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NR.   630    DIN 22.04.2016     

 

RAPORT ANUAL 

PENTRU EXERCIŢIUL 2015 

CONFORM REGULAMENTULUI NR.1/2006 

AL C.N.V.M. 

 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare 

emise de STOFE BUHUŞI SA : ATS – AeRO Standard 

 

Valorile mobiliare emise de “STOFE BUHUŞI” S.A., sunt exclusiv acţiuni, 

fiind emise un numar de 1.985.873, cu valoare nominală de 2,50 lei. 

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

Acţiunile “Stofe Buhuşi“ S.A. au fost înregistrate la tranzacţionare la 

14.05.1997. 
 

In 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. 

În ultimele 52 de săptămâni, valoarea de tranzacţionare a fost de 5.002,34 lei.  

Ultima tranzacţie a fost înregistrată la 26.02.2016 când a fost înregistrată o 

valoare de piaţă de 1.50 lei/acţiune. 
 

Structura sintetică a acţionariatului la 31.12.2015, certificată de către 

“Depozitarul Central ” entitatea care gestionează registrul acţionarilor este: 
 

Acţionari semnificativi 
Numar de acţiuni 

deţinute 

Cota de 

participare 

Asociatia “Stofe Buhuşi” 1.012.795 51,00 % 

S.I.F. “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 % 

 

Situaţia sintetică a acţiunilor cotate este: 
 

Specificatie 
Numar  

acţiuni 
Cota % Observatii 

Acţiuni ale 

acţionarului majoritar 
1.012.795 51,00 

Dobândite conform contract nr. BC 33/ 

04.09.2000,vanzător FPS 

Acţiuni cotate 958.720 49,00 
Tranzacţionabile pe piaţa ATS – AeRO 

Standard 

 1.985.873 100,00  
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In perioada de raportare, deşi au fost operate tranzacţii cu acţiuni ale Stofe 

Buhuşi S.A., valoarea acestora nu a fost semnificativă şi nu a modificat structura 

sintetică a acţionariatului, aceasta fiind identica cu cea existentă la finele anului 2014. 

 

 

1. Analiza activităţii societăţii comerciale. 

 

1.1. Descrierea activităţii de bază a societăţii 

 

“Stofe Buhuşi“ S.A. îşi desfaşoara activitatea în sfera producţiei industriale, 

activitatea principală a acesteia fiind productia de ţesături din lâna şi tip lână 

pieptanată, activitate clasificată CAEN la cod 1320. 

 

Societatea a fost înfiinţată în anul 1990, prin H.G. nr, 1254 1990 ca societate pe 

acţiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990, de reorganizare a unitaţilor de 

stat în regii autonome şi societăţi comerciale. 

 

Societatea a fost înregistrata la Registrul Comertului la data de 29.01.1991 sub 

numarul:  J04 / 52 / 1991, desfaşurandu-şi activitatea în conditii de continuitate, în 

conformitate cu prevederile legale specifice şi ale documentelor sale constitutive. 

 

În perioada de analiză nu au fost operate modificări în structura societăţii. 

Activitatea productivă poate fi grupată, pe faze tehnologice principale, astfel: 

- sortare şi spălare lână fină, semifină şi groasă; 

- sortare şi pregătire deşeuri textile proprii sau aprovizionate de la furnizori; 

- vopsire fibre şi pale; 

- tehnologii de realizare fire pieptanate, semipieptanate şi cardate; 

- tehnologii de realizare ţesături; 

- tehnologii de finisare ţesături. 

 

Extinderea obiectului de activitate şi în domeniul cercetării şi dezvoltării în 

ştiinte fizice şi naturale permite unităţii valorificarea potenţialului intelectual al 

resursei sale umane, societatea având angajaţi specialişti cu specializări şi calificări 

postuniversitare, cu experienţă acumulată în programe de cercetare dezvoltare 

anterioare. 
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1.2. Evaluarea activităţii societăţii 

 

1.2.1. Elemente de evaluare generală 

 

lei 

Indicator 
Realizări 

2011 

Realizări 

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% 

 

1.2.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii 

 

Principalele produse realizate de societate sunt: 

- lâna sortată şi spalată având ca sursă lână brută tunsă de pe oi; 

- fire din lână şi tip lână, în sistem cardat şi pieptănat, respectiv 100 % lana, 100 % 

fibre chimice sau în amestec (fibre naturale şi fibre chimice) în diferite procente şi 

fineti, în funcţie de cerinţele de calitate impuse de beneficiar sau de caracteristicile 

ţesăturilor, în cazul consumului propriu; 
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- ţesături din lână şi tip lana, pe baza consumului firelor realizate în unitate, fiind 

destinate confectiilor de damă şi bărbăteşti (rochii, costume, pardesie, paltoane), 

paturi, stofă pentru mobila, articole tehnice, într-o gamă largă de articole. 

 

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

ţesăturile sunt livrate clienţilor din piaţa europeana, pentru care sunt realizate exclusiv 

pe baza de contracte şi comenzi. La intern produsele sunt destinate firmelor de 

confectii şi celor de comert cu amanuntul. 

 

Sunt valorificate parte din produsele reziduale şi din capacitatile de producţie 

pentru realizarea de lucrari şi prestari de servicii diverse, specifice industriei de 

ţesături, catre terti care solicita prelucrarea materiilor lor prime şi semifabricatelor prin 

filare, tesere sau finisarea producţiei lor. 

Constructiile industriale sau administrative devenite disponibile prin 

reorganizarea activitatii proprii sunt valorificate prin inchiriere, asigurand chiriasilor 

serviciile functionale 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% 

4.192.89810

0,00% 

4.054.344100

,00% 

4.459.00410

0,00% 

4.896.79210

0,00% 
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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) in proiectul C.7-062 MULTITEXFUNCTION 

pentru realizarea de ţesaturi din fibre naturale cu tratare în plasmă, respectiv in 

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. 

Innoirea face parte din politica de management a producţiei şi include masuri de 

racordare a gamei de fire şi ţesături la tendintele modei. Modificarile semnificative în 

industria textilelor, sunt relativ rare şi de regula, de fond, vizand în special tehnologiile 

şi utilajele necesare prelucrarii. Sub aspectul formei, insa, modificarile aduse de 

tendintele sezoniere ale modei impun o flexibilitate marita a capacitatii de armonizare, 

cu maxima operativitate, pe sezoane, a intregului portofoliu de produse (fire şi 

ţesături) , aceste schimbari fiind facute de catre societate în cursul intregului an. 

 

1.2.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico- materiala 

 

Materiile prime se aprovizioneaza, în majoritate din import, celofibra, palele din 

lana, relonul şi poliesterul din Anglia şi Germania, colorantii din Elvetia şi Germania, 

piesele de schimb şi accesoriile din Italia, Germania si China. Din tara sunt asigurati 

auxiliarii chimici şi utilitatile. 

Sursele sunt sigure pe termen lung, iar preturile la nivelul normal al celor 

practicate pe pietele internationale. 

 

Stocurile sunt mentinute la nivelul minim sau, în cazul materiilor prime din 

import, datorita operativitatii cu care sunt livrate, se comanda pentru fiecare contract 

comercial. 

Activitatea societăţii nu depinde de un singur furnizor, iar lipsa furnizorilor 

autohtoni pentru materiile prime genereaza un risc mediu provocat de variatiile 

cursurilor de schimb valutar. 

 

1.2.4. Evaluarea activitatii de vanzare 

 

Pe ambele destinatii – piata externa şi interna – exista o concurenta puternica 

din partea producatorilor din China, Turcia şi India care, oferind produse foarte ieftine 

sunt preferati, chiar daca unele din produsele lor sunt de calitate indoielnica. 
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Ponderea livrarilor, pe segmentul de piata al societăţii a scazut considerabil, atat 

la export cat şi la intern, aceasta tendinta mentinandu-se şi în perioadele urmatoare, 

incadrandu-se în evolutia generala specifica industriei textile romanesti, cuprinsa de 

criza financiara mondiala. 

Activitatea societăţii nu depinde de un singur client la nici un produs din 

portofoliu. 

 

1.2.5. Evaluarea aspectelor legate de angajati / personalul societăţii comerciale. 

 

Unitatea îşi desfaşoara activitatea de producţie utilizand personal calificat şi 

specializat pentru fiecare loc de munca, potrivit atributiilor profesionale şi 

caracteristicilor tehnologice. Personalul angajat are calificarea necesara, avand dupa 

caz, avizele speciale de lucru (avize medicale pentru lucrul în mediu sau cu substante 

nocive, avize şi autorizatii ISCIR, etc.). 

 

Ponderea este detinuta de salariatii calificati în industria textila (filatori, tesatori, 

finisori, laboranti, controlori tehnici de calitate), pentru serviciile adiminstrative şi 

auxiliare avand angajati calificati corespunzator, a caror pondere insa nu are valori 

semnificative. 

 

Evolutia numarului mediu de salariati este: 

 

Indicatori 

2011 

*numar 

**pondere 

2012 

*numar 

**pondere 

2013 

*numar 

**pondere 

2014 

*numar 

**pondere 

2015 

*numar 

**pondere 

Muncitori 
53 

81,54% 

49 

71,02% 

45 

70,77% 

52 

72,23% 

51 

72,86% 

Maistri 
7 

10,77% 

7 

10,14% 

7 

10,77% 

7 

9,73% 

6 

8,57% 

TESA (inclusiv 

inginerii specialisti) 

5 

7,69% 

13 

18,84% 

13 

18,46% 

13 

18,06% 

13 

18,57% 

TOTAL 
65 

100,00% 

69 

100,00% 

65 

100,00% 

72 

100,00% 

70 

100,00% 

 

Angajatii societăţii au reprezentanti ai salariatilor semnatari ai contractului 

colectiv de munca.  

Raporturile de munca, în conditiile de acuta austeritate, în care unitatea îşi 

desfaşoara activitatea, sunt amiabile, intre angajati şi patronat neexistand situatii 

conflictuale, aspectele divergente fiind solutionate prin negociere. In utimii cinci ani 

nu au fost înregistrate incidente spontane de intrerupere a activitatii sau greve datorate 

nemultumirii angajatilor fata de tratamentul profesional sau social aplicat de angajator. 
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1.2.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului 

inconjurator. 
 

Activitatea societăţii este autorizata de catre entitatile de mediu competente, 

detinand Autorizatia de mediu fara program de conformare. 

Activitatea de mediu nu genereaza situatii de risc pentru mediu, societatea 

avand functionala o instalatie de epurare a apelor, care asigura protectia necesara a 

raului Bistrita la deversarea apelor reziduale. Activitatea nu este generatoare de 

reziduuri poluante sau noxe în aer, sol sau apa. 

Societatea nu este implicata în litigii de mediu şi nu se preconizeaza incalcari 

ale legislatiei specifice, activitatea de mediu fiind monitorizata de angajat specializat 

în protectia mediului. 

 

1.2.7. Evaluarea activitatii de cercetare-dezvoltare. 

 

Veniturile din studii şi cercetari provin din parteneriatul pe care societatea l-a 

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

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

pentru realizarea de ţesaturi din fibre naturale cu tratare în plasmă, precum şi in 

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. 

1.2.8. Evaluarea activitatii privind managementul riscului 

 

Avand în vedere lipsa ofertei autohtone pentru materiile prime şi concurenta 

produselor din China, Turcia, India suntem expusi permanent riscului de pret, 

resimtindu-se pregnant lipsa unei strategii nationale privind producţia de lână şi fibre 

chimice cat şi a unei protectii a producţiei nationale de fire şi ţesături fata de 

importurile de textile ieftine şi de calitate indoielnica. 

 

Societatea practica o politica de evitare, pe cat posibil, a angajarii de credite, 

asigurandu-si lichiditatile din activitatea curenta, astfel incat nu este supusa riscului de 

credit şi riscului ratei dobanzii. 

 

Unitatea îşi asigura finantarea activitatii curente direct, selectionandu-si clientii 

pe baza bonitatii lor financiare şi este evitat astfel riscul de finantare şi riscul de 

lichiditate. 
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1.2.9. Evaluarea externa a activitatii  societăţii. 

 

In cursul anului 2015 societatea a fost în atentia unitatilor teritoriale specializate 

ale statului, care prin acţiuni de control tematic sau de fond au evaluat neutru şi 

obiectiv activitatea acesteia. 

 

In anul 2015 au fost efectuate controale de fond şi tematice de catre 

reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bacau, Inspectoratul 

Teritorial de Munca Bacau si Administratia Bazinala de Apa Siret Bacau. Aceste 

autoritati au verificat şi evaluat conform competentelor specifice, organizarea şi 

desfasurarea activitatii de protectie civila, realizarea masurilor de protectie a muncii, 

de respectare a legislatiei în domeniul securitatii şi sanatatii în munca, al stabilirii 

conditiilor de munca, precum si actele de reglementare a functionarii societatii din 

punct de vedere al gospodaririi apelor. 

 

Activitatea economica a unitatii este supusa auditului financiar - contabil, 

auditorul intocmind, conform standardelor, raportul de audit, fara rezerve. 

Raportul de audit a fost facut public, la data emiterii, conform regulamentelor 

C.N.V.M. 

 

1.2.10 Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii. 
 

Pentru exercitiul 2015 şi viitoarele, societatea a preconizat armonizarea valorii 

de productie cu numarul de personal necesar realizarii acesteia. 

 

Veniturile din activitatea de bază continuă sa fie afectate de diminuarea 

volumului de comenzi, atat pe piata interna cat, mai ales, pe piata externa. 

 

Pentru perioada viitoare, managementul a preconizat implementarea de masuri 

avand ca principal scop eficientizarea activitatii si cresterea profitabilitatii, masuri care 

constau in: 

- achizitionarea de utilaje specifice pentru diversificarea si modernizarea bazei de 

productie; 

- eficientizarea proceselor tehnologice prin reducerea costurilor si a timpilor de 

preductie; 

- participarea la targuri si expozitii de profit, interne si internationale, pentru in 

scopul amplificarii vizibilitatii societatii pe piata; 
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- ofertarea produselor si serviciilor in S.E.A.P pentru clientii care aplica proceduri de 

achizitie publica; 

- ofertarea de prestari servicii specializate pentru clientii priviati 

- ofertarea de servicii privind studiile si cercetarile tehnologice, pentru valorificarea 

la maxim a performantelor profesionale ale specialistilor societatii. 

 

2.Activele corporale ale societăţii. 
 

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

Buhuşi, str. Libertatii nr.36 

Unitatea nu are sucursale, filiale, agentii sau puncte de lucru organizate pe alte 

amplasamente. 

In patrimoniul unitatii sunt înregistrate constructii, constructii speciale, insatlatii 

tehnice, masini, utilaje şi alte active asimilabile utilizate pentru producţie, în 

conservare, disponibile sau inchiriate, dupa caz. 

Defavorizanta este insa vechimea utilajelor şi gradul ridicat de uzura, ultima 

acţiune de retehnologizare fiind desfasurata în anul 1995 şi priveste activitatea sectiei 

de finisaj. 

Gradul de uzura pentru circa 10% din active este estimat la 40-45%, utilajele 

respective avand o vechime de circa 20 ani, pentru celelalte 90% din active gradul de 

uzura fiind estimat la 80-85%, vechimea acestora fiind de peste 25 ani. 

In anul de referinta unitatea nu a efectuat casari de mijloace fixe. 

Unitatea nu are înregistrate litigii privind dreptul de proprietate şi nici nu există 

potenţiale probleme legate de aceste drepturi. 

 

3.Piata valorilor mobiliare emise 

 

Unitatea are emise valori mobiliare de tipul acţiunilor. Acestea sunt 

tranzacţionate pe piata ATS – AeRO Standard. 

 

In conformitate cu prevederile legale societatea a decis pentru exercitiul 2015, 

utilizarea integrala a profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile reportate, 

astfel incat nu s-au cuvenit, platit sau acumulat dividende în contul acţionarilor. 

Pentru perioadele viitoare se intentioneaza utilizarea eventualelor rezultate 

pozitive pentru acoperirea tuturor pierderilor reportate, dupa care acestea se vor utiliza 

pentru retehnologizare. 

 

Nu se intentioneaza achizitionarea de catre societate a propriilor acţiuni. 
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Unitatea nu are filiale şi implicit nu exista acţiuni emise şi detinute de acestea. 

Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta şi nici nu 

intentioneaza sa initializeze operatiuni de capital de acest tip. 

 

4. Conducerea societăţii. 
 

Conducerea societăţii este asigurata la nivel decizional de Consiliul de 

Administratie, iar conducerea operativa este asigurata de Consiliul Director, conduceri 

aprobate şi validate conform prevederilor legale, prin hotarare a AGA în sedinta din 

16.12.2015. 

 

4.1. Lista membrilor Consiliului de Administratie 

 
Nume şi prenume/ 

Denumire 
CNP/CIF Calitate 

Câmpanu Stefan 1590825043524 Preşedinte CA - Director General-ing.textilist 

Costin Gheorghe 1460203043525 Membru CA- economist 

S.C. ASSET Invest S.A. 

Bacau 
3227040 

Membru CA prin Udreanu Mihaela- Dorina - 

ing.textilist CNP 2621115040040 

 

4.2 Prezentarea membrilor Consiliului de Administratie. 

 

D-l STEFAN CAMPANU, este absolvent al Institutului Politehnic Iasi, 

Facultatea de Tehnologia şi Chimia Textilelor, specialitatea inginer în tehnologia 

firelor şi ţesăturilor. Experienta profesionala este dobandita la Stofe Buhuşi, unde 

incepand cu 1986 a detinut functii de conducere la nivel departamental sau general. 

Detine în proprietate un numar de 3115 acţiuni reprezentand 0,32 % din totalul 

acţiunilor tranzactionabile. 

 

D-l Costin Gheorghe este absolvent al Universitatii “Alexandru Ioan Cuza ” 

Iasi, specializarea contabilitate şi informatica de gestiune. Experienta profesionala este 

dobandita la Stofe Buhusi, unde a detinut diverse functii: sef serviciu financiar-preturi, 

sef serviciu contabilitate si director economic. Detine în proprietate un numar de 1050 

acţiuni reprezentand 0,11 % din totalul acţiunilor tranzactionabile. 

 

S.C. ASSET Invest S.A. Bacau este persoana juridica autorizata conform 

legislatiei specifice, intersele acesteia sunt reprezentate, iar drepturile si obligatiile 

sunt exercitate de catre D-na MIHAELA-DORINA UDREANU, absolventa a 

Institutului Politehnic Iasi, Facultatea de Tehnologia şi Chimia Textilelor, specialitatea 

inginer în tehnologia ţesăturilor. Experienta profesionala este dobandita la “Proletarul 
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“Bacau. Incepand cu 1992 este analist investitii financiare la SIF “Moldova”. Nu 

detine în proprietate acţiuni la Stofe Buhuşi SA. S.C. ASSET Invest S.A. Bacau 

reprezentand interesele acţionarului semnificativ SIF “ Moldova”. 

 

Nu exista persoane afiliate. 

 

Membrii Consiliului de Administratie în ultimii cinci ani nu au fost antrenati în 

litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea în cadrul societăţii şi nici 

nu exista aspecte care sa restrictioneze capacitatea acestora de a-si exercita atributiile 

profesionale în folosul societăţii. 

 

5. Situaţia financiar – contabilă. 
 

Analiza comparată a indicatorilor economico-financiari reflectati prin bilanţ, 

contul de profit şi pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii si fluxurile de 

trezorerie, asigura o imagine fidela a pozitiei economice si performantelor societatii, 

obtinute în conditii de continuitate. 

 

Situatiile financiare ale Stofe Buhuşi SA, sunt intocmite în conformitate cu 

Reglementările contabile privind situaț iile financiare anuale individuale şi situaț iile 

financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul nr. 1802/2014.  

 

In baza Ordinului nr.1802/2014, situatiile financiare ale societăţii sunt auditate, 

potrivit legii de catre S.C. Audit Expert Consult S.R.L. Iasi, identificata prin 

Autorizatia de auditor nr. 860/2008, cu sediul în Iasi, str. Armeana nr.2 si 2A, 

înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/1126/2001, avand CUI: RO14333170, 

reprezentată de ec. Axinte Verginia. 

 

5.1.Analiza comparata a principalilor indicatori bilantieri  
 

Indicatori 
Rezultate 

2011 

Rezultate 

2012 

Rezultate 

2013 

Rezultate 

2014 

Rezultate 

2015 

Imobilizări 

necorporale 
487              315              143              0              0  

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 
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Creanţe 757.467       892.471 
    

1.051.312 
     769.650      948.980 

Inv.financiare TS                   0                   0 
                  

0 
1.100.000 650.000 

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 0 

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 

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 

Repartizarea 

profitului 
   (5.457) (1.481) 

Capitaluri proprii 20.855.471 20.901.760 21.000.462 21.092.047 21.145.843 

Patrimoniu public                   0                   0 
                  

0 
                  0                   0 

Patrimoniul privat 0 0 0 0 0 

Total capitaluri 20.855.471 20.901.760 21.000.462 21.092.047 21.145.843 

 

In 2015 se poate constata o activitate în conditii de normalitate, cu reducerea 

semnificativa a riscului de lichiditate, care permite evaluarea corecta a marimii 

proceselor economice ale activitatii de exploatare a societatii. 
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5.2. Analiza comparata 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 

0                        

                     

594.855 

0 

                       

492 

0 

                       

12.707 

0 

                       

4.491 

0 

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 

0 

 

0 

40.666 

 

     98.681 

0 

 

     96.232 

0 

 

     61.595 

0 

Rezultatul curent 

– profit 

- pierdere 

 

     17.253 

0 

     

 493.798 

0 

    

  99.173 

 

    

  108.939 

0 

    

  66.086 

0 

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 

0 

       

554.189 

0 

       

99.173 

0 

       

108.939 

0 

       

66.086 

0 

Impozit pe profit 

Pierdere 

fiscală de 

recuperat 

111.685 

60.391 472 17.378 12.722 

Rezultatul net 

Profit 

Pierdere 

      17.253 

0 

       493.798 

0 

       

      98.701 

0 

       

      91.561 

0 

       

     53.364 

0 

 

Variatia vanzarilor nete în perioada 2008 – 2015, de regula in sensul reducerii 

acestora, este cauzata de ofensiva produselor similare asiatice, atat pe piata interna cat 

şi pe piata externa. 

Pentru veniturile nete realizate, cheltuielile angajate s-au situat în limite 

normale, asigurandu-se un profit, proportional cu producţia realizata. 

Activitatea societăţii s-a desfasurat conform programului de activitate aprobat, 

în conditii de continuitate, acesta urmand a fi aplicat în aceleasi conditii şi în 

exercitiile viitoare. 
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5.4. Analiza modificarii capitalurilor proprii 

 

 

Lei 

 

Element al capitalului propriu 

Sold la 

inceputul 

exercitiului 

Cresteri Reduceri 

Sold la 

sfarsitul 

exercitiului 

 Capital subscris  4.964.683     4.964.683 

 Patrimoniul regiei         

 Prime de capital           

 Rezerve din reevaluare  2.792.489   151 2.792.338 

 Rezerve legale  68.074 1.481   69.555 

 Alte rezerve  22.778.984     22.778.984 

 Actiuni proprii         

Rezultatul reportat reprezentand      

profitul nerepartizat sau pierderea 

neacoperita: 

        

                                             Sold C          

                                             Sold D (11.385.608)     (11.385.608) 

Rezultatul reportat provenit din 

corectarea erorilor contabile 
        

                                             Sold C          

                                             Sold D (262.171) 86.105 (431) (175.635) 

 Rezultatul reportat reprez.surplusul 

realizat din rezerve din reevaluare 
        

                                             Sold C  2.049.492 151   2.049.643 

                                             Sold D 0     0 

Profitul sau pierderea exercitiului 

financiar  
        

                                             Sold C  91.561 5.654.081 5.692.278 53.364 

                                            Sold D         

Repartizarea profitului (5.457) 5.457 1481 (1.481) 

TOTAL CAPITALURI PROPRII 21.092.047 5.747.275 5.693.479 21.145.843 

 

Capitalurile proprii au suportat modificari nete pozitive ca efect al rezultatelor 

favorabile ale activitatii curente. 

 

Principalele variatiile analitice ale conturilor de capitaluri proprii sunt 

determinate de: 

- efectuarea viramentelor interne la schimbarea naturii rezervelor din reevaluare in 

rezultat reportat reprezentand surplusul din reevaluare; 
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- constituirea rezervei legale; 

- acoperirea pierderilor contabile provenite din corectarea erorilor contabile prin 

utilizarea in acest scop a rezultatului realizat la 31.12.2014. 

 

 

5.3. Analiza comparata a fluxurilor de trezorerie 

 

 

Lei 

 

Denumirea elementului 
Exercitiul 

2014 

Exercitiul 

2015 

A 1 2 

Fluxuri trezorerie din activitatea de exploatare:     

 Incasari de la clienti  5.623.377 6.067.537 

 Plati catre furnizorii si angajati 4.799.404 5.848.332 

 Dobanzi platite 0 0 

 Impozit pe profit platit 0 0 

 Incasari din asigurarea impotriva cutremurilor 0 0 

Trezorerie neta din activitati de exploatare 823.973 219.205 

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:     

 Plati pentru achizitionarea de actiuni 0 0 

 Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale 251.101 0 

 Incasari din vanzarea de imobilizari corporale 69.920 0 

 Dobanzi incasate 107.425 70.719 

 Dividende incasate 0 0 

Trezorerie neta din activitati de investitie -73.756 70.719 

Fluxurile de trezorerie din activitati de finantare:     

 Incasari din emisiunea de actiuni  0 0 

 Incasari din imprumuturi pe termen lung  0 0 

 Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar 0 0 

 Dividende platite 0 0 

 Trezorerie neta din activitati de finantare  0 0 

Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de 

trezorerie 
750.217 289.924 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul 

perioadei  
2.682.743 3.432.960 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul 

perioadei 
3.432.960 3.722.884 
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Privitor la fluxurile de numerar se observa ca s-a asigurat la finele fiecarei 

perioade un disponibil de cont, care sa permita interventii rapide în situatii de criza. 

 

Pentru perioada urmatoare conducerea societăţii va aplica politici manageriale 

care sa asigure o evolutie favorabila a tuturor segmenteleor functionale ale societăţii, 

prin asigurarea cu comenzi, aprovizionarea operativa, intertinerea curenta a utilajelor 

şi instalatiilor, reducerea cheltuielilor, a consumurilor specifice şi o consolidare a 

rentabilitatii procesului de producţie. 

 

 

 

 

Director General,      Director Economic, 

 

Ing. Ştefan Câmpanu     Ec. Nicoleta Hucanu 
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