitatii desfasurate. 
 
 

4. Principiul independenței exercițiului Se evidenţiază veniturile şi cheltuielile  
aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii 
cheltuielilor. Astfel,s-au inregistrat cheltuieli  pentru care nu s-a primit încă factura in contul 
408 Furnizori-facturi nesosite. 
 

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii potrivit căruia,  
componentele elementelor de active şi de datorii trebuie evaluate separat. 
 

6. Principiul intangibilității potrivit căruia bilanţul de deschidere pentru fiecare  
exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar 
precedent. 
 

7. Principiul necompensării potrivit căruia, orice compensare între elementele de  
active şi datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă. Toate creanţele şi 
datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative. 
Eventualele compensări între creanţe şi datorii faţă de aceeaşi entitate efectuate cu 
respectarea prevederilor legale au fost înregistrate numai după contabilizarea veniturilor şi a 
cheltuielilor corespunzătoare. În notele explicative se va prezenta valoarea brută a creanţelor 
şi datoriilor care au făcut obiectul compensării. 
 

8. Principiul prevalenței economicului asupra juridicului potrivit căruia la  
Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere se 
ţine seama de fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate, şi nu numai de 
forma juridică a acestora. Evenimentele şi operaţiunile economico-financiare trebuie 
evidenţiate în contabilitate aşa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. 
 

9.  Principiul pragului de semnificație Entitatea se poate abate de la cerinţele legale de  
prezentare de informaţii şi publicare, atunci când efectele respectării lor sunt 
nesemnificative. 
Corectarea erorilor contabile se efectueaza astfel:  
- erorile aferente exercitiului curent se corecteaza pe seama contului de profit si pierdere, 
prin stornarea operatiunilor eronate si inregistrarea corecta a operatiunilor. Operatiunile au 
fost corectate prin stornare, prin inregistrarea operatiunilor initiale in rosu. 
- erorile aferente exercitiului precedent se corecteaza pe seama rezultatului reportat sau a 
contului de profit si pierdere, in functie de semnificatia erorii contabile.   
 

 
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 situatiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor 
proprii se reflecta si se evalueaza la valoarea contabila, pusa de acord cu rezultatele 
inventarierii.  

Evaluarea imobilizarilor corporale la data bilantului se efectueaza la cost, mai puţin 
amortizarea şi ajustările cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluata, aceasta fiind 
valoarea justa la data reevaluării, mai putin orice amortizare ulterioară cumulata si orice 
pierderi din depreciere ulterioare cumulate. 

Activele de natura stocurilor se evalueaza la valoarea contabila, mai putin ajustarile pentru 
depreciere constatate. Ajustari pentru depreciere se constata inclusiv pentru stocurile fara 
miscare. 

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 constata 
stocuri deteriorate sau cu mişcare lentă se constituie ajustari pentru depreciere . 

Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor si consumabilelor, 
manoperei, eficientei si capacitatii 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 trebuie evidenţiate distinct în contabilitate, fiind recunoscute în 
costul activului. Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra 
stocurilor se efectuează cu ajutorul coeficientilor. 
Evaluarea la inventar a creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de încasare 
sau de plata. 

La fiecare data a bilantului, elementele monetare exprimate în valuta trebuie raportate 
utilizand 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. 
 
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 
evidenţiate în moneda naţională. Operaţiunile efectuate în valută s-a înregistrat atât în 
moneda naţională, cat si în valută. 
 
 
 



  

 
 



 

 
 
 
NOTA 3. ACTIVE IMOBILIZATE 
 
a) Imobilizari necorporale 
 

Ajustari de valoare 
(amortizari si ajustari pentru depreciere Valoare bruta 

sau pierdere de valoare) Denumirea 
elementului 

de 
imobilizare 

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 

0 1 2 3 4 = 1+2-3 5 6 7 8 = 5+6-7 
Concesiuni, 
brevete, 
licente 

146.135 12.442 - 158.577 101.426 16.369 - 117.795 

Alte 
imobilizari 

1.090.227 - - 1.090.227 791.956 104.169 - 896.125 

TOTAL 1.236.362 12.442 - 1.248.804 893.381 120.538 - 1.013.920 

 
b) Imobilizari corporale 

 
 
 

Ajustari de valoare 
(amortizari si ajustari pentru depreciere Valoare bruta 

sau pierdere de valoare) Denumirea 
elementului 

de 
imobilizare 

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 

0 1 2 3 4 = 1+2-3 5 6 7 8 = 5+6-7 
Terenuri 850.620 4.320.683  -  5.171.303 - - - - 

Contructii 6.045.803 7.556.569 2.098.054 11.504.318 1.939.549 292.773 2.098.053 134.269 
Instalatii 
tehnice si 
masini 

16.126.562 54.847 1.664.801 14.516.608 14.782.776 266.943 1.664.801 13.384.918 

Alte 
instalatii, 
utilaje si 
mobilier 

784.030 27.500 171.567 639.963 484.393 40.019 171.567 352.845 

Imobilizari 
corporale 
in curs de 
executie 

38.000 - - 38.000 - - - - 

Investitii 
imobiliare 
in curs de 
executie 

744.268 - - 744.268     

Avansuri si 
imobilizari 
corporale 
in curs 

27.315 - 27.315 - - - - - 

TOTAL 24.616.598 11.959.599 3.961.737 32.614.460 17.206.718 599.735 3.934.421 13.872.032 



 

 
 
 
 
c) Imobilizari financiare 

 
 
Act
ivel

e 
imo
bili
zat

e 
am
orti

zabile sunt prezentate în bilant la valoarea contabilă diminuata cu amortizarea cumulata până la 
acea data.  
 
Imobilizarile necorporale inregistrate de societate la 31.12.2020 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. 
 
Elementele din grupa de imobilizari corporale “Constructii” au fost reevaluate la valoarea justa 
in anul 20202 conform Standardelor Internationale de Evaluare (IVS). Amortizarea cumulata la 
data reevaluarii a fost eliminata din valoarea contabila bruta a activului. 
 
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 2020, societatea a efectuat, din surse de finantare proprii 
cheltuieli cu investitiile care au avut ca scop achizitia de utilaje si echipamente de calcul. 
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 2020 in suma de 720.274,00 lei a fost recunoscuta in 
contul de profit si pierdere. 
 
In situatia prezentata, la reduceri au fost înregistrate casarile 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.    
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoare bruta 
Denumirea elementului 

de imobilizare Sold la inceputul 
exercitiului 

financiar 
Cresteri 

Cedari, 
transferuri si 
alte reduceri 

Sold la sfarsitul 
exercitiului financiar 

0 1 2 3 4 = 1+2-3 
Imobilizari  
financiare 

200 1.296.166 - 1.296.366 

TOTAL 200 1.296.166 - 1.296.366 



 

 
 
 
 
 
 
În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detaliem: 

 
Reevaluarile la imobilizarile de natura constructiilor au fost facute cu regularitate. 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 exerciţiului 
financiar; 

2.723.989 

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

232.210 

* surplus din reevaluare; 11.849.936 

* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exerciţiului financiar. 14.341.716 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
NOTA 4. STOCURI 
 
La data de 31.12.2020 valoarea stocurilor, componenta a activului companiei, este in suma de 
9.480.279,00 lei, fiind formata din stocuri de materii prime si materiale consumabile, aferente 
productiei de lohn precum si productiei interne, produse in curs de executie, produse finite si 
marfuri existente in stocul magazinelor Braiconf, conform tabelului anexat:  
 

Denumire 
31 Decembrie  

2019 
31 Decembrie  

2020 
Materii prime 3.005.252 2.989.699 
Materiale consumabile 1.140.390 1.125.084 
Materiale de natura obiectelor de 
inventar 

17.922 3.749 

Produse in curs de executie 1.059.351 653.928 
Produse finite 2.360.404 1.192.190 
Marfuri 5.337.402 2.756.664 
Materii prime si marfuri in curs de 
aprovizionare 

323.204 311.882 

Ambalaje - 1.140 
Stocuri aflate la terti 225.373 229.723 
Avansuri 375.017 216.219 
Total 13.755.109 9.480.279 

 
 
 
NOTA 5. CREANTE SI ASIMILATE 
 
La data de 31.12.2020, creantele de incasat ale companiei se refera la clienti curenti, interni si 
externi, contravaloare concedii medicale neincasate, subventii de incasat de la bugetul 
asigurarilor de somaj, TVA de recuperat, debitori diversi, etc. 
 

Termen de lichiditate 
Creante 

Sold   
31 Decembrie 

2020 
Sub 1 an Peste 1 an 

Creante comerciale 2.537.866 2.537.866 - 
Debitori diversi 227.652 227.652 - 
TVA de recuperat 603.246 603.246 - 
Contributii 334.448 334.448 - 
Impozit pe profit de recuperat 40.643 - 40.643 
Creante in legatura cu personalul 57.025 57.025 - 
Alte impozite, taxe si varsaminte 23.963 23.963 - 
Subventii 321.096 321.096 - 
TOTAL 4.145.939 4.105.296 40.643 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
 
NOTA 6.  INVESTITII IN ACTIUNI DETINUTE IN VEDEREA VANZARII 
 
In cursul exercitiului financiar 2020 Braiconf SA a efectuat investitii in actiuni.  
In acest sens  Braiconf SA achizitioneaza un numar de 210.189 actiuni Aurora SA Targu Frumos, 
reprezentand 26,06% din totalul drepturilor de vot. 
 

Denumire 
Sold la 

31 decembrie 2019 
Sold la 

31 decembrie 2020 
Actiuni detinute la entitati afiliate 770.693 1.296.166 
TOTAL  770.693 1.296.166 
 
 
NOTA 7. DISPONIBILITATI 
 
 

Situatia conturilor la banci si a casei, la 31 decembrie 2020, este prezentata in tabelul de 
mai jos: 
 

  
Sold la 

31 decembrie 2019 
Sold la 

31 decembrie 2020 
   
 Conturi la banci in lei  964.694 402.711 
 Numerar in casa  27.507 60.650 
 Conturi la banci in devize  629.229 1.082.621 
 Total 1.621.430 1.545.982 

 
 
 

Termen de lichiditate 
Creante 

Sold   
31 Decembrie 

2019 
Sub 1 an Peste 1 an 

Creante comerciale 3.988.253 3.988.253 - 
Debitori diversi 143.600 - 143.600 
TVA de recuperat 406.256 406.256 - 
Contributii 276.570 276.570 - 
Impozit pe profit de recuperat 40.643 - 40.643 
Creante in legatura cu personalul 76.209 76.209 - 
Alte impozite, taxe si varsaminte 24.221 24.221 - 
Alte creante 250.164 250.164 - 
TOTAL 5.205.916 5.021.672 184.243 



 

 
 
 
 
 
NOTA 8. CREDITE BANCARE 
 
La data de 31.12.2020 Braiconf SA are in derulare urmatoarele produse de creditare: 
 
1. Contract de credit pentru investitii nr. 277/15.05.2017, contract incheiat cu Banca 
Comerciala Romana pentru o perioada de 4 ani,  valoarea totala a creditului este de 171.443,30 
euro, iar la data de 31.12.2020 suma ramasa de rambursat este de 21.979,92 euro. 
 
Contractul de credit mentionat mai sus are urmatoarele garantii: 

- ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la BCR; 
- ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile, masini si utilaje conform tabelului: 
                
Nr. Crt. Nr. inventar Denumire Valoare intrare 

1 44771 Masina de butoniere Juki 22.706,64 
2 44772 Masina de butoniere Juki 22.706,64 
3 44773 Masina de butoniere Juki 17.890,08 
4 44774 Masina de butoniere Juki 17.890,08 
5 44775 Masina de croit Lectra Vector 380.617,22 
6 44776 Masina de infasurat si termolipit nasturi 26.442,52 
7 44777 Masina de cusut Venus 23.665,00 
8 44779 Masina de cusut Venus 21.590,32 
9 44780 Masina de cusut Venus 21.590,32 

10 44781 Masina de cusut Venus 21.590,32 
 
2. Contract de facilitate de credit pe descoperit de cont (overdraft) nr. 40005/2019, contract 
incheiat cu Raiffeisen Bank, pentru o perioada de un an, facilitate acordata pentru suma maxima 
de 740.000,00 euro, utilizabila in ron si/sau eur, in scopul finantarii activitatii curente precum si 
in vederea emiterii de scrisori de garantie bancara. 
 
Pentru garantarea contractului de credit mentionat mai sus s-au constituit in favoarea bancii 
urmatoarele garantii: 

- ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la Raiffesien Bank,  
precum si asupra creantelor ce vor fi incasate prin conturile respective; 

- ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor rezultate din orice  
contracte/relatii incheiate cu debitorii cedati; 

- ipoteca mobiliara asupra stocurilor proprietatea imprumutatului. 
 

Termen de lichiditate 
Denumire 

Sold  
31 Decembrie 

2020 
Sub 1 an Peste 1 an 

Banca Comerciala Romana (1621) 107.029 107.029 - 
Raiffeisen Bank (5191) 2.702.945 2.702.945 - 
TOTAL 2.809.974 2.809.974 - 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
NOTA 9. DATORII 
 

La data de 31.12.2020, datoriile semnificative ale societatii se refera la furnizori interni si externi, 
dividende neridicate aferente anilor anteriori, obligatii catre bugetul de stat si bugetele 
asigurarilor sociale.  
 

Termen de exigibilitate 
Datorii 

Sold 
31 Decembrie 2020 Sub 1 an 1 -5 ani Peste 5 ani 

Datorii comerciale 1.996.114 1.996.114 - - 
Avansuri incasate in 
contul comenzilor 

148.146 148.146 - - 

Creditori diversi 13.357 13.357 - - 
Retineri din salarii 
datorate tertilor 

457.094 457.094 - - 

Contributii 2.221.558 2.221.558 - - 
Actionari/ asociati 822.867 822.867 - - 
Dividende de plata 826.619 826.619 - - 
Datorii in legatura cu 
personalul 

122.015 122.015 - - 

TOTAL 6.607.771 6.607.771 - - 
         

Termen de exigibilitate 
Datorii 

Sold 
31 Decembrie 2019 Sub 1 an 1 -5 ani Peste 5 ani 

Datorii comerciale 3.528.410 3.528.410 - - 
Leasing 3.345 3.345 - - 
Avansuri incasate in 
contul comenzilor 

263.263 263.263 - - 

Creditori diversi 12.838 12.838 - - 
Retineri din salarii 
datorate tertilor 

571.414 571.414 - - 

Contributii 646.316 646.316 - - 
Actionari/ asociati 822.867 822.867 - - 
Dividende de plata 838.443 838.443 - - 
Datorii in legatura cu 
personalul 

113.591 113.591 - - 

Alte datorii 126.830 126.830 - - 
TOTAL 6.927.317 6.927.317 - - 

 

Termen de lichiditate 
Denumire 

Sold  
31 Decembrie 

2019 
Sub 1 an Peste 1 an 

Banca Comerciala Romana (1621) 357.165 252.116 105.049 
Raiffeisen Bank (5191) 3.545.880 3.545.880 - 
TOTAL 3.903.046 3.797.996 105.049 



 
 
 

 

NOTA 10. PROVIZIOANE 
 
Soldul la 31 decembrie 2020 reprezinta: 
 
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 si provizionul privind participarea la profit.   
 
In anul 2020 s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 519.894,31 lei 
reprezentad contravaloare concediu de odihna neefectuat, aferent anului 2020; 

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.    

 

Transferuri 
Denumirea provizionului 

Sold la 
începutul 

exercițiului 
financiar 

în cont din cont 

Sold la sfârșitul 
exercițiului 

financiar 

Provizioane pentru 
impozite 

3.385 - - 3.365 

Alte provizioane 303.430 519.894 303.430 519.894 
Total provizioane la  
31.12.2020 

306.795 519.894 303.460 523.259 

 

NOTA  11. CIFRA DE AFACERI 

In anul 2020, BRAICONF SA a continuat activitatea de productie, servicii si comercializare a 
produselor din industria de confecţii textile.  
 
Cifra de afaceri raportata la finele anului 2020 este in valoare de 33.068.442,00 lei, respectiv 
6.790.234,00 euro.  
In anul 2020, cifra de afaceri are o pondere de 91.23% în totalul veniturilor de exploatare.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORUL 
NR. 
RÂND 

31 Decembrie 
2019 

31 Decembrie 
2020 

Cifra  de  afaceri 1 38.697.363 33.068.442 

Costul bunurilor vândute şi al serviciilor 

prestate  - din care: 
2 34.882.837 31.136.684 

Cheltuielile activității de baza 3 29.346.244 26.325.469 

Cheltuielile activităților auxiliare 4 856.721 567.197 

Cheltuielile indirecte de producție 5 4.679.872 4.244.018 

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete 

(rd. 01– rd. 02) 
6 3.814.526 1.931.758 

Cheltuieli de desfacere 7 436.373 417.001 

Cheltuieli generale de administrație 8 11.652.698 9.444.368 

Alte venituri din exploatare 9 3.418.333 2.908.697 

Rezultatul  din  exploatare (rd. 06 – rd. 07 – rd. 

08 + rd. 09) 
10 -4.856.212 -5.020.914 



 

 
 
 
 
 
 
In structura, cifra de afaceri din vanzari se prezinta astfel:      

 

In structura cifra de afaceri se prezinta astfel: 

 

 

 

 

 

 

NOTA 12 – INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE 

SUPRAVEGHERE 

La 31.12.2020 numărul  efectiv de salariaţi ai societătii a fost de 581 persoane, din care 9 
persoane se aflau in concediul pentru cresterea copilului.  

Structura personalului pe categorii de muncă, la 31.12.2020 se prezinta astfel: 

Categorii de personal 
31 Decembrie 

2019 
31 Decembrie 

2020 
Directori 2 3 
Muncitori (direct si indirect productivi) 583 507 
Personal tehic, economic, alte specialitati, 
administrativ 

73 53 

Departament informatic 8 4 
Retail 34 28 
TOTAL 702 595 

 

2020 / 2019 
 Denumire 

31 Decembrie 
2019 

31 Decembrie 
2020 (%) 

Volumul vânzărilor la export 29.174.127 28.207.493 93 
Volumul vânzărilor la piaţa internă 9.523.236 4.860.949 105 
TOTAL 38.697.363 33.068.442 95 

INDICATORUL 
NR. 

RÂND 
31 Decembrie 

2019 
31 Decembrie 

2020 
Venituri din vanzari produse finite 1 1.691.142 3.455.070 

Venituri din prestari servicii export 2 27.940.127 24.618.518 

Venituri din prestari servicii intern 3 53.760 92.415 

Venituri din vanzari produse reziduale 4 21.737 7.909 

Venituri din chirii 5 4.097 4.034 

Venituri din activitati diverse 6 12.956 29.548 

Venituri din vanzarea marfurilor 7 8.976.499 4.862.749 

Venituri din reduceri comerciale acordate 8 -2.956 -1.800 

Cifra de Afaceri (rd. 01 – rd. 08)  38.697.363 33.068.443 



 

 
 
 
 
 
Cheltuielile privind personalul afecteaza semnificativ rezultatul economico-financiar al 
activitatii societatii, ponderea acestora in totalul cheltuielilor de exploatare fiind de 53,11 % in 
2020. Dimensiunea cheltuielilor cu personalul a fost marcata in mod direct de evolutia salariului 
minim pe economie. In acest context se incearca o politica salariala echilibrata, care sa 
urmareasca in egala masura interesele salariatilor cat 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 AGA, pe un mandat de 4 ani, la 
31.12.2020 structura acestuia a fost urmatoarea : 
 
Silviu Bogdan Dumitrache Presedinte CA 
Benjamins United SRL – prin reprezentant permanent Octavian 
Avramoiu 

Vicepresedinte CA 

Csoarpi Saints SRL – prin reprezentant permanent Constantin 
Stefan 

Membru CA 

 
In anul 2020 nu s-au inregistrat avansuri sau credite platite membrilor organelor de 
administratie si de conducere.  

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

Conducerea operativa a societăţii este realizata de catre :  Dan Savescu – Director Executiv, 
Eugen Ioanides – Director Executiv si Elena Bianca Alexe – Director Economic. 

Cheltuielile cu personalul in exercitiul financiar 2020 au fost in suma totala de 21.591.789,00 lei, 
avand urmatoarea structura: 

Denumire 
31 Decembrie 

2019 
31 Decembrie 

2020 
Salarii si indemnizatii (641 + 642) 24.814.151 20.800.838 
Cheltuieli cu asigurarile sociale (645) - - 
Alte cheltuieli cu protectia sociata (6458) 323.118 348.950 
Contributii asiguratorii de munca (646) 507.442 442.001 
TOTAL 25.644.711 21.591.789 

 

Cheltuielile cu indemnizatiile Consiliului de Administratie in exercitiul financiar 2020 au fost in 
suma totala de 3.631.576,00 lei din care 1.590.000,00 lei au fost inregistrate in contul 6588 “ Alte 
cheltuieli din exploatare” si 102.576,00 lei in contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” si 
600.000,00 lei in contul 621 “Cheltuieli privind colaboratorii”. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
NOTA 13.  ALTE CHELTUIELI 
 
Contul 658 “Alte cheltuieli de exploatare” are in componenta la data de 31.12.2020 urmatoarele 
elemente: 

- remuneratii ale Consiliului de Administratie acordate in anul 2020 – 1.590.000,00 lei 
- alte cheltuieli de exploatare in suma de 657.752,11 lei reprezentand cheltuieli examen 

medical angajare, cheltuieli cu actiuni sociale, cheltuieli legate de medicina Muncii, etc. 
 
 
 
Contul 658 “Alte cheltuieli de exploatare” are in componenta la data de 31.12.2019 urmatoarele 
elemente: 

- remuneratii ale Consiliului de Administratie acordate in anul 2019 – 2.929.000,00 lei 
- alte cheltuieli de exploatare in suma de 446.225,70 lei reprezentand cheltuieli examen 

medical angajare, cheltuieli cu actiuni sociale, cheltuieli legate de medicina Muncii, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

NOTA 14.  RECONCILIERE IMPOZIT PE PROFIT 
 
La 31.12.2020 reconcilierea impozitului pe profit este urmatoarea: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La 31.12.2019 reconcilierea impozitului pe profit se prezenta astfel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr. Crt. Denumire Valoare 
1 Venituri din exploatare 35.977.139 

2 Cheltuieli din exploatare 40.998.053 

3 Rezultat din exploatare (5.020.914) 
4 Venituri financiare 107.859 

5 Cheltuieli financiare 188.898 

6 Rezultat financiar (81.039) 
7 Rezultat brut (5.101.953) 
8 Elemente similare veniturilor 232.210 

9 Rezultat (4.869.743) 
10 Amortizare fiscala 715.997 

11 Alte venituri neimpozabile 198.957 

12 Profit/Pierdere (5.784.697) 
13 Cheltuieli cu impozitul datorat - 

14 Dobanzi, majorari de intarziere 38.871 

15 Cheltuieli de protocol peste limita prevazuta de lege 27.372 

16 Cheltuieli de sponsorizare 9.000 

17 Cheltuieli cu amortizarea contabila 720.274 

18 Alte cheltuieli nedeductibile 3.786.854 

19 Total cheltuieli nedeductibile 4.582.370 

20 Total profit impozabil  (1.202.327) 
21 Total impozit pe profit - 

Nr. Crt. Denumire Valoare 
1 Venituri din exploatare 42.115.696 

2 Cheltuieli din exploatare 46.971.908 

3 Rezultat din exploatare (4.856.212) 
4 Venituri financiare 555.534 

5 Cheltuieli financiare 189.741 

6 Rezultat financiar 365.793 
7 Rezultat brut (4.490.419) 
8 Elemente similare veniturilor 212.678 

9 Rezultat (4.277.741) 
10 Amortizare fiscala 767.443 

11 Alte venituri neimpozabile 40.393 

12 Profit/Pierdere (5.085.576) 
13 Cheltuieli cu impozitul datorat - 

14 Dobanzi, majorari de intarziere 38.326 

15 Cheltuieli de protocol peste limita prevazuta de lege 141.536 

16 Cheltuieli de sponsorizare 156.473 

17 Cheltuieli cu amortizarea contabila 771.720 

18 Alte cheltuieli nedeductibile 681.433 

19 Total cheltuieli nedeductibile 1.726.488 

20 Total profit impozabil  (3.359.088) 
21 Total impozit pe profit - 



 

 
 
 
NOTA 15. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE 
 
Tranzactiile cu partile afiliate la 31.12.2020 au urmatoarea componenta: 

 

- avansuri acordate in vederea achizitiei de produs finit: 

 

Denumire 
Rulaj 

debitor 
2019 

Rulaj 
creditor 

2019 

31 
Decembrie 

2019 

Rulaj 
debitor 

2020 

Rulaj 
creditor 

2020 

31 
Decembrie 

2020 
Aurora SA 496.002 141.460 354.542 69.000 220.462 203.080 

TOTAL 496.002 141.460 354.542 69.000 220.462 203.080 
 

- imprumuturi parti afiliate: 

 

Denumire 
Rulaj 

debitor 
2019 

Rulaj 
creditor 

2019 

31 
Decembrie 

2019 

Rulaj 
debitor 

2020 

Rulaj 
creditor 

2020 

31 
Decembrie 

2020 
Aurora SA - - - 63.500 - 63.500 

TOTAL - - - 63.500 - 63.500 
 

- avansuri primite in vederea livrarii de produs finit: 

 

Denumire 
Rulaj 

debitor 
2019 

Rulaj 
creditor 

2019 

31 
Decembrie 

2019 

Rulaj 
debitor 

2020 

Rulaj 
creditor 

2020 

31 
Decembrie 

2020 
Electroarges SA 0 3.817 5.101 - -5.101 - 

TOTAL 0 3.817 5.101 - -5.101 - 
 

- achizitie de imobilizari corporale: 

 

Denumire 
Rulaj 

debitor 
2019 

Rulaj 
creditor 

2019 

31 
Decembrie 

2019 

Rulaj 
debitor 

2020 

Rulaj 
creditor 

2020 

31 
Decembrie 

2020 
Louw Estate SRL 774.268 774.268 - - - - 

TOTAL 774.268 774.268 - - - - 
 

- livrari produs finit: 

 

Denumire 
Rulaj 

debitor 
2019 

Rulaj 
creditor 

2019 

31 
Decembrie 

2019 

Rulaj 
debitor 

2020 

Rulaj 
creditor 

2020 

31 
Decembrie 

2020 
Electroarges SA 127.248 125.129 2.119 210.115 195.598 16.637 

TOTAL 127.248 125.129 2.119 210.115 195.598 16.637 

 
- indemnizatii Consiliul de Administratie – persoane juridice 
-  

Denumire 
Rulaj 

debitor 
2019 

Rulaj 
creditor 

2019 

31 
Decembrie 

2019 

Rulaj 
debitor 

2020 

Rulaj 
creditor 

2020 

31 
Decembrie 

2020 
Csoarpi Saints SRL 1.939.700 1.939.700 - 1.519.630 1.519.630 - 

Benjamin United SRL 2.319.310 2.319.310 - 967.470 967.470 - 

TOTAL 4.259.010 4.259.010 - 2.487.100 2.487.100  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
NOTA 16. SITUATIE CURENTA COVID 19 
 
Luand in considerare situatia generata de raspandirea virusului Sars-Cov-2 la nivel national si 
international, fapt care a dus la  decretarea starii de urgenta in Romania, precum si masurile 
exceptionale luate de autoritatile nationale si internationale in vedere stoparii pandemiei, 
precizam ca activitatea companiei este partial afectata, pe zona de retail, unde toate punctele de 
lucru – magazine Braiconf existente in centrele comerciale din tara, au fost inchise, in perioada 
15.03.2020 – 31.05.2020, iar contractele de munca ale salariatilor din aceasta ramura au fost 
suspendate, beneficiind de somaj tehnic. 
 
La nivel de productie lohn, reducerile capacitatilor de productie rezervate anterior au un impact 
semnificativ cu preponderenta in semestrul II 2020 asupra veniturilor din export.  
 
In contextul evenimentelor nationale compania a adaptat activitatea de productie la necesitatile 
sociale, producand semimasti faciale si combinezoane, necesare pentru protectia si prevenirea 
raspandirii virusului Covid 19. 
 
Pe plan intern, compania a implementat o serie de masuri menite sa asigure protectia salariatilor 
impotriva contaminarii si raspandirii virusului Covid 19. 
 
Redam mai jos, cu titlu exemplificativ, o serie de masuri intreprinse de companie : 
 

- evitarea deplasărilor angajaţilor și a clienţilor cu documente, pentru situaţii care nu 
prezintă urgenţe la/de la sediul companiei; 

- restrângerea activitatilor cu publicul, documentele urmând a fi transmise exclusiv 
electronic, prin e-mail la adresa oficială a companiei, sau direct pe adresele de e-mail ale 
direcţiilor destinatare; 

- monitorizarea zilnica a temperaturii fiecarui salariat la intrarea in companie; 
- soferii care livrează/preiau marfă sunt obligaţi să nu se deplaseze prin incinta companiei, 

exceptie fiind doar utilizarea grupurilor sanitare, iar pentru aceasta sa fie alocată o 
toaleta specială; 

- repartizarea pe sectii, ateliere, compartimente, birouri, - pulverizatoare cu alcool sanitar, 
pentru igienizarea permanenta a suprafetelor de lucru ( blaturi masini se cusut, mese, 
birouri) , precum si manerele de la usile de intrare in sectii, birouri, compartimente, 
ateliere ; 

- angajaţii responsabili cu procesul de curatenie, vor spala şi igieniza cu substante 
specifice, pe baza de clor şi alcool, grupurile sanitare şi holurile de trei ori pe zi. 

 
 

Administrator,       Intocmit, 
Presedinte al Consiliului de Administratie,                  Director economic,  
       Silviu Bogdan Dumitrache                   Elena Bianca Alexe     

  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

DECLARAŢIE 

 
de conformitate a raportarilor financiar-contabile la 31.12.2020 

 

 

 

         Subsemnatul : Silviu Bogdan Dumitrache – in calitate de Administrator al BRAICONF SA , 
declaram ca, dupa cunostintele noastre, situatiile financiare aferente anului 2020 au fost intocmite in 
conformitate cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 
1802/2014 privind situațiile financiare anuale individuale şi situatiile financiare anuale consolidate si 
ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, a datoriilor,  a capitalurilor proprii, a 
veniturilor si cheltuielilor si ca Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiza corecta a 
performantelor societatii, a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii defasurate. 
 
 

 
 
 
 

 BRAICONF SA 
 

     Presedinte al Consiliului de Administratie 

          Silviu Bogdan Dumitrache 
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

 

 

Către Acționari, 

Braiconf S.A. 

 

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare 

 
Opinia cu rezerve 

1. Am auditat situațiile financiare ale Braiconf S.A. (“Societatea”) – cu sediul social în Brăila, 
str. Școlilor nr. 53, județul Brăila, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 2266085, 
care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, și contul de profit și pierdere, situația  
modificării capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat 
la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. 

2. Situațiile financiare la 31 decembrie 2020 se identifică astfel: 

➢ Activ net/Total capitaluri proprii:         26.442.966 Lei 

➢ Pierderea netă a exercițiului financiar:          5.101.953 Lei 

3. În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale celor prezentate la secțiunea Bazele 
opiniei cu rezerve a raportului nostru, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției 
financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020, precum și a performanței financiare și a 
fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu 
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu 

modificările ulterioare (”OMFP 1802/2014”). 
 

Baza pentru opinia cu rezerve 

4. Politica contabilă a Societății este de a recunoaște terenurile și clădirile la valori 
reevaluate. În conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 reevaluările trebuie făcute cu 
suficientă regularitate astfel încât valoarea contabilă să nu difere semnificativ de cea care ar fi 
determinată folosind valoarea justă la data bilanțului. Precedenta reevaluare a avut loc la 31 
decembrie 2013. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare aferente exercițiului financiar 
precedent conține o rezervă cu privire la acest aspect. La 31 decembrie 2020, Societatea a 
reevaluat terenurile și clădirile din patrimoniul său pe baza unui raport de evaluare întocmit de un 
expert independent, rezultatele acestei reevaluări fiind reflectate integral in exercițiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2020. Noi nu am fost în măsură să determinăm efectul asupra situațiilor 
financiare individuale comparative al recunoașterii integrale a impactului raportului de evaluare 
la 31 decembrie 2020.   



 

  

 

 

5. La 31 decembrie 2020, nu am fost în măsură să obținem informații suficiente și adecvate cu 
privire la valoarea realizabilă netă a stocurilor de mărfuri, produse finite și producție în curs în 
sumă de 5,1 milioane Lei (2019: 9,2 milioane Lei). Prin urmare, noi nu suntem în măsură să estimăm 
acele ajustări care ar fi fost necesare pentru a raporta stocurile Societății la 31 decembrie 2020 la 
valoarea realizabilă netă, conform prevederilor OMFP 1802/2014. Opinia noastră cu privire la 
situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent conține o rezervă cu privire la acest 
aspect.  

6. La 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2019 Societatea nu a estimat și raportat provizioane 
cu indemnizațiile acordate salariaților la momentul pensionării sub forma de drepturi salariale, 
conform contractului colectiv de munca. Aceste obligații angajate de Societate îndeplinesc 
criteriile prezentate la OMFP 1802/2014 pentru a fi recunoscute ca provizioane. Dată fiind 
complexitatea calculelor, aceste provizioane sunt determinate de obicei de specialiști actuari. 
Întrucât o estimare a acestor obligații nu este disponibilă, noi nu am fost în măsură să determinăm 
ajustările ce ar fi fost necesare cu privire la aceste obligații, pentru a respecta prevederile cadrului 
de raportare, atât la 31 decembrie 2020, cât și la 31 decembrie 2019. Opinia noastră cu privire la 
situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent conține o rezervă cu privire la acest 
aspect. 

7. La 31 decembrie 2020 Societatea raportează suma de 1,2 milioane Lei reprezentând 
participații deținute în cadrul societății Aurora SA, listată pe Bursa de Valori București în categoria 
AeRO Standard. Societatea a efectuat testul de depreciere a acțiunilor folosind ultimul preț de 
tranzacționare bursieră, nerezultând deprecieri. Nivelul de tranzacționare a fost extrem de limitat 
in ultimele 12 luni, ceea ce, în opinia noastră, face ca utilizarea cotației bursiere să nu fie 
relevantă. Societatea nu a avut la dispoziție alte informații pentru a putea estima o depreciere a 
participațiilor. Prin urmare, noi nu suntem în măsură la 31 decembrie 2020 să estimăm acele 
ajustări care ar fi fost necesare pentru a reflecta potențialele pierderi astfel încât participațiile să 
fie prezentate la valoarea realizabilă netă. 

8. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (”ISA”) 
și Legea nr. 162/2017 (”Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise 
detaliat în secțiunea ”Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din 
raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor 
Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), 
conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, 
inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe 
și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și 
adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve. 

Aspecte cheie de audit 

9. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru 
profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei 
curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu 
și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste 
aspecte cheie.



Aspect Cheie de audit Modul de abordare in cadrul auditului: 

a) Recunoașterea veniturilor

A se vedea Nota 3 ”Politici Contabile – 
Recunoașterea veniturilor”  

Politica de recunoaștere a veniturilor este 
prezentată în Nota 3. Cifra de afaceri se 
compune din venituri din vânzarea 
produselor finite și servicii către clienți. 

În conformitate cu ISA, există un risc 
implicit în recunoașterea veniturilor, cauzat 
de presiunea pe care conducerea o poate 
resimți în legătură cu obținerea rezultatelor 
planificate. 

Veniturile Societății sunt recunoscute la 
momentul livrării produselor către clienți, 
respectiv pe măsura prestării serviciilor. 

Procedurile noastre de audit au inclus, printre 
altele: 

• evaluarea principiilor de recunoaștere a
veniturilor în conformitate cu
prevederile OMFP 1802/2014;

• testarea controlului și a proceselor
implementate cu privire la reflectarea
în contabilitate a vânzărilor de produse
finite, în vederea obținerii asigurării
necesare cu privire la existența,
completitudinea și acuratețea 
veniturilor raportate în situațiile 
financiare; 

• testarea soldurilor creanțelor
comerciale la 31 decembrie 2020, prin
transmiterea de scrisori de confirmare
directă;

Alte aspecte 

10. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății, în
ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele
aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În
măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate
și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia
formată.

Alte informații – Raportul administratorilor 

11. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte

informații cuprind Raportului administratorilor, care include și declarația nefinanciară, dar nu cuprind
situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și, cu excepția cazului 

în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm niciun fel de concluzie de asigurare cu 

privire la acestea. 

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, 

responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte 

informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am 

dobândit în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ. 

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate 

aspectele semnificative, în conformitate cu  informațiile prevăzute la punctele 489-4926 din OMFP 

1802/2014. 

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia 

noastră: 

a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost
întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile
financiare;



 

  

 
b) Cu excepția neprezentării informațiilor referitoare la respectarea drepturilor omului, Raportul 

administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile 
cerute de punctele 489-4926 din OMFP 1802/2014. 

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în 

cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se 

cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic 

de raportat cu privire la acest aspect. 

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile 
financiare 

12. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor 
financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl 
consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări 
semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 

13. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea 
capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele 
referitoare la continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității ca bază a 
contabilității, cu excepția cazurilor în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea 
sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora. 

14. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului 
de raportare financiară al Societății. 

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare 

15. 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 
influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare. 

16. Ca parte a unui audit în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera 
Auditorilor Financiari din Romania, care sunt bazate pe Standardele Internaționale de Audit, 
exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. 
De asemenea: 

a) 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 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; 

b) 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 Societății; 

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

d) 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 Societății 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 Societatea să 
nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității; 

e) Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al 
prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și 
evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă. 

17. 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. 

18. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație că am 
respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și 
alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența 
și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente. 

19. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanța, stabilim 
acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare 
din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte 
în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică 
prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, 
considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în 
mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei 
comunicări.  
 

 

 

În numele BDO Audit S.R.L.  

Înregistrat în Registrul Public electronic cu nr. FA18  
 

 

Numele partenerului: Razvan Cocei  

Înregistrat în Registrul Public electronic cu nr. AF2568 
 

București, România 10 Aprilie 2021 
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DECLARATIE NEFINANCIARA 2020 

 

 

 

 

GENERALITATI 

 

In conformitate cu prevederile OMFP nr. 3456/2018 privind modificarea si 

completarea unor reglementari contabile, entitatile care, la data bilantului, depasesc 

criteriul de a avea un numar mediu de 500 de salariati in cursul exercitiului financiar, 

trebuie sa intocmeasca o declaratie nefinanciara care contine, in masura in care acestea 

sunt necesare pentru intelegerea dezvoltarii, performantei si pozitiei entitatii si a 

impactului activitatii sale, informatii privind cel putin aspectele de mediu, sociale si de 

personal, respectiv drepturile omului, combaterea coruptiei si a darii de mita. 

 Inca de la infiintare, in 1950, BRAICONF SA a ramas fidela principiilor sale de baza – 

respectul fata de clienti, furnizori, angajati si minutiozitatea in definitivarea detaliilor. 

BRAICONF SA are grija ca toate procesele implicate in creearea camasilor barbatesti, a 

costumelor, accesoriilor si ale pieselor ready-to-wear de dama sa fie atent supravegheate 

astfel incat rezultatele sa fie intotdeauna cele asteptate. 

 BRAICONF SA se diferentiaza atat pe plan local, cat si international, prin grija pe care 

o poarta produselor sale – de la calitatea tesaturii pana la tehnicile de ambalare. Suntem 

atenti in tot ceea ce facem pentru ca perfectionismul ne caracterizeaza. 

Astfel,  BRAICONF SA este prezenta in tari precum Suedia, Franta,  Italia , Danemarca, 

Norvegia, Estonia, etc. 

La sfârșitul anului 2020 reteaua proprie de distributie număra 7 magazine: Bucuresti, 

Iasi, Pitesti, Craiova, Braila, Cluj, Brasov  si magazinul online. 

Logo-ul este centrat pe un simbol adanc inradacinat in mitologia romaneasca: 

Pasarea Maiastra. 

Pasiunea si abilitatea echipei noastre de a crea produse deosebite sunt sustinute de 

utilizarea celor mai noi echipamente. BRAICONF SA se bazeaza pe tehnoligii de ultima 

generatie pentru a fi siguri ca fie cusatura se afla acolo unde ii este locul. De aceea intregul 

proces de productie este atent supravegheat, pana la cele mai mici detalii care fac, in final, 

diferenta. 

Atentia acordata materialelor, cusaturilor si modelelor este motivul pentru care 

camasile noastre sunt piesele de baza din garderoba fiecarui client. 

BRAICONF SA este permanent interesata de dezvoltarea de produse si servicii adaptate la 

cerintele pietelor, care sa permita companiei noastre asigurarea unui viitor pe termen lung 

in industria de confectii textile. 
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Pentru asigurarea cadrului necesar realizarii obiectivelor si angajamentelor asumate 

in domeniul calitatii, managementul BRAICONF SA a decis implementarea, certificarea, 

mentinerea si dezvoltarea sistemului de managemnt al calitatii in conformitate cu cerintele 

standardului standardului  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si ISO 45001:2018, integrat cu 

sistemul de management de mediu si de sanatate si securitate ocupationala descris in 

Manualul Calitatii, Mediului si Sanatatii si Securitatii Ocupationale. 

Obiectivele strategice ale BRAICONF SA urmaresc: cresterea profitabilitatii 

companiei, cresterea valorii pentru client, atingerea excelentei operationale, cresterea 

performantei personalului, cresterea performantei de mediu, sanatate si securitate 

ocupationala. 

Influenta globala a tuturor factorilor interni ai companiei creeaza climatul de lucru si 

de manifestare a acesteia, climat in cadrul caruia se desfasoara intreaga gama de activitati. 

Acest climat intern formeaza nivelul de satisfactie si de existenta la care este 

conectat tot personalul companiei si in interiorul caruia se desfasoara intregul sir de 

activitati care participa la realizarea produselor si serviciilor noastre, influentand puternic 

interfata relationala cu factorii mediului extern. 

Elementele componente ale acestui climat sunt: 

- Structura companiei; 

- Procesele si interactiunea acestora; 

- Personalul, valorile si crezul acestuia.  

 

STRUCTURA COMPANIEI 

 

Elementele principale care configureaza structura organizatorica BRAICONF SA sunt: 

 

- Definirea si implementarea scopului si functiunii fiecarui post de lucru, ca  

subdiviziuni organizatorice sub o forma cat mai simpla, mai flexibila si mai usor de inteles, 

inzestrate cu obiective clare, defalcate la nivelul fiecarei componente structurale relevante 

si realizate printr-o sincronizare a celor trei factori: autoritatea formala data de competente 

– sarcina – responsabilitate; 

- Stabilirea si implementarea modului de comunicare intre departamente precum Si 

relatiile de colaborare dintre acestea; 

- Stabilirea si implementarea proceselor, tehnologiilor si a tehnicilor folosite de  

companie pentru a transforma resursele organizationale interne in produse; 

- Stabilirea si implementarea unor sisteme de management axate pe calitate, mediu,  

sanatate si securitatea angajatilor precum si imbunatatirea permanente a proceselor 

BRAICONF SA. 

 

PROCESELE SI INTERACTIUNEA ACESTORA 

 

- Procesele de management care se refera la activitatile de: coordonare, analiza si  

decizie, asigurare a resurselor necesare desfasurarii activitatilor si imbunatatirea 

activitatilor si proceselor; 

- Procesele de baza corespunzatoare realizarii produselor ( aprovizionare, productie,  

proiectare si dezvoltare produse si procese, vanzarea produselor, etc. ); 
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- Procesele suport ( monitorizarea si controlul produsului conform/neconform,  

mentenanta echipamentelor si utilajelor, etc. ); 

- Interactiunea dintre procese si modul de evaluare a performantei acestora. 

 

 

PERSONALUL, VALORILE SI CREZUL ACESTUIA 

 

 In cadrul BRAICONF SA se considera ca factorului uman i se datoreaza toate 

realizarile obtinute de companie, asa incat este deosebit de important sa fie cunoscute si 

conduce intr-un mod corespunzator valorile si crezurile acestuia. Sunt importante si tinem 

seama de urmatoarele aspecte: 

- Formatia si modul de actiune al managerilor sub aspectul valorilor, al crezurilor si al  

caracteristicilor demografice ( varsta, educatie, experienta, pozitie sociala, etc ); 

- Formatia si modul de actiune al perosnalului societatii ( personalitati, atitudini,  

valori, motivatii, credinte, comportamente, etc. ); 

- Cultura organizatiei si aderenta personalului la aceasta ca mod unitar ( de  

manifestare, gandire, simtire, fel de a percepe valorile si credintele, de a folosi acelasi 

limbaj, etc. ) 

 

 

CRITERII DE CONDUITA 

 

BRAICONF SA a impus cateva criterii de conduita: 

 

1. Criterii de conduita generale: 

 

- NU oferim sau primim cadouri, plati, favoruri care un fac parte din obligatiile de  

ospitalitate uzuala sau care sunt interzise de legea aplicabila si care pot influenta decizii 

profesionale; 

- NU incheiem intelegeri cu concurenti efectivi sau potentiali pentru a fixa sau stabili  

preturi, sau pentru a aloca produce, piete, teritorii sau clienti; 

- NU impartim cu concurentii informatii referitoare la pret, limite de profit sau  

costuri, oferte, clienti, termeni de vanzari, etc.; 

- NU actionam intr-o maniera ce favorizeaza un client fata de un alt client concurent. 

 

2. Criterii de conduita cu salariatii 

 

- Selectam, angajam si platim oamenii care lucreaza la BRAICONF SA in functie de  

calificarile lor pentru munca respectiva, fara discriminare pe baza de nationalitate, rasa, 

religie, origine etnica, culoare, sex, varsta cetatenie, orientare sexuala, handicap, stare civila, 

etc,; 

- NU exploatam copii; 

- Protejam integritatea morala a angajatilor asigurandu-le conditii de lucru adecvate,  

care sa respecte demnitatea individului; 

- Oferim pregatire, instruire si posibilitati de promovare, de dezvoltare a carierei si  

avansare ierarhica; 
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- Interzicem harturirea sexuala sau orice alt tip de hartuire a angajatilor BRAICONF SA  

la locul de munca sau in timpul desfasurarii activitatilor legate de companie; 

- Eliminam orice posibile surse de pericol la locul de munca si oferim angajatilor un 

mediu de lucru sigur si sanatos in conformitate cu legile si standardele de siguranta si 

sanatate profesionala aplicable prin: 

- Introducerea unui sistem complet integrat pentru administrarea riscurilor si a  

securitatii si sanatatii in munca; 

- Utilizarea celor mai bune tehnologii avute la dispozitie; 

- Controlul si actualizarea metodologiilor de munca; 

- Organizarea comunicarilor si a initiativelor de formare profesionala. 

 

3. Criterii de conduita cu furnizorii 

 

- La baza unor relatii solide si de durata cu furnizorii, se afla onestitatea si  

transparenta. Acordam aceeasi atentie si aplicam acelasi tratament tuturor potentialilor 

furnizori. Decizile sunt bazate pe criterii obiective, cum ar fi pretul si calitatea, precum si 

seriozitatea si integritatea comerciantului. Este strict interzisa oferirea/primirea de 

comisioane ascunse, mita sau alte plati asemanatoare; 

- NU incalcam, in mod constient, drepturile de proprietate intelectuala ale celorlalti; 

- Respectam secretele comerciale sau informatiile private ale celorlalti. 

 

4. Criterii de conduita cu societatea 

 

- Respectam toate legile care se aplica activitatii companiei BRAICONF SA; 

- BRAICONF SA se angajeaza sa protezeje mediul inconjurator. Strategia de mediu se  

bazeaza pe realizarea de activitati si investitii care sunt in conformitate cu principiile de 

dezvoltare durabila; 

- NU finantam partide politice, candidati sau reprezentanti ai acestora si nici nu  

sponsorizam conventii sau festivitati ce au ca scop propaganda politica; 

- NU platim contributii organizatiilor cu care am putea avea conflicte de interese; 

 

5. Criterii de conduita cu clientii 

 

- In relatia cu clientii ne bazam pe disponibilitate, responsabilitate, respect, politete,  

printr-o relatie de colaborare si profesionalism; 

- Ne obligam sa garantam standardele de calitate adecvate cu privire la produsele si  

serviciile oferite, respectand nivelurile prestabilite si monitorizand periodic rezultatele 

perceptiei clientilor cu privire la calitate; 

- Ne obligam sa raspundem tuturor sesizarilor, reclamatiilor si solicitarilor facute de  

clienti prin mijloace rapide ( e-mail, fax, telefon ). Garantam o informare rapida a clientilor 

cu privire la timpul de raspuns in vederea solutionarii acestora, cat mai curand posibil. 
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ASPECTE DE PERSONAL 

 

 

Intr-o perioada marcata de dezechilibre pe piata muncii, BRAICONF SA a 

reconsiderat permanent politica de resurse umane incercand sa se adapteze la nevoile de 

moment ale companiei, urmand o politica activa si dinamica de angajare, sub semnul 

diversitatii. 

Cu un efectiv de peste 700 angajati, BRAICONF SA este unul din principalii angajatori 

din judetul Braila. 

 

Evolutia numarului de personal in perioada 2018 – 2020 

 

Specificatie 2018 2019 2020 

Numar salariati la inceputul perioadei 837 847 708 

Numar de persoane nou angajate 196 103 45 

Numar de persoane care au incetat raporturile de 

munca cu societatea 

186 245 158 

Numar de salariati la sfarsitul perioadei 847 708 595 

 

In anul 2020 au fost angajate un numar de 45 persoane si au incetat raporturile de 

munca cu compania 158 salariati. 

 

Evolutia numarului de personal in anul 2020 a fost urmatoarea: 

 
Specificatie Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov  Dec 

Numar salariati la 

inceputul perioadei 

708 705 710 709 708 700 692 679 665 639 618 607 

Numar de persoane 

nou angajate 

10 14 9 1 2 4 0 3 0 1 0 1 

Numar de persoane 

care au incetat 

raporturile de 

munca cu societatea 

13 9 10 2 10 12 13 17 26 22 11 13 

Numar de salariati la 

sfarsitul perioadei 

705 710 709 708 700 692 679 665 639 618 607 595 

 

La data de 31 decembrie 2020 BRAICONF SA a inregistrat un numar de 595 salariati 

cu contracte individuale de munca din care 592 angajati cu perioada nedeterminata si  3 

angajati cu perioada determinata. 

In anul 2020 avand in vedere migratia fortei de munca, lipsa fortei de munca 

calificata, compania si-a concentrat toata atentia pe retentia personalului calificat. Astfel 

pentru mentinerea in cadrul companiei a calificarilor necesare in vederea executarii 

produselor aflate in portofoliul companiei au fost derulate activitati de recrutare personal 

in vederea angajarii de oameni cu calificarile deficitare pe piata fortei de munca, in confectii. 
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In cadrul companiei procesul de formare profesionala a personalului se realizeaza in 

mod continuu prin cursuri cu formatori externi.  

 

Persoane cu handicap la 31.12.2020 

                                                                                                                                               

 Total, din care Productie Tesa executie 

Persoane cu handicap 11 11 - 

 

Numarul angajatilor cu handicap din BRAICONF SA, de 11 persoane, este sub cifra 

de 4% din totalul angajatilor ( aproximativ 23 ), motiv pentru care compania plateste lunar 

la bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara, garantat in 

plata, inmultit cu numarul de locuri de munca in care un sunt angajate persoane cu 

handicap. 

 

 

Persoane in concediu pentru ingrijirea copilului 31.12.2020 

 

 Total, din care Productie Tesa  

Persoane in concediu pentru ingrijirea copilului 

 

7 5 2 

 

 

Salarizare 

Salariu mediu brut lunar, pe categorii de personal pentru anul 2020 

 

Salarii medii brute  Total, din care Productie Tesa  

Total personal  2.480,00 2.370,00 3.620,77 

 

 

Relatia cu sindicatele 

Apartenenta sindicala ( media pentru anul 2020) 

 

 

Nr pers/sindicat Nesindicalisti Sindicatul Braiconf 

Apartenenta sindicala 304 291 

 51% 49% 
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MANAGEMENTUL CAPITALULUI UMAN 

 

In ceea ce priveste managementul capitalului uman BRAICONF SA se va orienta spre: 

 

- Recrutarea timpurie pentru posturi cu studii superioare – absolventi; 

- Promovari din interiorul companiei; 

- Implicarea in corelarea ofertei educationale din domeniul industriei textile cu 

nevoile agentilor economici. 

 

Principalele obiective strategice urmarite in urmatorii ani sunt: 

 

- Consolidarea unui climat organizational functional; 

- Asigurarea unui nivel de satisfactie ridicat; 

- Dezvoltarea de aptitudini pentru actiune: constientizare, performanta, participare, 

motivare. 

 

Urmarirea acestor obiective este posibila prin: 

 

- Gestionarea eficienta a competentelor personalului; 

- Proces de formare aliniat strategiilor companiei; 

- Identificarea potentialilor angajati prin strategii de practica si acordare de burse; 

- Dezvoltarea carierei tinerilor absolventi prin insotirea parcursului de integrare cu  

formari de specialitate; 

- Dezvoltare personala; 

- Acoperirea posturilor cu nivel de expertiza inalta; 

- Pachete de remunerare corelate cu performanta individuala si performanta  

companiei; 

- Conditii si climat de munca prielnic; 

- Asigurarea absolventilor de invatamant profesional care sa raspunda cerintelor  

BRAICONF SA prin adoptarea sistemului de invatamant dual. 

 

 

RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI 

 

1. Proceduri de primire si solutionare reclamatii 

 

In BRAICONF SA exista un sistem de solutionare a plangerilor angajatilor care 

reglementeaza modul in care acestia pot adresa conducerii companiei petitii formulate in 

nume propriu. 

Petitiile au ca obiect problemele sociale in legatura cu munca. 

Sistemul stipuleaza modul in care petitiile sunt inregistrate, distribuite spre solutionare si 

expedierea raspunsului catre petitionari. 
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2. Respectarea libertatii de asociere 

 

Administratia BRAICONF SA recunoaste libera exercitare a dreptului sindical, 

conform conventiillor internationale, la care Romania a aderat, precum si libertatea de 

opinie a fiecarui salariat. 

Administratia BRAICONF SA se obliga sa adopte o pozitie impartiala fata de sindicat 

si de reprezentantii acestuia din societate. 

 

Sindicatul este organul reprezentativ oficial al membrilor de sindicat, al salariatilor 

BRAICONF SA in fata administratiei, iar aceasta recunoaste sindicatul ca organizatie 

democratica si factor de progres si sustine activitatea acestuia. 

Legatura cu sindicatul se bazeaza pe incredere, buna credinta si promptitudine in informare. 

 

Organizatiile sindicale apara drepturile membrilor lor, ce decurg din legislatia muncii, 

din Contractul Colectiv de Munca in cadrul societatii, contractele individuale de munca, in 

fata instantelor judecatoresti, a altor institutii sau autoritati ale statului prin aparatori 

proprii sau alesi. 

 

 

SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII 

 

Accidente de munca ( cu ITM > 3zile ) 

 

 2018 2019 2020 

Nr de accidente de munca 0 0 0 

  

  

Accidente usoare ( fara ITM sau cu ITM < 3zile ) 

 

 2018 2019 2020 

Nr de accidente de munca 0 1 0 

  

 Conform legislatiei accidentele de munca au fost cercetate de catre o comisie care a 

stabilit imprejurarile si cauzele care au condus la producerea evenimentelor, reglementarile 

incalcate si masurile care s-au impus a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri 

similare. 

  Accidentul de munca din 2019 a avut ca si consecinta leziuni minore la membrele 

superioare. 

 

Imbolnaviri profesionale  

 

 2018 2019 2020 

Nr de imbolnaviri profesionale 0 0 0 

 

 

Incapacitati permanente ( partiale si totale ) notificate 
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 2018 2019 2020 

Nr de incapacitati permanente partiale 0 0 0 

Nr de incapacitati permanente totale 0 0 0 

 

 

Accidente mortale de munca, de traseu 

  

 2018 2019 2020 

Nr de accidente mortale de munca 0 0 0 

Nr de accidente mortale de traseu 0 0 0 

 

 

Lucratori care isi desfasoara activitatea in zone cu risc ridicat si specific 

 

 Pericole Nr. lucratori 

Centrala termica ( sala de cazane ) explozie, zgomot 2 

 

 

Numar de incendii 

 

 2018 2019 2020 

Nr de incendii inregistrate 0 0 0 

 

 

Numar de reuniuni ale CSSM 

 

 2018 2019 2020 

Nr de reuniuni ale CSSM 4 4 4 

 

 

Medicina Muncii 

Numar de examene clinic pe tipuri de examinari 

 

 2018 2019 2020 

Nr examene clinice la angajare 196 103 45 

Nr examene clinice periodice 842 776 600 
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POLITICA IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE 

 

 Calitatea, protectia mediului, sanatatea si securitatea ocupationala fac parte din 

valorile la care tinem, fiind integrate in strategia dezvoltarii pe termen lung a companiei 

noastre si constituie unul din aspectele care ne reprezinta. 

 

 Principii si linii de actiune: 

 

1. Orientarea catre client pentru a demonstra ca cerintele si asteptarile acestuia sunt 

intelese si satisfacute in mod consecvent; 

2. Mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii si eficientei sistemului de 

management integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale; 

3. Comunicarea, constientizarea si implementarea cerintelor sistemului la nivelul 

tuturor functiunilor implicate, astfel incat sa fie clar inteles caracterul obligatoriu al 

acestora; 

4. Angajamentul tuturor functiunilor din organizatie de a se conforma cerintelor  

specificate de client si reglementarilor sistemului integrat pentru creerea unui climat pro 

calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala; 

5. Identificarea, stabilirea, detalierea si planificarea la nivelul tuturor functiunilor a  

obiectivelor si tintelor de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala care sa se 

refere la cresterea performantelor noastre in aceste domenii si care sa reflecte cerintele si 

asteptarile noastre, ale clientilor nostri precum si ale celorlalte parti interesate de 

performantele noastre; 

Avem in vedere urmatoarele directii de actiune in acest sens: 

- asumarea si indeplinirea cerintelor si asteptarilor clientilor nostri, referitoare la 

calitate, termene, cost precum si a unor cerinte specifice ale acestora; 

- promovarea celor mai bune tehnologii disponibile in raport cu mediul inconjurator; 

- intretinerea si exploatarea adecvata a utilajelor si echipamentelor tehnologice; 

- utilizarea rationala a resurselor naturale ( energie electrica, apa, gaze ); 

- dezvoltarea unei culturi in domeniul mediului, sanatatii si securitatii ocupationale 

prin instruirea, constientizarea si implicarea activa a lucratorilor. 

6. Conformarea cu legislatia in vigoare dar si cu reglemetarile si cerintele altor parti 

interesate si pe care ni le asumam sau la care subscriem referitoare la calitate, mediu, 

sanatate si securitate ocupationala aplicabila produselor, proceselor, serviciilor si 

activitatilor noastre; 

7. Actionarea sistematica in directia prevenirii poluarii dar si a prevenirii accidentelor  

de munca si a bolilor profesionale; 

8. Asumarea unor responsabilitati sociale adecvate activitatilor si produselor noastre si 

in acord cu asteptarile partilor interesate si partenerilor nostri; 

9. Examinarea periodica a modului in care este implementata si functionala prezenta  

politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale. 

De asemenea delegam fiecarui angajat responsabilitatea respectarii si punerii in aplicare a 

prezentei politici corespunzator sarcinilor care ii revin in cadrul acestui system, in 

conformitate cu fisa de post care ii revine. 

 

 

STRATEGIA DE MARKETING SI VANZARI 
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Prioritatea departamentului de marketing si de vanzari este aceea de a furniza 

produse/servicii de calitate si chiar sa depaseasca asteptarile clientilor. 

 

 

STRATEGIA DE ACHIZITII 

 

Principalul obiectiv al achizitiilor este identificarea de surse de aprovizionare care sa 

asigure o competitivitate cat mai ridicata a preturilor materiilor prime si materialelor 

aprovizionate. 

O tinta continua o reprezinta prospectarea pietei si gasirea de noi solutii de 

aprovizionare precum si dezvoltarea furnizorilor in scopul obtinerii celui mai bun raport 

calitate pret in produsele aprovizionate. 

 

Activitatea de achizitii este supusa unor reguli clare, cu scopul de a contribui la 

intarirea coerentei acestei activitati la nivelul companiei, in acelasi timp raspunzand si 

specificatiilor solicitate de client. 

Obiectivele si tintele activitatii de aprovizionare sunt in principal derivate din 

obiectivele societatii si se refera la: 

- Imbunatatirea aprovizionarii prin utilizarea unui sistem informatic de gestiune fiabil,  

capacitiv si reactiv; 

- Reducerea stocurilor de materii prime si materiale consumabile; 

- Optimizarea fluxului de materii prime si materiale in vederea reducerii timpului de  

tranzit; 

- Respectarea cerintelor de livrare; 

- Standardizarea conditionarii si gestiunea ambalajelor. 

 

 

 

PROCESE TEHNOLIGICE, ECHIPAMENTE SI CAPACITATI 

 

Tehnologiile de fabricatie ale produselor sunt proiectate de personalul specializat 

din compartimentele tehnic si tehnologie. 

Procesele tehnologice folosite in productie sunt: 

 

Pentru fiecare produs lansat in fabricatie, se analizeaza toate documentele existente la 

Mapa produsului in vederea identificarii operatiilor noi, neexecutate pana la momentul 

respectiv si intocmirii Procesului tehnologic.  

Mapa produsului (primita de la Atelierul Tehnic) contine urmatoarele documente: 

-  Schita model 

- Compozitie comanda/ necesar de materiale 

- Fisa de etichetare ambalare  

- Modelul neomologat 

 

- Cartela de tesaturi 
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Fisa tehnica/ comanda client – dupa caz 

Stabilirea si executia probelor tehnologice  

In cazul operatiilor noi, se stabileste: denumirea, categoria, ordinea fazelor de executie, 

utilajele si dispozitivele aferente. Pentru clarificare, se analizeaza modelul  neomologat, 

tiparele si incadrarile impreuna cu personalul de specialitate de la Atelier Tehnic si/sau 

Atelier Serii Scurte. 

Tehnicianul tehnolog informeaza despre operatiile noi pe seful de atelier, care stabileste ce 

probe tehnologice se  realizeaza de catre modelieri si normatori si deschide Fisa 

tehnologica a operatiei noi. 

Dupa executia probelor tehnologice de catre modelieri si normatori si  acceptarea acestora 

functie de durata minima obtinuta, dupa caz si a clientului, se trece la documentarea 

operatiei respective. Toate probele tehnologice sunt insotite de Fisa de cronometrare 

proba tehnologica, si de Fisa tehnologica necompletata. 

Specificatii privind mediul de munca, SSO si protectia mediului 

La intocmirea Fiselor tehnologice, respectiv Procesului tehnologic, se va asigura respectarea 

cerintelor legale privind mediul de munca, sanatatii si securitatii ocupationale si protectia 

mediului. 

Analiza deficientelor de proces 

In cazul in care sunt constatate neconformitati pe fluxul fabricatiei privind procesul 

tehnologic elaborat, acestea sunt tratate conform – Control neconformitati si –Actiuni 

corective, prin emitere de: 

- Fisa de neconformitate pentru aplicarea corectiei si 

- Raport de actiuni corective, pentru eliminarea cauzei neconformitatii. 

Planificarea productiei 

Pe baza comenzilor directe sau a comenzilor lansate pentru piata interna (transmise de 

BMV), se introduc datele de intrare in aplicatia soft Urmarire productie (date specifice 

produselor ce urmeaza a fi lansate in fabricatie). 

Datele de intrare din comenzile clientilor externi si interni sunt introduse de asemenea in 

aplicatia soft DataS, in Registru comenzi clienti.   

Functie de client si complexitatea produsului, se stabileste sectia de productie, iar data 

lansarii in fabricatie este corelata cu termenul de executie impus de client si cu normarea 

executiei produsului respectiv 

Se obtine astfel, la fiecare inceput de luna Programul de productie previzionat pe sectii, 

prin care se evidentiaza gradul de incarcare al capacitatilor de productie. Datele ce sunt 

inregistrate in program sunt: firma/client, dispozitia de lansare, order, categoria de 

produse, model, cantitatea lansata, cantitatea (de) realizat, timp (min)/ buc., timp (min) 

total pentru cantitatea de realizat, timp cumulat, nr. zile si data de livrare solicitata. 

Programul de productie previzionat este transmis la sectii, Birou Aprovizionare, Atelier 

Tehnologie, Atelier Tehnic, Birou Comert Exterior si conducere, prin email.  

Biroul de Comert Exterior intocmeste saptamanal Planul de livrari-incarcari clienti externi si 

il transmite pe email la sectii, conducere, Birou Planificare Productie, Birou Aprovizionare. 

Saptamanal, functie de modificarile ce apar cu privire la: timp/buc, cantitatea de produse  

 

de realizat, data de livrare, programul de productie este actualizat, prin Programul de 
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productie previzonat transmis pe email catre toti utilizatorii initiali : sectii, Birou 

Aprovizionare, Atelier Tehnologie, Atelier Tehnic, Birou Comert Exterior si conducere. 

Generarea Comenzii productie (lansare) 

In baza Programul de productie previzionat, si a comenzii clientului se genereaza in softul 

DataS, comanda productie (lansare) astfel: 

- se importa comanda clientului din Registru comenzi clienti  

- se verifica numarul produselor din comanda client ce pot fi lansate in fabricatie, tinand 

cont de consumul specific de materiale furnizat de Atelier Tehnic, de stocurilor existente 

de materie prima de la DMP si de specificatiile clientului privind termenele de livrare si 

marimile ce trebuie executate prioritar. 

Diferentele cantitative de materie prima si aprovizionarea acestora sunt convenite cu 

clientul prin Birou Comert Exterior (in cazul executie in lohn) si cu Birou Aprovizionare 

pentru clienti interni. 

- se genereaza comanda productie (lansare). 

Comanda productie (lansarea) contine date referitoare la client, comanda client, order, 

linie, categoria de produs, model, cantitatea lansata pe marimi si total. 

Comanda productie (lansarea) se tipareste si se trimite la DMA pentru informare. 

Elaborarea Compozitiei comenzii/ necesarului de materiale 

Datele privind lansarea efectiva in fabricatie sunt furnizate de Atelier Tehnic prin 

determinarea necesarului de materiale, utilizand softul DataS, si generarea documentului 

Compozitie comanda/ necesar de materiale. 

Necesarul de materiale Compozitie comanda/ necesar de materiale este un document ce 

contine toate materiile prime si materialele auxiliare utilizate pentru producerea, 

ambalarea si livrarea produselor dintr-o comanda productie (lansare). 

Compozitie comanda/ necesar de materiale se tipareste si se distribuie de catre Birou 

Planificare Productie, astfel : 

- 2 exemplare: Sala de croit si Termocolare; un exemplar de la Sala de croit, completat cu 

esantioane de tesatura de la Rampa de control - SCP, se intoarce la Atelierul Tehnic pentru 

printarea graficelor necesare croirii automate sau manuale, 

- 1 exemplar: Sectie pe productie – doar prima pagina, pentru informare, 

- 1 exemplar: Atelier Tehnic - utilizat pentru intocmirea schitei produsului si a fisei de 

etichetare si ambalare a produsului.  

Necesarele de materiale sunt arhivate in programul DataS, identificarea si trasabilitatea lor 

fiind asigurata prin inregistrarea datelor privind clientul, cod model, comanda interna, data 

procesare. 

Restructurarea comenzilor productie lansate 

Daca este cazul, din motive justificate (defecte de tesatura, lipsa material, solicitare client, 

etc.) comanda productie (lansarea) initiala se modifica cu un numar corespunzator de 

bucati restructurate, pe baza Notei de restructurare emisa de sectiile de productie si 

aprobata de conducere. 

Saptamanal, functie de modificarile ce apar cu privire la: timp/buc, cantitatea de produse 

de realizat, data de livrare, programul de productie este actualizat, prin Programul de  

 

productie previzonat transmis pe email catre toti utilizatorii initiali: sectii, BA, ATG, ATH, 
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BCE si conducere. 

Toate datele privind normarea, cantitatile si marimile produselor lansate in fabricatie sunt 

inregistrate in baza de date a aplicatiei soft Urmarire productie. 

In softul DataS sunt inregistrate permanent comenzile clientilor interni si externi, comenzile 

productie (lansare) generate si comenzile restructurate. 

Pe masura ce produsele sunt executate, cantitatile realizate sunt inregistrate conform 

stadiului inregistrat in sectiile de productie: lansat, croit, confectionat, executat, livrat 

(nr.factura) in aplicatia soft Urmarire productie. 

Cu ajutorul acestei bazei de date, se intocmesc zilnic rapoarte privind: 

-situatia lansarilor in productie aferente fiecarei sectii 

-stadiul productiei lansate in fabricatie 

-stadiul realizarilor pe comanda client 

-situatia comenzilor nelansate in fabricatie, etc. 

La sfarsitul fiecarei luni, cantitatea realizata si gradul de incarcare al fiecarei capacitati de 

productie sunt inregistrate in Programul de productie previzonat transmis pe email la sectii, 

BA, ATG, ATH, BCE si conducere. 

 

Politica societatii in domeniul productiei se axeaza pe dezvoltarea productiei pe doua mari 

aspecte: 

- Cresterea cifrei de afaceri din produsele deja aflate in productie; 

- Asimilarea de produse noi si diversificarea celor existente. 

Obiectivele directiei productie pentru perioada curenta si urmatoare sunt 

concretizate in satisfacerea deplina a cerintelor clientilor nostri, atat din punct de vedere al 

livrarilor cantitative si la termen cat si din punctul de vedere al calitatii cerute de acestia. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, productia urmareste desfasurarea activitatii prin 

imbunatatirea indicatorilor dupa cum urmeaza: 

- Realizarea programului lunar de productie in cantitatile si termenele solicitate de  

client; 

- Incadrarea in costurile planificate, stabilite in concordanta cu nivelul planificat al  

productiei; 

- Imbunatatire continuua a indicatorilor de performanta. 

 

 

 

Presedinte  Consiliu de Administratie, 

                  Silviu Bogdan Dumitrache 
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              Bianca Alexe  


