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RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR 

2015 

 

 

 În perioada de analiză societatea “ STOFE BUHUŞI “ SA şi-a desfăşurat 

activitatea cu toate sectoarele unităţii, repectiv filatură, ţesătorie, finisaj, precum şi 

compartimentele tehnice, economice, administrative şi de specialitate funcţionând în 

conformitate cu programul de activitate pe anul 2015 aprobat. 

 “ STOFE BUHUŞI “ este societate pe acţiuni, valorile mobiliare emise fiind 

exclusiv acţiuni într-un numar de 1.985.873 cu valoare nominală de 2,50 lei. 

Capitalul social subscris şi varsat integral are o valoare de 4.964.682,50 lei. 

Acţiunile “ Stofe Buhuşi “ SA au fost înregistrate la tranzacţionare la 14.05.1997 pe 

piaţa AeRO. 

 În exerciţiul financiar 2015 nu s-au emis noi acţiuni şi nu au fost restricţionate 

sau retrase de la tranzacţionare acţiuni ale societăţii. 

Acţiunile emise au fost tranzacţionate liber pe piaţa reglementată. în ultimele 

52 de saptamani s-au efectuat 97 tranzacţii, cu un volum de 4721 de acţiuni iar 

valoarea de tranzacţinare a fost 1,0596 lei/acţiune. Ultima tranzacţie a fost 

înregistrată la 26.02.2016 când a fost înregistrat un preţ mediu de 1,5 lei/acţiune. 

Structura sintetică a acţionariatului la 31 Decembrie 2015, este următoarea: 

 

Acţionari semnificativi Număr de acţiuni deţinute Cota de participare 

Asociaţia “ Stofe Buhuşi ” 1.012.795 51,00 % 

SIF “ Moldova “ 322.224 16,23 % 

Alţi acţionari persoane fizice şi 

juridice cu cote de participare 

individuale sub 1% 

650.854 32,77 % 

TOTAL 1.985.873 100,00 % 

      În perioada de raportare deşi au fost operate tranzacţii cu acţiuni ale Stofe Buhuşi 

SA, valoarea acestora nu a fost semnificativă şi nu a modificat structura sintetică a 

acţionariatului, aceasta fiind identică cu cea existentă la finele anului 2015. “ Stofe 

Buhuşi “ SA îşi desfăşoară activitatea în sfera producţiei industriale, activitatea 

principală a acesteia fiind producerea de ţesaturi din lână pieptănată şi din fire tip 

lână pieptănată, activitate clasificată CAEN la cod 1320. 
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In anul 2015, unitatea şi-a desfăşurat activitatea în condiţii de continuitate, acţionând 

pentru reducerea consumurilor de materii prime şi materiale, energie, gaze naturale, 

etc, acţiuni care au condus la obţinerea unor rezultate pozitive.                    Astfel, în 

anul incheiat s-au realizat următorii indicatori bilanţieri. 
 

Elemente de evaluare generală a activităţii 

 

Indicator Realizări

2011 

Realizări2

2012 

Realizări

2013 

Realizări

2014 

Realizări

2015 

Cifra de afaceri 4.420.290 4.192.898 4.054.344 4.459.004 4.896.792 

Venituri din exploatare 3.122.650 7.905.213 4.385.538 4.668.983 4.955.681 

Cheltuieli din exploatare 3.108578 7.310.358 4.385.046 4.656.276 4.951.190 

Venituri financiare 1.289.413 404.939 120.684 117.441 73.556 

Cheltuieli financiare 1.286.232 445.605 22.003 21.209 11.961 

Rezultatul activităţii de 

exploatare 

     14.072 594.855 492 12.707 4.491 

Rezultatul act.financiare - -40.666 98.681 96.232 61.595 

Rezultatul exercitiului 

- profit 

       3.181 554.189 99.173 108.939 66.086 

Rezultatul exercitiului 

- pierdere 

- - - - - 

Impozit pe profit Pierdere 

fiscala de 

recuperat 

60.391 472 17.378 12.722 

Rezultatul net 17.253 493.798 98.701 91.561 53.364 

Valoarea exportului 626.797 323.239 212.176 247.679 183.388 

Pondere export în CA 14,18% 7,71% 5,23% 5,55% 3,75% 

Lichiditate curentă 3,60% 25,68% 29,98% 32.45% 22.28% 

Lichiditate imediată 1,16% 8,61% 9,36% 10.83% 19.22% 

 

Producţia de ţesaturi este destinată pieţei interne şi exportului. La export 

ţesaturile sunt livrate clienţilor din Italia şi Belgia, pe baza contractelor încheiate. La 

intern produsele sunt destinate firmelor de confecţii şi celor de comerţ cu amănuntul. 

SC STOFE BUHUŞI SA realizeaza şi servicii către terti, respectiv pieptanat, 

ţesere, finisare şi valorificarea de asemeni prin vânzare şi reciclare a deşeurilor textile 

rezultate. 
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Sunt valorificate parte din produsele reziduale şi din capacităţile de producţie 

pentru realizarea de lucrări şi prestarea de servicii diverse către terţi clienţi la 

solicitarea acestora. 

Constructiile industriale sau administrative devenite disponibile prin 

reorganizarea activităţii proprii sunt valorificate prin închiriere, valorificând astfel cât 

mai eficient facilităţile pe care le ofereă platforma industrială a unităţii, asigurând 

chiriaşilor şi serviciile funcţionale necesare. 

 

 

Ponderea produselor şi serviciilor în cifra de afaceri: 

 
Specificaţie Realizări 

2011 

*lei 

**pondere 

 

Realizări 

2012 

*lei 

**pondere 

 

Realizări 

2013 

*lei 

**pondere 

 

Realizări 

2014 

*lei 

**pondere 

 

Realizări 

2015 

*lei 

**pondere 

 

Produse finite (ţesaturi) 

701 

1.914.634 

43,31% 

1.494.512 

35,64% 

1.623.665 

40,05% 

2.332.632 

52,31% 

2.987.475 

61,01% 

Semifabricate (lânuri 

sortate şi fire diverse)702 

 2.766 

0,07% 

3.014 

0,07% 

1.737 

0,04% 

15.759 

0,32% 

Produse reziduale 703 139.159 

3,15% 

39.647 

0,95% 

22.508 

0,56% 

42.003 

0,94% 

      422 

0,01% 

Lucrări şi servicii(filare 

ţesere,finisare,furnizare 

energie electrică, apă, 

epurare ape reziduale către 

terţi) 704 

1.626648 

36,80% 

1.844.905 

44,00% 

1.515.839 

37,39% 

1.294.568 

29,03% 

1.117.506 

22,82% 

Venituri din activitatea de 

Cercetare  

127.360 

2,88% 

57.144 

1,36% 

155.731 

3,84% 

88.852 

1,99% 

54.000 

1,10% 

Redevente, chirii 706 577.914 

13,07% 

741.813 

17,69% 

698.308 

17,22% 

663.970 

14,89% 

624.835 

12,76% 

Alte activităţi 708 23.277 

0,53% 

469 

0,01% 

506 

0,01% 

875 

0,02% 

- 

0,00% 

Total producţie vândută 4.408.992 

99,74% 

4.181.257 

99,72% 

4.019.572 

99,14% 

4.424.636 

99,23% 

4.799.997 

98,02% 

Mărfuri (ţesaturi prin  

Magazine proprii) 707 

11.298 

0,26% 

11.641 

0,28% 

34.772 

0,86% 

34.368 

0,77% 

96.795 

1,98% 

Subventii pt. export 0 0 0 0 0 

Cifra de afaceri 4.420290 

100,00% 

4.192.898

100,00% 

4.054.344

100,00% 

4.459.004

100,00% 

4.896.792

100,00% 
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Veniturile din cercetare provin din parteneriatul pe care societatea l-a realizat 

în exerciţiul 2015, în calitatea sa de coordonator sau partener în programul 

PARTENERIATE (CROSSTEXNET): proiectul C.7-062 MULTITEXFUNCTION 

,pentru realizarea de ţesaturi din fibre naturale cu tratare în plasmă şi proiectul C.7-

069 NATENZ pentru realizarea de ţesături din fibre naturale vopsite cu coloranţi 

naturali . La proiectele menţionate participă ca partener sau colaborator şi  Institutul 

National de Cercetare- Dezvoltare Textile şi Pielărie Bucureşti. 

Activitatea societăţii este autorizată de către entităţile de mediu competente, 

detinand Autorizatia de mediu fara program de conformare. 

 

 

Activitatea de mediu nu generează situaţii de risc pentru mediu, societatea 

având funcţională o instalaţie de epurare a apelor, care asigură protecţia necesară a  

râului Bistriţa la deversarea apelor reziduale. Activitatea nu este generatoare de 

reziduuri poluante sau noxe în aer, sol sau apă. 

Având în vedere lipsa ofertei autohtone pentru materiile prime şi concurenţa 

produselor din China, Turcia, India suntem expuşi permanent riscului de preţ, 

resimţindu-se pregnant lipsa unei strategii naţionale privind producţia de lână şi fibre 

chimice cât şi a unei protecţii a producţiei naţionale de fire şi ţesături faţă de 

importurile de textile ieftine şi de calitate îndoielnică. 

Societatea practică o politică prudenţială în privinţa angajării de credite, 

asigurandu-şi lichidităţile din activitatea curentă, astfel încât nu este supusă riscului 

de credit şi riscului ratei dobânzii 

Unitatea îşi asigură finanţarea activităţii curente direct, selectionându-şi clienţii 

pe baza bonităţii lor financiare evitându-se astfel riscul de finanţare şi riscul ratei 

dobânzii la fluxul de trezorerie. 

Pentru exercitiul 2015 societatea a preconizat desfăşurarea activităţii ţinând 

cont de cerinţele pieţei, atât piaţa internă cât şi cea externă. În acest sens, vom 

proceda la intensificarea măsurilor de marketing atât prin participarea la târguri şi 

expozitii specializate în ţară şi strainătate cât şi prin abordarea potenţialilor clienţi, 

oferindu-le mostre de ţesături din articolele noastre. În acelasi timp vom proceda la 

dimensionarea personalului, funcţie de contracatele existente. 

Veniturile din activitatea de bază continuă să fie afectate de diminuarea 

volumului de comenzi, atât pe piaţa internă cât, mai ales, pe piaţa externă. 

Activitatea societăţii se desfăşoară exclusiv la sediul social declarat, respectiv, 

Buhuşi, str. Libertăţii nr.36 
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Unitatea nu are sucursale, filiale, agenţii sau puncte de lucru organizate pe alte 

amplasamente. 

In patrimoniul unităţii sunt înregistrate construcţii, construcţii speciale, 

instalaţii tehnice, maşini, utilaje şi alte active asimilabile utilizate pentru producţie, în 

conservare, disponibile sau închiriate, dupa caz. 

In baza art.563, alin.(1) din OMF 1802/2015, situaţiile financiare ale societăţii 

sunt auditate, potrivit legii de către  S.C. AUDIT EXPERT CONSULT SRL IAŞI 

identificată prin Autorizaţia de auditor nr.860/2008, cu sediul în Iaşi, str. Armeană 

nr.2 şi 2A , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J22/1126/2001 având CUI:  

RO14333170, reprezentatâ de ec.Axinte Verginia. 

 

 

Analiza comparată a principalilor indicatori bilanţieri 

 

Indicatori Rezultate 

2011 

Rezultate 

2012 

Rezultate 

2013 

Rezultate 

2014 

Rezultate 

2015 

Imobilizări 

necorporale 

487              315              143              -              -  

Imobilizări 

corporale 

11.834.450 8.891.125 8.957.036 8.889.283 8.580.909 

Imobilizări 

financiare 

                 0                  0                  0                  0                  0 

Active 

imobilizate 

11.834.937 8.891.440 8.957.179 8.889.283 8.580.909 

Stocuri 8.580.149 8.589.363 8.559.526 8.386.928 8.483.543 

Creanţe 757.467       892.471     1.051.312      769.650      948.980 

Inv.financiare 

TS 

                  0                   0                   0                   0                   0 

Casa şi cont 

bancar 

   3.303.654    3.146.289    2.835.834 2.332.960 3.072.884 

Active 

circulante 

12.641.270 12.628.123 12.446.672 12.589.538 13.155.407 

Cheltuieli în 

avans 

25.629                   0 11.804 1.150 - 

Datorii cu  

scadenţa <1an 

   3.520.365    491.803    415.193 387.924 590.473 

Active 

circulante nete / 

Datorii  

curente nete 

9.146.534 12.136.320 12.043.283 12.202.764 12.564.934 
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Active / Datorii  

curente 

 20.981.471  21.027.760  21.000.462  21.092.047  21.145.843 

Datorii cu  

scadenţa >1an 

       126.000        126.000 0 0 0 

Prov. risc şi  

cheltuieli 

                  0                        0                        0                        0                        0      

Venituri în 

avans 

                  0                   0                   0                   0                   0 

Capital social    4.964.683     4.964.683     4.964.683     4.964.683     4.964.683 

Prime de 

capital 

                  0                    0                    0                    0                    0  

Rezerve din 

reevaluare 

   3.386.057     2.796.652     2.792.681     2.792.489     2.792.338 

Rezerve 22.813.183 22.838.871 22.841.602 24.896.549 22.848.539 

Rezultatul 

reportat 

-10.325.705 -10.166.556 -9.694.475 -11.647.778 -9.511.600 

Rezultatul 

curent 

         17.253 493.798 98.701 91.561 53.364 

Capitaluri 

proprii 

20.855.471 20.901.760 21.000.462 21.092.047 21.145.843 

Patrimoniu 

public 

                  0                   0                   0                   0                   0 

Total capitaluri 20.855.471 

 

20.901.760 21.000.462 21.092.047 21.145.843 

Pentru anul 2015 se poate constata o activitate în condiţii de normalitate, cu 

reducerea semnificativă a riscului de lichiditate, care permite evaluarea corectă a 

mărimii proceselor economice ale unităţii din activitatea de explotare. 
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Analiza comparată a contului de profit şi pierdere. 

 

Indicator Rezultate 

2011 

Rezultate 

2012 

Rezultate 

2013 

Rezultate 

2014 

Rezultate 

2015 

Venituri din 

exploatare 

 3.122.650  7.905.213 4.385.538 4.668.983 4.955.681 

Cheltuieli din 

exploatare 

 3.108.578  7.310.358  4.385.046  4.656.276 4.951.190 

Rezultatul din 

exploatare 

- profit 

- pierdere 

                       

 

14.072                        

                       

 

594.855 

                       

 

492 

                       

 

12.707 

                       

 

4.491 

Venituri financiare  1.289.413  404.939  120.684 117.441 73.556 

Cheltuieli financiare  1.286.232  445.605  22.003  21.209  11.961 

Rezultatul financiar 

– profit 

- pierdere 

 

       3181 

- 

 

- 

40.666 

 

     98.681 

- 

 

     96.232 

- 

 

     61.595 

- 

Rezultatul curent 

– profit 

- pierdere 

 

     17.253 

 

     

 493.798 

 

    

  99.173 

 

    

  108.939 

    

  66.086 

Venituri 

extraordinare 

              0               0               0               0               0 

Cheltuieli 

extraordinare 

              0                0                0                0                0  

Rezultatul 

extraordinar 

              0               0               0               0               0 

Venituri totale 4.412.063 8.310.152 4.506.222 4.786.424 5.029.237 

Cheltuieli totale 4.394.810 7.755.963 4.407.049 4.677.485 4.963.151 

Rezultatul brut 

– profit 

- pierdere 

       

17.253 

       

554.189 

       

99.173 

       

108.939 

       

66.086 

Impozit pe profit Pierdere 

fiscală de 

recuperat 

111.685 

60.391 472 17.378 12.722 

Rezultatul net 

Profit 

Pierdere 

 

      17.253 

       

493.798 

       

      98.701 

       

      91.561 

       

     53.364 
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Reducerea semnificativă a vânzărilor nete în special începând cu anul 2006 s-

a datorat ofensivei produselor similare asiatice, atât pe piaţa internă cât şi pe piaţa 

externă, precum şi crizei financiare din ultimii ani, care a cuprins şi industria lânii. 

Activitatea societăţii s-a desfăşurat conform programului de activitate stabilit, 

în condiţii de continuitate, acesta urmând a fi aplicat şi în exerciţiile viitoare funcţie 

de prelungirea crizei financiare. 

Privitor la fluxurile de numerar s-a asigurat la finele fiecărei perioade un 

disponibil de cont, care să permită intervenţii rapide în situaţii de criză. 

Dupa încheierea exercitiului financiar, nu au apărut evenimente deosebite 

care să influenţeze informaţiile conţinute de situaţiile financiare aferente anului 

2015.Instrumentele financiare utilizate de catre SC Stofe Buhuşi SA nu sunt 

semnificative  pentru evaluarea activelor,  datoriilor, pozitiei financiare şi a profitului 

sau pierderii. 
 

Pentru perioada următoare conducerea societăţii va aplica politici 

manageriale care sa asigure o evolutie favorabila a tuturor segmenteleor funcţionale 

ale societăţii, prin asigurarea cu comenzi, aprovizionarea operativă, întreţinerea 

curentă a utilajelor şi instalaţiilor, reducerea cheltuielilor, a consumurilor specifice, 

rentabilizarea procesului de producţie şi introducerea cu prioritate a tehnologiilor 

avansate care să asigure atât creşterea calităţii produselor realizate cât şi preţuri 

competitive. 

 

Guvernanţă corporativă 

 

Societatea a adoptat codul de guvernanţă corporativă al Bursei de Valori 

Bucureşti. 

Structura de guvernanţă corporativă este formata la nivel decizional de 

Consiliul de Administraţie aprobat şi validat conform prevederilor legale, prin 

hotarare  AGA în şedinţa din 16.12.2015, astfel : 

 

Nume şi prenume/ 

Denumire 

CNP/CIF Calitate 

Câmpanu Stefan 1590825043524 Preşedinte CA - Director 

General-ing.textilist 

Costin Gheorghe 1460203043525 Membru CA- economist 

SC ASSET Invest SA 

Bacau 

3227040 Membru CA prin Udreanu 

Mihaela- Dorina - ing.textilist 

2621115040040 
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Pentru monitorizarea desfăşurarii activităţii societăţii comerciale Consiliul de 

Administraţie se întruneste cel puţin o dată pe trimestru. 

 

Responsabilităţile Consiliului de Administraţie constau, printre altele, în: 

a) examinarea şi aprobarea planului strategic, operaţional şi financiar al societăţii, 

precum şi a structurii corporative a grupului, dupa caz; 

b) evaluarea adecvarii structurii organizationale, administrative şi contabile a 

Emitentului şi subsidiarelor, cu relevanta strategica asupra activităţii acestuia; 

c) evaluarea performantei generale a societăţii şi compararea periodica a rezultatelor 

realizate cu cele planificate; 

d) examinarea şi aprobarea în prealabil a contractelor incheiate de emitent si 

subsidiarele acestuia cu impact semnificativ asupra profitabilitatii, activelor si 

pasivelor sau situatiei financiare a societăţii, acordand o atentie deosebita 

tranzactiilor cu partile implicate - tranzactiile cu sine -; în acest scop CA va stabili 

criterii generale pentru identificarea tranzactiilor cu impact semnificativ; 

e) evaluarea, cel putin o data pe an, a marimii, compunerii şi performantei CA si 

comitetelor sale, dupa caz; 

f) introducerea informatiilor, în Capitolul privind guvernanţă corporativă din 

Raportul Anual al Emitentului, referitoare la aplicarea prevederilor prezentului 

Cod şi în mod deosebit privind numarul de sedinte ale CA si, dupa caz, ale 

comitetelor consultative tinute în anul financiar respectiv, precum şi informatii 

privind procentajul participarii la aceste sedinte a fiecarui membru CA. 

 

Practicile de guvernaţă corporativă adoptate de societate se refera, fara a fi 

limitative,  la : 

- toti detinatorii de acţiuni sunt tratati în mod echitabil,  toate instrumentele 

confera drepturi egale detinatorilor, orice modificare a drepturilor conferite de 

acestea, trebuie supusa aprobarii detinatorilor direct afectati, dupa caz, în adunarile 

speciale ale respectivilor detinatori. 

- societatea depune toate diligentele pentru facilitarea participarii acţionarilor 

la lucrarile adunarilor generale ale acţionarilor (“AGA”), precum şi a exercitarii 

depline a drepturilor acestora. 

- societatea propune aprobarii AGA proceduri de urmat în vederea 

desfăşurarii ordonate şi eficiente a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul 

oricarui acţionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbatere. 

- participarea acţionarilor la lucrarile AGA este pe deplin incurajata, 

acţionarii care nu pot participa avand la dispozitie posibilitatea exercitarii votului în 

absenta, pe baza de procura speciala. în cadrul AGA se va permite şi incuraja 

dialogul intre acţionari şi membrii Consiliului de Administraţie si/sau ai conducerii. 
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-  societatea asigura acţionarilor accesul la informatii relevante, astfel incat 

acestia sa-si exercite toate drepturile de o maniera echitabila. 

- exista personal desemnat pentru relatia cu investitorii, în general, şi cu 

acţionarii proprii, în special.  

 

Societatea are desemnata o persoana salariata cu atributii de control intern şi 

detine un manual de principii şi politici contabile care sta la baza reglementarii 

acestuia. Controlul intern vizeaza asigurarea conformitatii cu legislatia în vigoare, 

buna functionare a activităţii interne, aplicarea deciziilor luate de conducere, 

fiabilitatea informatiilor financiare, utilizarea eficienta a resurselor, precum şi 

prevenirea şi controlul riscurilor de a nu atinge obiectivele stabilite. 

Procedurile de control intern vizeaza urmarirea inscrierii activităţii unitatii şi 

a comportamentului personalului în cadrul definit de legislatia aplicabila, valorile, 

normele şi regulile interne, cat şi verificarea daca informatiile financiare, contabile şi 

de gestiune reflecta corect activitatea şi situatia societăţii. 

Controlul intern se realizeaza anterior operatiunilor o data cu elaborarea 

bugetului, pe parcursul activităţii de producţie cat şi la finalul  operatiunilor 
 

Adunarea generala ordinara se va ţine la sediul societăţii, urmare a convocarii 

prealabile. 

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară, 

conform Actului Constitutiv al societatii,  prezenţa acţionarilor care să deţină cel 

puţin o jumatate din capitalul social. Hotărârile adunării generale ordinare se iau de 

catre actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social. Dacă adunarea 

generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cvorumului adunarea ce se 

va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea 

de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu 

majoritatea voturilor exprimate.  

 

Presedintele Consiliului de Administratie, 

Ing.Stefan Campanu 


