SC ELARS SA RAMNICU SARAT
Raport de audit privind situatiile financiare
intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2016

RAPORTUL DE AUDIT
ASUPRA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2016
DE S.C. ELARS SA RAMNICU SARAT
Destinatar : ADMINISTRATOR UNIC AL S.C. ELARS SA RAMNICU SARAT
: ADUNĂREA GENERALA A ACŢIONARILOR S.C. ELARS SA RAMNICU
SARAT
Am auditat situaţiilor financiare anexate ale societatii

ELARS SA RAMNICU

SARAT la data de 31 decembrie 2016 » incheiate conform cu prevederile OMFP nr.
1802/2014, care cuprind:
_ Bilantul prescurtat la 31.12.2016
_ Contul de profit si pierdere
_ Situatia modificarilor capitalului propriu
_ Situatia fluxurilor de trezorerie aferent exercitiului incheiat la data respectiva
_ Un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative
Auditarea «Situatiilor financiare anuale » incheiate la 31.12.2016 s-a facut in baza
contractului de audit nr.9 /2014 .
Responsabilitatea conducerii pentru «Situatiilor financiare anuale »
Conducerea este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a «Situatiilor
financiare anuale » in conformitate cu ORDINUL MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE
1802/29.12.2014 – pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare
anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. Raspunderea conducerii
cuprinde planificarea, implementarea si mentinerea controlului intern necesar intocmirii si
prezentarii corecte a «Situatiilor financiare anuale » care sunt lipsite de denaturare
semnificativa, fie cauzata de frauda sau erore; selectarea si aplicarea politicilor contabile
adecvate si efectuarea de estimari contabile, rezonabile pentru circumstantele date.
Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2016, precum si Declaratia 101 privind
impozitul pe profit pentru anul 2016, au fost intocmite si prezentate sub responsabilitatea
conducerii societatii .
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Conducerea societatii este responsabila pentru evaluarea elementelor de activ si
pasiv la finele anului 2016 conform cu reglementarile în vigoare la data bilantului, cu
precizarea ca a constituit provizioane intr-un procent mic la stocul de marfuri .
Ne asistând la inventarierea faptică a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea
inventarierii revine comisiilor de inventariere şi comisiei centrale. Pentru verificarea modului
de efectuare a inventarieri am făcut testările la unele stocuri.
Responsabilitatea auditorului.
Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie asupra corectitudinii informatiilor
cuprinse in «Situatiilor financiare anuale», pe baza auditului statutar efectuat. Am efectuat
auditul in conformitate cu ISA, editia 2009, emise de Camera Auditorilor Financiari din
Romania, care sunt in acord cu Normele internationale de audit. Aceste norme prevad faptul
ca trebuie sa ne conformam cerintelor de etica si sa planificam, astfel incat sa se obtina o
asigurare rezonabila ca «Situatiilor financiare anuale », nu contin erori semnificative.
Un audit implica desfasurarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit
referitoare la valorile si informatiile prezentate în « Situatiilor financiare ». Procedurile
selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor
de denaturare semnificativa a situatiilor financiare cauzata de frauda, sau eroare.
În efectuarea acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern
relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela a «Situatiilor financiare anuale », in vederea
conceperii de proceduri de audit adecvate în circumstantele date, dar nu cu scopul exprimarii
unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al entitatii. Un audit include, de asemenea,
evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si masura în care estimarile
contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum si evaluarea prezentarii generale
a situatiilor financiare.
Raport asupra conformităţii raportului administratorilor cu situatiile financiare si
alte aspecte.
Administratorul unic este responsabil pentru intocmirea şi prezentarea raportului
administratorului în conformitate cu cerintele OMFP nr 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare
anuale consolidate punctul 489 -492, care sa nu contină denaturari semnificative şi pentru
acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite intocmirea
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raportului administratorului care sa nu contina denaturari semnificative datorate fraudei sau
erorii.
Raportul administratorului este prezentat de la pag 1 la 4 şi nu face parte din situatiile
financiare individuale.
Opinia noastra asupra situatiilor financiare individuale nu acopera raportul
administratorului .
In legatura cu raportul nostru privind situatiile financiare individuale , noi am citit
raportul administratorilor anexat situatiilor financiare individuale si raportam ca :
In raportul administratorului nu am identificat informaţii care sa nu fie consecvente in
toate aspectele semnificative, cu informaţiile prezentate în situatiile financiare individuale
anexate.
In baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor
financiare simplificate pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016 cu privire la societate
si la mediul acesteia , nu am identificat informatii incluse in raportul administratorului care sa
fie eronate semnificativ.
Rezultatele economice, respectiv poziţia financiară şi performanţa financiară a
societţii pot fi sintetizate astfel:
Indicatori

2015
Lei

2016
Lei

2016/2015
%

Total capitaluri proprii

2.119.991

2.092.935

98,72

Cifra de afaceri

1.454.168

1.307.234

89,90

Disponibilităţi băneşti

26.801

27.304

101,88

Rezultatul net al exercitiului

22.811

- 17.538

-76,88

(profit/ pierdere)
Administratorul societăţii consideră, că aceasta îşi va putea continua activitatea în
viitorul previzibil, şi prin urmare, situaţiile financiare au fost întocmite pe baza principiului
continuităţii activităţii.
Considerăm că probele de audit obţinute sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui o
bază a opiniei noastre de audit.
Opinie
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În opinia noastră, situaţiile ale S.C. ELARS SA RAMNICU SARAT pentru exercitiul
incheiat la data de 31.12.2016 sunt intocmite sub toate aspectele semnificative in
conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 – pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile
financiare anuale consolidate.
Utilizare raport
Acest raport este intocmit exclusive in vederea depunerii situatiilor financiare ale societatii,
aferente perioadei incheiate la 31 decembrie 2016 la M.F.P. si altor organe abilitate prin
lege.
25.02.2017
AUDITOR STATUTAR,
S.C. MUNTICONT S.R.L. , aut. CAFR 854/2008
Galati , str. Armata Poporului, nr.12, bl. L6, ap. 89 CIF RO 24598328, J17/1948/2008
Administrator
Auditor financiar Munteanu Petrache, aut CAFR 1372/2002
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ANEXE:
I. Bilantul contabil incheiat la 31.12.2016
II. Contul de profit si pierdere la 31.12.2016
III. Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2016
IV. Situatia fluxurilor de disponibilitati la 31.12.2016
V. Un sumar al politicilor contabile semnificative
VI. Informatii complementare:
a). Note asupra bilantului contabil.
b). Note asupra contului de profit si pierdere.
c). Diverse.
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ANEXA I
Nr.
Crt.
0
1.
1.1.
-

1.2.
1.3.
2.
2.1.
-

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

S.C. ELARS SA RAMNICU SARAT
BILANŢ LA DATA DE 31.12.2016
Denumirea
31.12.2015
31.12.2016
indicatorului
Sume
Sume
1
2
3
ACTIVE
Active imobilizate:
Imobilizari necorporale
Imobilizări corporale
1.860.167
1.809.694
Imobilizari financiare
16135
16.146
Active imobilizate total
1.876.302
1.825.840
Active circulante:
Stocuri
564.259
545.363
Creanţe
209.206
215.874
Disponibilităţi băneşti
26.801
27.304
Investiţii pe termen scurt
Active circulante total
800.266
788.541
Cheltuieli în avans
13.004
16.855
ACTIVE Total
2.689.572
2.631.236
PASIVE
Capitaluri Proprii:
Capital social
2.331.558
2.331.558
Rezerve din reevaluare
72.994
72.994
Rezerve
621.787
621.787
Rezultatul Reportat
(929.159)
9.518
Rezultatul Exerciţiului
22.811
(906.348)
Repartizarea profitului
(17.538)
Capitaluri Proprii Total
2.119.991
Datorii ce trebuie plătite
într-o perioadă de până la 1
an
569.581
2.092.935
Datorii ce trebuie plătite
într-o perioada mai mare de
1 an
538.301
Provizioane pentru riscuri
de cheltuieli
Venituri în avans
PASIVE Total
1.860.167

dif
2016
/2015
4

%
2016/
2015
5

(50.473)

97,29

11
(50.462)

97,31

(18.896)
6.668
503

96,65
103,19
101,88

(11.725)
3.851
(58.336)

98,53

100,00
100,00
100,00
22.811
(40.349)

97,54
(76,88)

(27.056)
98,72
(31.280)
94,51
0
0
0
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ANEXA II
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
La data de 31 decembrie 2016
1
VENITURI DIN EXPLOATARE
Cifra de afaceri (a+b+c+d)
din care :
a) Venituri din producţia vândută
b) Venituri din vânzarea marf.
c)rabaturi reduceri comerciale
d) Venituri din subvenţii
Venituri din variaţia stocurilor
Producţia de imobilizări
Alte venituri din exploatare
1.Total venituri din exploatare(1+2+3+4)
VENITURI FINANCIARE
venituri din interese de part
Venituri din dobanzi
venituri financiare dif curs
Alte venituri financiare
2.Total venituri financiare
3. Venituri extraordinare
A. TOTAL VENITURI (1+2+3)
CHELTUIELI DIN ACTIV DE EXPL.
Chelt. cu materii prime şi materialele
Cheltuieli cu amortizarea
Alte cheltuieli materiale
Cheltuieli cu marfurile
rabaturi comerciale primite
Cheltuieli cu salariile
Chelt cu asig. Sociale si protec. soc
Chelt cu impozite, taxe si vars asim.
Cheltuieli privind prestaţiile externe
Celtuieli cu energia şi apa
Ajustărea activelor activelor circ.
alte chelt exploatare
chelt provizioane
venituri privind provizioanele
4.Total cheltuieli din exploatare
CHELTUIELI FINANCIARE
Cheltuieli cu dobanzile

31.12.2015
2

31.12.2016 dif +/3 4=3-2

1.454.168

1.307.234

(146.934)

89,90

1.436.406
17.762

1.296.957
10.277

(139.449)
(7.485)

90,29
57,86

34.952
403
1.489.523

(20.421) (55.373)

1.286.813

(403)
(202.710)

2

0,00
86,39

(2)

2.371
2.373
0
1.491.896

11
11
0
1.286.824

(205.072)

86,25

332.433
52.456
17.000
925

259.118
50.472
18.515
920

(73.315)
(1.984)
1.515
(5)

77,95
96,22
108,91
99,46

523.461
150.276
20.540
185.430
120.550
2.264
23.641

473.284
129.382
21.005
220.132
101.007

90,41
86,10
102,26
118,71
83,79

2.577

(50.177)
(20.894)
465
34.702
(19.543)
(2.264)
(21.064)

1.428.976

1.276.412

(152.564)

89,32

40.109

27.950

(12.159)

69,69

(2.362)
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Alte cheltuieli financiare
5.Total cheltuieli financiare
40.109
6.Cheltuieli extraordinare
B. Total cheltuieli (4+5+6)
1.469.085
Profit/pierdere brut (A-B)
22.811
impozit profit
profit net
22.811

27.950

(12.159)

1.304.362 (164.723)
88,79
(17.538)
(40.349)
(76,88)
(17.538) (40.349)
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ANEXA III
S.C. ELARS SA RAMNICU SARAT
Situaţia modificărilor capitalului propriu
Elemente ale capitalului
propriu

Sold
31.12.15

Creşteri
Total din Prin
care
transfer

Reduceri
Total din
Prin
care
transfer

Capitalul subscris varsat
prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Rezerve pentru acţiuni
proprii
Rezerve statutare sau
cont.
Rezerve reprez surplusul
realizat din reevaluare
Alte reserve
Actiuni proprii
Rezultatul reportat
Profit nerepartizat
Pierdere neacoperită
Rezultatul provenit din
adoptarea pentru prima
dată a IAS mai puţin IAS
29
sold creditor
Sold debitor
Rezultatul reportat
provenit din modificările
politicilor contabile sold
creditor
Sold debitor
Rezultatul reportat
provenit din corectarea
erorilor fundam sold
creditor
Sold debitor
Rezultatul reportat
reprezentând surplusul
realizat din rezerve din
reevaluare
Rezultatul exerciţiului
financiar sold creditor
Sold debitor
Repartizarea profitului
Total capitaluri

2.331.558
0
72.994
99.408

2.331.558
0
72.994
99.408

522.379
0

522.379
9.518

9.518

Sold la
31.12.2016

22.811
(434.635)

(411.824)

(494.524)

(494.524)

22.811
0
0
2.119.991

22.811

0

(17.538)

(17.538)

(4.245)

0
2.092.935

22.811
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ANEXA IV
S.C. ELARS SA RAMNICU SARAT
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2016
an
Sold initial de numerar *
Incasari
Incasari din vanzari
Alte incasari din activitatea firmei
Vanzari de active si alte incasari din activitatea
extraordinara
Imprumuturi contractate
Contributia actionarilor in numerar
Total incasari
Plati
Achizitii de stocuri
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli administrative, altele decat cele cu personalul
Alte cheltuieli din exploatare(compensari)
Plati aferente contractelor de leasing (inclusiv dobanzi)
Cheltuieli de capital
Retrageri de numerar de catre actionari
Alte cheltuieli financiare si exceptionale
Rambursarea datoriilor
Rambursari linie credit
Plata dobanzilor pentru creditele existente
Rambursari de capital - aferente noii solicitari de credit
Plata dobanzilor - aferente noii solicitari de credit
Total Plati
Fluxul net de numerar (+/-)
Sold final de numerar

2015
180364

2016
26801

1848860

1570594

1848860
2002423
415078
787952
517392

1570594
1570091
402700
695710
431701

241892
40109

12030
27950

2002423
-153563
26801

1570091
503
27304
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ANEXA V
5. Un sumar al politicilor contabile semnificative
1. Informatii generale
Societatea s-a constituit ca societate pe actiuni în anul 1991
Societatea comerciala „ S.C. ELARS SA RAMNICU SARAT”, cu sediul in Ramnicu
Sarat, str. Industriei , nr.4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/124/1991, cod
unic de inregistrare fiscala RO 1168275, isi desfasoara activitatea ca o societate pe actiuni,
conform Legii nr. 31/1990 republicata, avand drept activitate principala „ Fabricarea de
şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe”- cod CAEN 2594
Aplica Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 – pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare
anuale consolidate.
Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2016 este de 2.331.558,10 lei,
reprezentand 23.315.581 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, evidenta actiunilor
este tinuta de societate.
Actiunile emise de catre SC ELARS SA Ramnicu Sarat au fost tranzactionate pe piata
Rasdaq, categoria III - R, sectiunea XMBS pana pe 28.10.2015, cand piata s-a inchis.
In AGEA din 20.01.2015 nu s-a aprobat admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de
societate pe piata BVB sau pe sisteme alternative de tranzactionare AeRO.
Principalele politici contabile adoptate in pregatirea situatiilor financiare ale S.C.
ELARS SA RAMNICU SARAT sunt prezentate in Nota 6 anexata la situatiilor financiare
intocmite la data de 31 decembrie 2016.
2. Bazele prezentării
Situaţiile financiare (anexele I-IV) sunt prezentate în lei, moneda naţională. Societatea
îşi are organizată contabilitatea, în concordanţă cu principiile şi practicile contabile cerute de
legislaţia în vigoare în România la data raportării, respectiv:
- Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 – pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare
anuale consolidate.
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- OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
3. Politici contabile semnificative
Situaţiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii având
la bază principiul costului istoric cu excepţia imobilizarile corporale ( constructii ) care sunt
prezentate la valoarea reevaluata la finele anului 2014 şi imobilizările financiare sunt
prezentate la valoarea de piată prin inregistrarea ajustarilor .
3.1 Imobilizari corporale
Imobilizarile corporale sunt inregistrate la costul istoric diminuate cu amortizarea
inclusa in costuri, cumulata, cu exceptia cladirilor care au fost reevaluate la finele anului
2014. Amortizarea se calculeaza prin metoda liniara de-a lungul duratei de viata utila
conform reglementarilor legii amortizarii. Intretinerea si reparatiile acestora se trec pe
cheltuieli iar imbunatatirile de natura modernizarilor se capitalizeaza. Castigurile si pierderile
generate de cedarea activelor imobilizate sunt determinate prin raportarea la valoarea lor
contabila si sunt luate in considerare la determinarea profitului din exploatare.
3.2. Imobilizari financiare
Pentru imobilizarile financiare pe termen lung societatea a constituit ajustări pentru
depreciere , astfel ca la finele anului societatea prezintă în bilant imobilizările financiare la
valoarea de cotatie de la 31.12.2016.
3.3. Stocuri
Metoda de evaluare folosita la iesirea din gestiune a stocurilor si altor active fungibile
este FIFO (primul intrat, primul iesit) , aceasta metoda fiind folosita cu consecventa si
raspunde cel mai bine necesitatii societatii.
3.4. Creante comerciale
Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata.
3.4. Disponibilităţi băneşti
Conturile din clasa disponibilităţilor (casa şi conturi curente) la finele anului sunt
evidenţiate în lei
3.5 Principiile contabile
Situaţiile financiare au fost intocmite având la bază următoarele principii :
- principiul continuitatii activitatii
SC MUNTICONT SRL GALATI aut. CAFR 854/2008 CIF RO 24598328, J17/1948/2008
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- principiul permanentei metodelor
- principiul prudentei
- principiul independentei exercitiului
- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv
- principiul intangibilitatii si principiul necompensarii.

SC MUNTICONT SRL GALATI aut. CAFR 854/2008 CIF RO 24598328, J17/1948/2008
Galati , str. Armata Poporului, nr.12, bl. L6, ap. 89

13

SC ELARS SA RAMNICU SARAT
Raport de audit privind situatiile financiare
intocmite pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2016

Anexa VI

6 NOTE EXPLICATIVE LA CONTURILE ANUALE
6.1 Active imobilizate
La 31.12.2016, imobilizarile totale in valori nete au scazut cu 50.462lei respective
2,69 % faţă de inceputul anului, ajungând la finele perioadei de raportare la valoarea de
1.825.840 lei fata de 1.876.302 lei de la finele anului precedent.
In structura, comparative cu inceputul anului , situatia acestora se prezinta astfel:
Active imobilizate:
01.01.2016
31.12.2016
% Dif +/Imobilizari necorporale
Imobilizări corporale
1.860.167
1.809.694
97,29
(50.473)
Imobilizari financiare
16.135
16.146 100,07
11
Active imobilizate total
1.876.302
1.825.840
97,31
(50.462)
Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .
6.1.1. Imobilizari necorporale:
Societatea nu prezintă imobilizări necorporale brute la inceputul anului şi nici la finele
anului de raportare .
6.1.2. Imobilizari corporale:
In perioada de raportare, imobilizari corporale nete au inregistrat o scadere cu suma
de 50.473 lei, respectiv cu 2,71 % . Scaderea valorii nete a imobilizarilor corporale s-a
datorat amortizării inregistrate pe costuri .
Situatia imobilizărilor corporale nete pe fiecare grupă se prezintă astfel:
Terenuri şi
amenajari
terenuri
Cost 1.01.2016
Intrări
diferenta reevaluare
Ieşiri
Sold la 31.12.2016

Construcţi

Instalaţii teh
şi maşini

120111

528706

2389109

0

3037926

120111

528706

2389109

0

3037926

313.281
27.438

864.478
23.035

-

1.177.759
50.473

340.719

887.513

Amort.
cumulata la 1.01.2016
Chelt. cu amort.
diferenta reevaluare
Cedări de activ. şi casări
Sold la 31.12.16

Alte inst.,
utilaje şi
mobiliere

Total

1.228.232
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Valoare neta contabila
120111
187.987

1.501.596

1.809.694

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .
Asupra terenului si constructiilor exista dreptul de proprietate cu titlu de drept,
intabulat in Cartea Funciara nr.159/Rm. Sarat.
In cursul anului nu au avut loc intrari si iesiri de imobilizari corporale.
6.1.3. Imobilizari financiare :
La 31.12.2016 societatea prezinta imobilizari financiare nete în valoare de 16.146 lei
fata de 16.135 lei de la finele anului precedent , din care :
-

actiuni detinute detinute la societate necotata GALVAN ELARS in valoare de 1.000
lei

-

actiuni cotate in valoare de 61.356,40 lei la pretul de achiziţie, pentru care s-a

înregistrat ajustări în valoare de 46.209,60 lei, astfel ca valoarea la pretul de cotatie la
31.12.2016 este de 15.146,40 lei .
Situatia imobilizărilor financiare pentru care s-au făcut ajustari se prezintă astfel:
Nr.
Crt

Valoare
Nr.
Pret de
contabila de Pret de
Valoare de
Diferente
Emitent actiuni
achizitie
achizitie
evaluare piata
+/- lei
1 SIF1
4300
3,14
13536,00
1,8480
7946,4
-5589,60
2 SIF3
10000
3,67
36700,00
0,25
2500 -34200,00
4400
2,2
9680,00
0,25
1100
-8580,00
14400
0,1
1440,00
0,25
3600
2160,00
TOTAL

33100

61356,00

15146,40

-46209,6

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .
6.2 STOCURI NET
La data de 31.12.2016, stocurile societatii au insumat in valori nete 545.363 lei faţă
de 564.259 lei de la finele anului precedent .
Situatia acestora pe grupe de stocuri, comparativ cu inceputul anului, se prezinta
astfel :
Elemente de stoc
-materii prime şi materiale
consumabile
-prod în curs de executie
-produse finite şi marfuri
Total

31.12.2015 31.12.2016 DIF
1
2
3 4=3-2

%
5=3/2%

120.414

118.231

(2.183)
-

98,19

443.845
564.259

427.132
545.363

(16.713)
(18.896)

96,23
96,65
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Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .
Stocurile de materii prime si materiale sunt inregistrate la costurile de achiziţie , iar
stocurile de marfuri sunt inregistrate la preţul cu amanuntul din care s-a scăzut adaosul
commercial, TVA neexigibil şi provizioanele constituite in valoare de 2.264 lei .
Scaderea stocurilor la 31.12.2016 cu 18.896 lei fata de inceputul anului respective cu
3,35 %, ca urmare a scaderii a tuturor stocurilor si in special stocul de produse finite care
detine ponderea cea mai mare in totalul stocurilor, cu exceptia stocului de materii prime
care a inregistrat crestere.
Structura stocurilor pe fiecare element de stoc la 31.12.2016 comparativ cu anul
precedent , se prezintă astfel :
Elemente de stoc
Materii prime
materiale auxiliare
produse in curs de
executie
produse finite
Dif. pret prod finite
Marfuri
adaos com
ambalaje
tva neexigibil
ajustari ptr.deprec. marf
TOTAL

31.12.2015
31.12.2016
dif +/%
sume
Pond.
sume
Pond.
54.587
9,67
56.055
10,28
1.468 102,69
65.586
11,62
62.049
11,38
(3.537)
94,61
380.166

67,37

364.373

81.056
(1.604)
241
(13.509)
(2.264)
564.259

14,37
(0,28)
0,04
(2,39)
(0,40)
100,00

79.937
(1.575)
127
(13.339)
(2.264)
545.363

66,81

(15.793)

14,66
(1.119)
(0,29)
29
0,02
(114)
(2,45)
170
(0,42)
100,00
(18.896)

95,85
98,62
98,19
52,70
98,74
96,65

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .
Numărul zilelor de stocare calculată ca raport între stocul mediu şi cifra de afaceri
*365 zile este de 155 zile fata de 185 zile din anul precedent iar numarul de rotaţii a
stocurilor este de 2,36 ori fata de 1,97 ori din anul precedent .
Din analiza stocurilor marfuri in valoare de 79.937 lei fata de 81.056 lei din anul
precedent din care s-a vandut in cursul anului 2016 marfuri in valoare de 1.119 lei, am
constatat ca sunt foarte vechi care in opinia auditorului sunt uzate fizic şi moral , deoarece
marea majoritate a stocului de marfuri are o vechime mai mare de 11 ani (ultima factua de
aprovizionare a fost realizata in data de 22/10/2010 factura nr.10005592 de la SC. AEM SA),
pentru care s-au constituit provizioane in valoare de 2.264 lei în baza propunerii comisiei de
inventariere. In opinia auditorului trebuia sa se inregistreze ajustari in sume mai mari.
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Din analiza stocurilor de materi prime si materiale a rezultat ca sunt foarte multe stocuri
vechi care nu au miscare pentru care trebuia sa se inregistreze ajustari.
Se vor analiza stocuri fara miscare si daca exista posibilitatea de a fi folosite in
activitatea societatii iar pentru cele disponibile se vor cauta clienti pentru valorificarea lor. In
functie de preturile posibile de realizat se va proceda la ajustarea valorii lor în baza
prevederilor OMFP 1802/2014 , SECȚIUNEA 3.2 Evaluarea la inventar şi prezentarea
elementelor în bilanț, Punctul 88. ‐ (1) „Activele de natura stocurilor se evaluează la cost,
mai puțin ajustările pentru depreciere constatate. Ajustări pentru depreciere se
constată inclusiv pentru stocurile fără mişcare. În cazul în care valoarea contabilă a stocurilor
este mai mare decât valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminuează până la
valoarea realizabilă netă , prin constituirea unei ajustări pentru depreciere”
6.3 CREANTE - NETE
La data de 31.12.2016 creanţele la valoarea neta au insumat 215.874 lei in crestere
fata de inceputul anului cu 6.668 lei , respectiv cu 3,19%.
Situatia acestora in structura comparativ cu finele anului precedent, se prezinta astfel :
a) creante comerciale
-clienţi neîncasaţi
-clienţi incerţi
clienti facturi de intocmit
prov pentru dep creanţelor
b) avansuri platite
avansuri imobilizari corporale
avansuri stocuri
b) alte creanţe
- TVA de rambursat
- creante cu personalul
- contrib. sal la CASS,
TVA nexexigibil
dec cu entitatile afiliate
-debitori
- proviz. pentru dep debitorilor
Total creante

31.12.2015
31.12.2016
dif +/-16/15
%16/15
109.006
104.028
95,43
(4.978)
109.006
104.028
95,43
(4.978)
17.545
4.634
26,41
(12.911)
17.545
4.634
26,41
(12.911)
82.655

107.212

2.655

6.809

80.000

80.000
20.403

209.206

215.874

24.557
4.154
20.403
6.668

129,71

256,46

103,19

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .
Societatea are contributii de recuperat de la CASS ( concedii medicale) in valoare de
6.809 lei fata de 2.655 lei de la finele anului precedent . La solicitarea auditorului privind
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concediile medicale de recuperat societatea a mentionat ca are cererii de rambursare
depuse .
Clientii neincasati la 31.12.2016 sunt in suma de 104.028 lei fata de 109.006 lei din
anul precedent , din care s-a incasat pana la data de 31.01.2017 suma de 54.567,09 lei, data
solicitarii creantelor .
Pe vechime structura clientilor se prezinta astfel :
- 64.445 lei fata de 38.634 lei din anul precedent care au o vechime pana la 30 de zile
, din care s-a incasat pana la data de 31.01.2017 suma de 26.727 lei ;
-34.440 lei fata de 70.331 lei din anul precedent care au o vechime cuprinsa intre 1 –
3 luni, din care s-a incasat pana la data de 31.01.2017 suma de 28040 lei.
- 2.285 lei care au o vechime cuprinsa intre 3– 6 luni.
- 1.857 lei care au o vechime cuprinsa intre 6– 12 luni.
Societatea a acordat un imprumut in suma de 80.000 lei societatii ZORDER BIG SA
Galati in baza contractului nr. 1735/16.11.2015 suma care se restitue pana la 16.11.2018,
pentru care se percepe dobând de referinta a BNR.
La finele anului 2016 societatea prezinta in contul 461 “ Debitori diversi” suma de
20.403 lei cu o vechime cuprinsa intre 1 – 3 luni, suma de incasat de la GALVAN ELARS
societate unde este actionar .
6.4.Disponibilitati banesti
Situatia fluxurilor de trezorerie a fost intocmita prin utilizarea metodei indirecta anexa
IV.
Disponibilul include casa si numerarul aflat in conturi deschise la banci in lei .
Disponibilitatile banesti in lei si in valuta la 31.12.2016 comparativ cu anul precedent se
prezintă astfel:
Elemente
- Conturi la banci in lei

31.12.2015

31.12.2016

dif+/-

26.724
27.276
552
- Conturi la banci in devize
- Cecuri de incasat
- Conturi la banci pentru garantii materiale
conturi la banci maj capital social
SC MUNTICONT SRL GALATI aut. CAFR 854/2008 CIF RO 24598328, J17/1948/2008
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- Casa
77
- Alte valori
TOTAL
26.801

28
27.304

(49)

36,36

503

101,88

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .
Disponibilitatile in numerar si in conturi la banci sunt prezentate la valoarea contabila
neta.
Fata de inceputul anului, disponibilitatile banesti au crescut cu 503 lei (1,88%), în
special conturile bancare în lei care deţin ponderea cea mai mare în totalul disponibilitaţilor.
6.5 Investiţii pe termen scurt
La 31.12.2016 societatea nu are investiţii pe termen scurt .
6.6 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
La 31.12.2016 prezintă urmatoarele ajustari :
- ajustari în sumă de 2.264 lei reprezentând deprecierea stocurile de marfuri.
- Societatea are constituite ajustari din pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
in suma de 46.210 lei fata de 46.221 lei de la finele anului precedent rezultand o diferenta de
11 lei inregistrată pe venituri din ajustarile imobilizărilor financiare pe termen lung la finele
anului 2016.
6.7.Situatia datoriilor
La 31.12.2016 societatea a înregistrat o scadere a datoriilor totale cu 31.280 lei
respective cu 5,49 % , ajungând la finele perioadei de raportare la suma de 538.301 lei faţă
de 569.581 lei de la finele anului precedent . Scaderea datoriilor la finele perioadei de
raportare a fost influienţată de scaderea tuturor categoriilor de datori .
La 31.12.2016 societatea prezenta urmatoarele datorii cu termen de exigibilitate sub
un an, comparative cu finele anului precedent , astfel:

DATORII

TERMEN DE
EXIGIBILITATE
31.12.2016 SUB 1
1- 5
>5
31.12.2015
an
ani
ani
569.581
538.301 538.301
23.384
14.671
14.671

dif +/-

TOTAL din care :
(31.280)
DATORII COMERCIALE
(8.713)
SUME DATORATE
BUGETELOR SI ALTOR
FONDURI
58.436
48.856
48.856
(9.580)
DATORII FINANCIARE SI
ASIMILATE ( CREDITE )
468.108
456.078 456.078
(12.030)
DECONTARI CU
19.653
18.696
18.696
(957)
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SALARIATII SI ASIMILATE
ALTE DATORII
0

0

0

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .
Ponderea in totalul datoriilor o reprezinta creditele bancare de 456.078 lei fata de
468.108 lei din anul precedent reprezentand 84,75% faţă de 82,18 % din anul precedent
calculat la totalul datoriilor.
6.7.1 Datorii comerciale
Situaţia datoriilor comerciale la 31.12.2016 comparativ cu anul precedent se prezintă
astfel:
-furnizori
- efecte de plătit
-furnizori imobilizări
-furnizori facturi nesosite
- clenţi creditori
total datorii comerciale

31.12.2015
31.12.2016
dif+/%16/15
20.328
14.066
(6.262)
69,20
3.056
605
(2.451)
19,80
23.384
14.671
(8.713)
62,74

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .
Datoriile comerciale au scazut faţă de anul precedent cu 37,26% adică cu 8.713 lei,
datorii care au exigibilitatea sub un an.
6.7.2 Datorii cu personalul
Societatea are datorii in legatură cu personalul în valoare de 18.696 lei faţă de
19.653 lei de la finele anului precedent în scadere cu 957 lei respectiv cu 4,87% . Situatia
datoriilor în legatura cu personalul , comparativ cu anul precedent se prezintă , astfe:
Elemente de datorii
-personal renumeraţii datorat
-ajutoare materiale
- salarii neridicate
-reţineri datorate terţilor

31.12.2015
18.959
346

31.12.2016
18.475
221

348
19.653

18.696

dif+/(484)
(125)
(348)
(957)

%16/15
97,45
0,00
95,13

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .
6.7.3 Datorii fata de bugetul consolidat al statului
Societatea are datorii catre bugetul consolidat al statului în sumă de 48.873 lei faţă
de 58.436 lei cu exigibilitatea pana la un an , din care :
Elemente de datorii
31.12.2015
31.12.2016
dif+/%16/15
-CAS societate
8.273
7.246
(1.027)
87,59
-fond sănătate societate
2.692
2.362
(330)
87,74
-fond sănătate salariaţi
2.823
2.490
(333)
88,20
-CAS salariaţi
5.499
4.815
(684)
87,56
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fond risc si acc
110
100
-fond somaj unitate
188
164
-fond şomaj angajaţi
189
164
- fond garantare
94
82
TVA de plata
17.334
12.224
-impozit pe salarii
5.447
5.131
tva neexigibil
15.787
14.078
TOTAL
58.436
48.856

(10)
(24)
(25)
(12)
(5.110)
(316)
(1.709)
(9.580)

90,91
87,23
86,77
87,23
70,52
94,20
89,17
83,61

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .
6.7.4 Credite bancare.
La 31.12.2016 societatea are credite în valoare de 456.078 lei fata de 468.108 lei de
la finele anului 2015, credite acordat în baza contractului nr. 20211.01/140 din data de
02.05.2008 încheiat între SC ELARS SA ŞI CASA DE ECONOMII ŞI CONSEMNATIUNI
CEC SA modificat prin act aditional nr. 11/28.04.2015 pana la 27.04.2017 . Obiectul
contractului il reprezintă reprezentând credit revolving – linie de credit cu plafon maxim de
710.000 lei prelungit pană la data de 28.04.2015 în baza actului aditional. Dobânda de baza
aplicabila facilitati de credit este ROBOR 6 M de 2,03% conform actului aditional nr.
11/28.04.2015 iar marja aplicabilă este de 4,75% p.p .
Garantarea creditului se face cu următoarele garantii :
-

ipoteca rang I si II asupra unui imobil-spatii de productie, birouri si teren aferent situat
in Ramnicu Sarat , str. Industriei nr.4, evaluat la valoarea de 2.028.880 lei.
Bunurile aduse drept garantie se asigură de catre un asigurator agreat de CEC.

-

garantie reala mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare in lei si in
valuta ale conturilor deschise la CEC Bank SA;

-

bilet la ordin in alb emis in favoarea CEC Bank SA ,avalizat de reprezentantul legal al
societatii

-

contract de fidejusiune incheiat cu Enescu Livia Felicia in calitate de reprezentant
legal al societatii;
Societatea este obligată sa ruleze prin CEC cel putin 75% din rulajul total prin

conturile deschise la înstituţiile de credit.
6.8 ALTE ELEMENTE DE ACTIV
6.8.1 Celtuieli inregistrate in avans .
La finele anului 2016 societatea are cheltuieli inregistrate în avans în sumă de
16.855 lei faţă de 13.004 lei din anul precedent , reprezentând :
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471 PRIMARIA (taxe si impozite locale)

ron 2910,75

471 ASIROM SA(asigurare cladiri in favoarea CEC)

ron 2046,84

SIGMA BUSINESS CONSULTING(stabilire pret
471 actiune)
471 BCR( comision acordare linie de credit)
Total cont 471

ron 10005,00
ron 1892,00
16854,59

Chelt.eliminare
deseuri
periculoase
Asig.cladire in
favoarea CEC
Bank
17.09.2015
Contract SBC
150901

6.9.CAPITALURI LE PROPRII
Modificările capitalurilor proprii sunt prezentate în anexa nr. III.
La 31.12.2016 capitalurile proprii au insumat 2.092.935 lei, in scadere fata de
inceputul anului cu 27.056 lei respectiv cu 1,28% , pe seama rezultatului exercitiului
repreyentand pierdere de 17.538 lei şi din valoarea platita pentru rascumpararea actiunilor
proprii in valoare de 9.518 lei
6.9.1. Capitalul social
Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2016 este de 2.331.558,10 lei,
reprezentand 23.315.581 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune.avand următoarea
structura a actionariatului:
Nr.
Denumire
Crt.
Actionar
1. SC Electroarges Curtea de Arges

Capital
social (lei)
2.055.527,6

Nr.
actiuni
20.555.276

%
din total
88,1611

2. Actiuni persoane juridice

5.618,1

56.181

0,2410

3. Actionari persoane fizice

270.412,4

2.704.124

11,5979

TOTAL
2.331.558,10
Structura actionarilor este tinuta de societate .

23.315.581

100,000

6.9.2 Actiuni proprii
De mentionat faptul ca societatea a rascumparat un numar de 33.106 actiuni de la
persoane fizice pentru care a achitat suma de 9.518,18 lei , iar valoarea nominala a actiunilor
fiind de 3.310,60 lei . Diferenta dintre valoarea platita la rascumparare si valoarea nominala
v-a fi inregistrata in momentul in care Adunarii Generale a Actionarilor hotaraste ce v-a face
cu actiunile rascumparate .
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6.9.3. Rezultatul reportat
-

La 31.12.2016 societatea înregistrează în rezultatul reportat suma de 906.348 lei
reprezentând pierdere fata de 929.159 lei ( pierdere) rezultând o diferenta de 22.811
lei reprezentand profitul anului 2015 repartizat pentru acoperirea pierderi inregistrate .

6.9.4 Rezerve
La 31.12.2016 rezervele societăţii sunt în sumă de 694.781 lei la fel ca la finele
anului precedent , având următoarea structură :
- rezerve din reevaluare în sumă de 72.994 lei ramânând neschimbata fata de anul
precedent ;
- rezerva legală în sumă de 99.408 lei ramânând neschimbata fata de anul precedent ;
- alte rezerve în sumă de 522.379 lei ramânând neschimbata fata de anul precedent ;
6.10.Veniturile, cheltuielile si rezultatele pe total activitate
Sunt explicate pe categorii, in Anexa nr. 2.
Acestea au fost determinate cu respectarea principiilor independentei exercitiului si
necompensarii.
În anul 2016 societatea a realizat venituri totale în sumă de 1.286.824 lei fata de
1.491.896 lei din anul precedent , mai putin cu 205.072 lei adică cu 13,75%, iar cheltuielile
totale realizate sunt de 1.304.362 lei fata de 1.469.085 lei mai putin cu 164.723 lei respectiv
cu 11,21%. Scaderea cheltuielilor mai putin decât veniturile a determinat realizarea unui unei
pierderi de 17.538 lei fata de profitul de 22.811 lei din anul precedent .
Societatea considera ca pierderea se datoreaza faptului ca in anul 2016 a inregistrat
cheltuieli privind apa pluviala in suma de 52.707 lei.
Ponderea in volumul cheltuielilor totale o reprezinta cele cu materiile prime si
materialele în procent de 20,30 % faţă de 23,26 % din aceiaşi perioada a anului precedent ;
cheltuielile cu personalul reprezintă 47,22 % faţă de 47,15 % din aceiaşi perioada a anului
precedent ; cheltuieli cu prestatiile externe reprezintă 17,25 % faţă de 12,98 % din aceiaşi
perioada a anului precedent , şi cheltuieli cu energia şi apa reprezintă 7,91% faţă de 8,44%
din aceiaşi perioada a anului precedent .
6.10.1. Volumul, structura si evolutia cifrei de afaceri.
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Societatea a realizat în perioada 01.01 – 31.12.2016 o cifra de afaceri de 1.307.234
lei faţă de 1.454.168 lei in scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 146.934
lei respective cu 10,10%.
In structura, cifra de afaceri realizata in perioada 01.01 – 31.12.2016 comparativ cu
aceiaşi perioadă a anul precedent , se prezinta astfel:
Denumirea indicatorului
1
Cifra de afaceri
Venituri din vânzarea
produselor finite
Venituri din vânzarea
semifabricatelor
Venituri din vânzarea prod
reziduale
Venituri din lucrări
executate şi servicii prest.
Venituri din redevenţe,
locaţii de gestiune şi chirii
Venituri din activităţi div.
Venituri din vânzarea mărf.
rabaturi com. acordate
Venituri din subvenţii de
expoatare
CIFRA DE AFACERI
TOTAL

31.12.2015 31.12.2016

%
2016

dif +/16/15
7 8=4-3

Sume
3

sume
4

2015
6

1.379.683

1.262.475

94,88

96,58

0,00

0,00

%
16/15
9=4/3%

(117.208)

91,50

51401

7017

3,53

0,54

(44.384)

13,65

5.267

8.798

0,36

0,67

3.531

167,04

55
17.762

18.595
72
10.277

0,00
0,00
1,22
0,00

1,42
0,01
0,79
0,00

18.595
17
(7.485)

130,91
57,86

1.454.168

1.307.234

100,00

100,00

(146.934)

89,90

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .
Ponderea în volumul cifrei de afaceri o deţin veniturile din vânzarea produselor finite
in suma de 1.262.475 lei respective 96,58 % faţă de 1.379.683 lei respectiv 94,88 % din
anul precedent , raportata la totalul cifrei de afaceri .
6.10.2 Venituri /cheltuieli din activitatea de exploatare
INDICATORUL
Cifra de afaceri netă
Costul bunurilor vândute şi al serviciilor
prestate (3+4+5)
Cheltuielile activităţilor de baza
Cheltuielile activităţilor auxiliare
Cheltuieli indirecte de producţie
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri
nete (1-2)

2015
1.454.168
1.345.156
1.288.614

2016

dif +/%
2016/2015
16/15
1.307.234
(146.934)
89,90
1.193.112
(152.044)
88,70
1.142.689
(145.925)
88,68
-

56.542
50.423

(6.119)

89,18

114.122

5.110

104,69

109.012
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Cheltuieli de desfacere
18.400
Cheltuieli generale de administraţie
65.420
Alte venituri din exploatare
35.355
Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)
60.547

20.100
63.200
(20.421)
10.401

1.700
(2.220)
(55.776)
(50.146)

109,24
96,61
-57,76
17,18

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei (RON ).
Se constată o scadere a cifrei de afacei cu 10,10 % în timp ce rezultatul din
exploatare a inregistrat un profit mai mic decât în anul precedent cu 82,82 %, respective cu
50.146 lei .
Din activitatea de exploatare s-a înregistrat un profit de 10.401 lei fata de 60.547 lei
mai mic cu 50.146 lei adica cu 82,82% cu toate ca cifra de afaceri a scăzut cu 146.934 lei
adica cu 10,10% .
6.10.1.1. Angajati – cheltuieli cu personalul si numar mediu de angajati
Cheltuieli cu salariile
cheltuielu cu tichetele de masa
total chelt salariale
Chelt cu asig. Sociale si protec. soc
venituri din sub asig si protectie soc
total contributii
total gen

2015
523.461
523.461
150.276

2016 %
470.184
3.100
473.284
129.382

150.276
673.737

129.382
602.666

dif +/89,82
90,41
86,10
86,10
89,45

(53.277)
3.100
(50.177)
(20.894)
(20.894)
(71.071)

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .
Numarul mediu al angajatilor in comparatie cu anul precedent a scazut cu 21.05%.
De remarcat este faptul ca, fata de anul precedent, fondul de salarii a scazut cu 10,18%.
La 31.12. 2016 numărul mediu al angajaţilor la S.C. ELARS SA a fost de 30 fata de
38 de la finele anului precedent.
Numarul efectiv de salariati aferent exercitiului financiar 2016 este de 29 persoane, ,
avand următoarea structura :
Direct productivi:
Personal administrativ

25
4

6.10.3 Venituri /cheltuieli din activitatea financiara
Din activitatea financiara s-a înregistrat pierdere în sumă de 27.939 lei faţă de
pierderea de 37.736 lei din anul precedent , datorita cheltuielilor cu dobânzile în sumă de
27.950 lei şi a veniturilor din ajustarile la imobilizările financiare în sumă de 11 lei .
31.12.2015 31.12.2016 dif +/%
2
(2)

Venituri din dobanzi
venituri financiare dif curs
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Alte venituri financiare
2.371
Total venituri financiare
2.373
Cheltuieli cu dobanzile
40.109
Alte cheltuieli financiare
Total cheltuieli financiare
40.109
profit / pierdere
( 37.736)

11
11
27.950

(2.360)
(2.362)
(12.159)

69,69

27.950
(27.939)

(12.159)
9.797

69,69
74

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .
6.11 Conducerea societatii comerciale
În anul 2016 societatea a fost administrate de un administrator unic , astfel:
-

ENESCU LIVIA FELICIA in perioada 01.01 – 07.11.2016 în calitate de administrator
unic , avand si calitatea de Director General

-

MARIAN URSU in perioada 07.11 – 31.12.2016 în calitate de administrator unic ales
in AGOA din data de 07.11.2016.

6.12. Indicatori economico-financiari semnificativi
INDICATORI

Realizări

Realizări

31.12.2016

31.12.2015

1,46

1,41

0,45

0,41

4,89

4,72

I. Indicatori de lichiditate
1. Lichiditatea generala

Active circulante/ Datorii
curente

2.Lichiditatea imediata

(Active circulante-Stocuri)/

(“testul acid”)

Datorii curente

3.Rata solvabilitatii gener.

Active totale /Datorii curente

II. Indicatori de echilibru financiar
1.Rata datoriilor totale

Datorii totale/Active totale

0,20

0,21

2. Rata capitalului propriu

Capital propriu/

1,15

1,13

fata de activele imobilizate

Active imobilizate
2,36

1,97

III. Indicatori de gestiune
1. Viteza de rotatie a

Cifra de afaceri/ Stocuri

stocurilor (nr. de rot.)

medii

2. Nr. zile de stocare

Stocuri medii /CA x 365 zile

155

185

3.Viteza de rotatie in zile a

Creante medii/CA x 365

59

62

debitorilor clienti

zile
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4.Viteza de rotatie a

Cifra de afaceri/ Active

activelor imobilizate

imobilizate

5.Viteza de rotatie a

CA/Total active

0,72

0,78

0,50

0,54

(0,67)

0,85

(0,84)

1,08

(1,34)

1,57

activelor totale
IV. Indicatori de rentabilitate
1. Rentabilitatea

Profit net x 100/ Active

economica

totale

2.Rentabilitatea financiara

Profit net x 100/
Capital propriu

3.Rata marjei brute


Profit brut x 100/ CA

Lichiditatea generala, reprezinta capacitatea societatii pe termen scurt de a se converti in lichiditati
creantele imobilizate (trebuie sa fie intre 1,5 si 2);



Lichiditatea imediata sau” testul acid” (trebuie sa fie intre 0,8 si 1);

 Indicatorii de gestiune arata viteza de rotatie a activelor circulante, a activului total si a creantelor ;
 Procentele trecute in paranteza sunt negative ;
6.13.Control intern, gestiuni
Controlul intern se realizeaza prin control de gestiune si prin controlul financiar
preventiv.
Pentru elementele întregului patrimoniu sunt stabilite responsabilităţi gestionare.
Gestiunile de valori materiale sunt organizate funcţie de natura acestora pe categorii
şi locuri de depozitare.
In anul 2016 inventarierea patrimoniului societăţii a fost organizată şi s-a desfăşurat
conform deciziei de inventariere nr.1393/19.12.2016, rezultatele fiind consemnate în
procesele verbale întocmite cu ocazia acestor operaţiuni si inregistrate in contabilitate.
6.14. Riscurile la care este expusă societatea
Societatea este supusă mai multor riscuri care afectează situaţia financiară a
societăţii. Pentru a face faţă riscurilor societatea trebuie să urmărească cresterea cifrei de
afaceri , reducerea cheltuielilor pentru rentabilizarea activităţii , diversificarea produselor
vândute , inchirierea spatiilor disponibile pentru crearea de lichidităţi necesare desfăşurării
activităţii şi achitarea datoriilor curente şi în special datoriilor la bugetul consolidat al statului.
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Având datorii mari in special creditul bancar exista riscul sa nu facă faţă platilor şi societatea
sa intre în incapacitate de plata .
Concluzia este una singura si anume – societatea trebuie sa depuna un efort sustinut
in intensificarea si identificarea de metode pentru diversificarea gamei de produse vandute,
reducerea cheltuielilor de exploatare , urmărind ca rezultatul din exploatare sa fie cât mai
mare pentru a acoperii pierderile financiare ca rezultat al dobânzilor platite .
In raportul administratorului unic se face urmatoarea precizare cu privire la perspectiva
pentru anul 2016 propusa spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor : “Pentru
relansarea activitatii, utilizarea spatiului existent in societate pentru inchiriere sau dezvoltarea
altor activitati, se impun o serie de investitii, a caror oportunitate va fi hotarata in AGOA.”
6.15 .Intocmirea situatiilor financiare, evidenta contabila
Exista concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica.
Se întocmesc lunar balanţe contabile sintetice, se face periodic punerea de acord cu
evidenţa analitică.
Situatiile financiare au fost întocmite prin transpunerea corectă a soldurilor din balanţa
sintetică întocmită la data de 31.12.2016.
Sunt conduse la zi registrul jurnal, registrul cartea mare şi registrul inventar.
De mentionat faptul ca societatea nu are manual de politici contabile care este
obligatoriu de intocmit.
6.16. Continuitatea activităţii
Prezentam mai jos perspectiva societatii pentru anul 2017 asa cum este prezentata in
raportul de gestiune pentru anul 2016 : “SC. ELARS SA se va confrunta in anul 2017 , cu
aceleasi probleme ca si in anul 2016: o nisa de piata din ce in ce mai ingusta, productie de
serie mica, adaptata dotarii tehnice invechite cu care nu se pot realiza produse la grupe
superioare, fara posibilitatea de a executa produse pentru export, in conditiile date.
Pentru relansarea activitatii, utilizarea spatiului existent in societate pentru inchiriere sau
dezvoltarea altor activitati, se impun o serie de investitii, a caror oportunitate va fi hotarata in
AGOA.”
6.17 . Evenimente ulterioare
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Intensificarea eforturilor pentru asigurarea resurselor de finantare, capitalul de lucru si
forta de munca necesare desfasurarii unei activitati eficiente in continuare , pentru
rambursarea creditului cu scadenta la 27 .04.2017.
Analizarea fiecărui aspect prezentat în cuprinsul raportului şi luarea masurilor
necesare pentru remedierea deficientelor .
6.18 Utilizare raport
Acest raport este intocmit exclusive in vederea depunerii situatiilor financiare ale
societatii, aferente perioadei incheiate la 31 decembrie 2016 la M.F.P. si altor organe
abilitate prin lege.
Data: 21.02.2017
AUDITOR STATUTAR,
S.C. MUNTICONT S.R.L. , aut. CAFR 854/2008
Auditor statutar Munteanu Petrache, aut CAFR 1372/2002
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