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NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE 
LA 31.12.2018 

 
 
NOTA 1 - Active imobilizate 
 

Denumirea 
elementului de 

imobilizare  

Valoare bruta 

Ajustari de valoare 

(amortizari si ajustari pentru depreciere 

sau pierdere de valoare) 

Sold la 
inceputul 

exercitiului 
financiar Cresteri  

Cedari, 
transferuri 

si alte 
reduceri 

Sold la 
sfarsitul 

exercitiului 
financiar 

Sold la 
inceputul 

exercitiului 
financiar 

Ajustari 
inregistrate 

in cursul 
exercitiului 

financiar 

Reduceri 
sau 

reluari 

Sold la 
sfarsitul 

exercitiului 
financiar 

0 1 2 3 4 = 1+2-3 5 6 7 8 = 5+6-7 

Imobilizari 
necorporale     

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

Alte imobilizari 1.171.042 60.151 0 1.231.193 600.979 160.456 0 761.435 

Avansuri si 
imobilizari 
necorporale in 
curs 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1.171.042 60.151 0 1.231.193 600.979 160.456 0 761.435 

Imobilizari 
corporale     

Terenuri 650.620     850.620 0 0 0 0 

Contructii 6.007.603 0 0 6.007.603 1.345.162 306.929 1.795 1.650.296 

Instalatii tehnice 
si masini 15.946.398 325.825 204.947 16.067.276 14.598.734 297.977 188.168 14.708.543 

Alte instalatii, 
utilaje si 
mobilier 704.952 76.469  3.086 778.335 394.225 44.192 3.086 435.331 

Imobilizari 
corporale in 
curs de executie 16.000 53.656 31.656 38.000       0 

Avansuri si 
imobilizari 
corporale in 
curs  175.173 143.958 31.215 0 0 0 0 

TOTAL 23.525.573 631.123 383.647 23.773.049 16.338.121 649.098 193.049 16.794.170 

Imobilizari 
financiare     

Imobilizari 
financiare 3.719.501 2.388 3.698.382 23.507       0 

Ajustari pentru 
depreciere - 
TOTAL                 

TOTAL 28.416.116 693.662 4.082.029 25.027.749 16.939.100 809.554 193.049 17.555.605 
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         Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanţ la valoarea contabilă diminuată 
cu amortizarea cumulată până la acea dată.  
         Elementele din grupa de imobilizari corporale “Constructii” au fost reevaluate la valoarea 
justa in anul 2013 conform Standardelor Internationale de Evaluare (IVS). Amortizarea cumulata 
la data reevaluarii a fost eliminata din valoarea contabila bruta a activului. 
          Imobilizarile necorporale inregistrate de societate la 31.12.2018 in situatiile financiare 
incheiate sunt active necorporale identificate in programe informatice si licente supuse 
amortizarii liniare pe o perioada de trei ani sau pe durata de utilizare. 
          Imobilizările corporale se constituie din terenuri şi mijloace fixe pentru care dreptul de 
proprietate este recunoscut integral prin titluri de proprietate.  
          În cursul exerciţiului financiar 2018, societatea a efectuat, din surse de finantare proprii 
cheltuieli cu investitiile care au avut ca scop achizitia de utilaje si echipamente de calcul si 
innoirea parcului auto. Valoarea amortizabilă a imobilizărilor corporale a fost alocată sistematic 
pe parcursul duratei de viată a activelor, metoda de amortizare folosită fiind cea liniară.  
 Valoarea amortizării corespunzătoare anului 2018 in suma de 809.554,00 lei a fost 
recunoscută în contul de profit şi pierdere. 
          În situatia prezentată, la reduceri au fost înregistrate casările aprobate de Consiliul de 
Administratie al societatii. 
         Imobilizarile corporale detinute in baza contractului de leasing financiar au fost evidentiate 
ca imobilizari si supuse amortizarii pe o baza consecventa cu politica de amortizare pentru 
bunuri similare ale societatii.    
          
 
 

NOTA  2 – Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 
 

Denumirea provizionului  

Sold la 
începutul 

exercițiului 
financiar 

Transferuri  
Sold la sfârșitul 

exercițiului financiar 
în cont din cont 

0 1 2 3 4 = 1+2-3 

Provizioane pentru pensii şi 
obligaţii similare 

0 0 0 0 

Provizioane pentru impozite 3.624 0 239 3.385 

Alte provizioane 571.713 0 571.713 0 

Total provizioane la  
31.12.2018 

575.337 0 571.952 3.385 

 

In cursul anului 2018 a fost reluata la venituri din provizioane suma de 571.713,00 lei.   
Astfel, soldul la 31 decembrie 2018 reprezinta datoria privind impozitul pe profit amânat 

inregistrată în bilanţul anului 2004 ca urmare a aplicării facilitatii fiscale privind deducerea 
suplimentară a 20% din valoarea investitiilor noi prevăzută la art.24 din Legea nr. 571/2003 si 
provizionul privind participarea la profit.   
           Alte sume de natura litigiilor sau probleme de mediu, pentru care sa fi fost necesara 
constituirea  de  provizioane  pentru  riscuri  si  cheltuieli  nu s-au  identificat.  
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NOTA  3 – Repartizarea profitului 

             In anul 2018,  BRAICONF SA BRAILA  a inregistrat un profit net in suma de 53.853,00 lei, 
reflectată contabil ca profit nerepartizat, urmand ca aceasta sa fie repartizata pe destinatii 
conform hotararii AGA. 

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

Repartizarea profitului in anul 2018  

Destinaţia 2017 2018 

Pofit net de repartizat: 2.117.180 53.853 

1.       rezerve legale 0 0 

2.        rezerve din profit net reinvestit  806.977 0 

DIFERENTA DE REPARTIZAT 1.310.203 53.853 

3.       dividend 1.210.018 0 

4.       majorarea surselor proprii de finantare   0 0 

5.        profit nerepartizat 100.185 53.853 

DIVIDEND BRUT PE ACTIUNE - LEI 0.0270 0 

 
NOTA  4 – Analiza rezultatului din exploatare 

        In anul 2018, BRAICONF SA a continuat activitatea de productie, servicii si comercializare a 
produselor din industria de confecţii textile.  
        Cifra de afaceri raportata la finele anului 2018 este in valoare de 40.599.014,00 lei, 
respectiv 8.704.950,00 euro.  
        In anul 2018, cifra de afaceri are o pondere de 92,50% în totalul veniturilor de exploatare.    
    

INDICATORUL 
NR. 

RÂND 2017 2018 

Cifra  de  afaceri 1 39.283.946 40.599.014 

Costul bunurilor vândute şi al serviciilor 
prestate  - din care: 2 

29.563.893 31.940.937 

Cheltuielile activității de baza 3 25.125.033 25.278.242 

Cheltuielile activităților auxiliare 4 1.259.954 951.215 

Cheltuielile indirecte de producție 5 3.178.906 5.711.480 

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 
nete (rd. 01– rd. 02) 

6 
9.720.053 8.658.077 

Cheltuieli de desfacere 7 214.089 134.964 

Cheltuieli generale de administrație 8 10.912.798 12.160.639 

Alte venituri din exploatare 9 3.412.011 3.293.033 

Rezultatul  din  exploatare (rd. 06 – rd. 
07 – rd. 08 + rd. 09) 10 

2.005.177 -344.493 

 
          



 

4 

 

 
 
 
 
 
 
 

  Cifra de afaceri raportata la finele anului 2018 este in valoare de 40.599.014,00 lei.  
In structura, cifra de afaceri din vanzari (lei) se prezinta astfel:  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

NOTA 5 – Situatia creantelor si datoriilor 

 

CREANŢE 

Sold la 
sfârșitul 

exercițiului 
financiar 

Termen de lichiditate 

sub 1 an peste 1 an 

0 1 = 2 + 3 2 3 

Total, din care: 7.327.477 7.327.477  

clienți interni 128.270 128.270  

clienți externi 4.256.740 4.256.740  

Debitori diversi 161.585 161.585  

Casa de Sănătate 305.723 305.723   

Impozit de recuperat 43.643 43.643   

Creante din operatiuni in curs de lamurire 2.296.465 2.296.465  

Altele 135.051 135.051   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2017 2018 

2018/2017 

(%) 

Volumul vânzărilor la export 30.266.416 31.511.475 4,11 

Volumul vânzărilor la piața internă 9.017.545 9.087.539 1,00 

TOTAL 39.283.961 40.599.014 3.35 
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DATORII *) 

Sold la 
sfârșitul 

exercițiului 
financiar 

Termen de exigibilitate 

sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani 

Total, din care: 7.141.237 7.141.237 0 0 

furnizori interni 991.889 991.889 0 0 

furnizori externi 766.887 766.887 0 0 

furnizori imobilizări 39.874 39.874 0 0 

furnizori facturi nesosite 1.305.411 1.305.411 0 0 

contribuții asigurări 
sociale 

446.145 446.145 
0 0 

contribuții sanatate 174.120 174.120 0 0 

impozit salarii 95.323 95.323 0 0 

CAM 39.239 39.239 0 0 

TVA 728 728 0 0 

salarii si retineri din salarii 599.048 599.048 0 0 

alte datorii  44.817 44.817 0 0 

datorii către acționari 1.678.776 1.678.776 0 0 

creditori diverși 16.594 16.594 0 0 

clienți – creditori 311.931 311.931 0 0 

drepturi de personal 
neridicate 

5.719 5.719 
0 0 

rata leasing 30.158 30.158 0 0 

credite bancare 594.578 594.578  0  0 

 

La data de 31.12.2018, datoriile semnificative ale societatii se refera la furnizori, credite pe 
termen mediu,salarii si dividende neridicate. 
 

 

NOTA 6 – Principii, politici si metode contabile 

Reglementările contabile aplicate la întocmirea şi prezentarea situațiilor financiare anuale.  
 

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

alternativ de tranzactionare - segmentul AeRo din cadrul B.V.B., conform Deciziei 
nr.741/20.04.2015 a Autoritatii de Supraveghere Financiara si întocmeste situații financiare 
anuale cuprinzând cele cinci componente : 

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

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

 Aceste situatii financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 
82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi auditate de societatea de 
audit financiar  Casa de Audit Corvinia  SRL Filiala Pitesti pentru audit extern. 

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

 
Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate 

cu reglementările contabile aplicabile si raspund necesitatilor de informare ale destinatarilor.  
În situatiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor 

proprii se reflecta si se evalueaza la valoarea contabila, pusa de acord cu rezultatele 
inventarierii.  

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

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

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

Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor si consumabilelor, 
manoperei, eficientei si capacitatii de producţie. Aceste niveluri sunt revizuite periodic şi 
ajustate, în funcţie de condiţiile existente la un moment dat. Diferenţele de preţ faţă de costul 
de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct în contabilitate, fiind recunoscute în 
costul activului. Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra 
stocurilor se efectuează cu ajutorul coeficientilor. 

Evaluarea la inventar a creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de 
încasare sau de plata.  
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La fiecare data a bilantului, elementele monetare exprimate în valuta trebuie raportate 
utilizand cursul de închidere,  principiu inclus în politicile contabile ale unitatii si aplicat în 
practica. Tranzactiile  în  valuta  sunt  evaluate  în  moneda  nationala  la  cursul  de  schimb din  
ziua  tranzactiei. 

 

Valorile prezentate în situatiile financiare sunt comparabile. 
 

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

BRAICONF SA ţine contabilitate proprie şi întocmeste situaţii financiare anuale şi raportări 
contabile periodice, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Elementele de activ şi de pasiv, veniturile şi cheltuielile au fost 
evidențiate în moneda națională. Operaţiunile efectuate în valută s-a înregistrat atât în moneda 
naţională, cat si în valută. 

 
În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detaliem: 

 
Reevaluarile la imobilizarile de natura constructiilor au fost facute cu regularitate. Metoda 

in care societatea a procedat la reflectarea in contabilitate a reevaluarii este metoda neta de 
inregistrare a rezultatelor reevaluarii care presupune prezentarea activului la valoarea justa prin 
anularea amortizarii din valoarea contabila bruta si recalcularea valorii nete a activului la 
valoarea sa reevaluata. 

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

 

* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului 
financiar; 

3.193.290 

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

237.100 

* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar. 2.956.190 
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NOTA  7 – Participatii si surse de finantare 

 
Capitalul social al BRAICONF  SA  Braila   este de 4.481.550,00 lei, divizat in 44.815.500  

actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei.  

Structura actionariatului la 31.12.2018 se prezinta astfel:  

Numele Total actiuni Procent Tara 

ELECTROARGES SA 27.244.164 60.7472% ROM 

Alti Actionari 17.591.336 39.2528%  

TOTAL 44.815.500 100%  

        
       Toate acţiunile au fost subscrise şi plătite integral la 31 decembrie 2018 si dau acelaşi drept 
de vot. 

 

NOTA 8 – Informatii privind salariatii si membrii organelor de supraveghere 

             La 31.12.2018, numărul  efectiv de salariaţi ai societătii a fost de 848 persoane, din care 
10 persoane se aflau in concediul pentru cresterea copilului.  

Structura personalului pe categorii de muncă, la 31.12.2018 se prezinta astfel: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cheltuielile privind personalul afecteaza semnificativ rezultatul economico-financiar al 

activitatii societatii, ponderea acestora in totalul cheltuielilor de exploatare fiind de 55.34 % in 
2018. Dimensiunea cheltuielilor cu personalul a fost marcata in mod direct de evolutia salariului 
minim pe economie. In acest context se incearca o politica salariala echilibrata, care sa 
urmareasca in egala masura interesele salariatilor cat si pe cele ale actionarilor. 

 
 
 

Categorii de personal 
31.12.2017 

 
31.12.2018 

Directori 4 3 

Muncitori ( direct si indirect productivi ) 694 705 

Personal tehnic, economic,alte specialităti, 

administrativ 
83 83 

Departament  informatic 9 9 

Retail 58 49 

Total 848 849 
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Consiliul de Administratie stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare, 

supravegheaza activitatea societatii, stabileste structura de conducere executiva si are 
responsabilitatea finala pentru operatiunile si soliditatea financiara a societatii.  

 
Consiliul de Administraţie, format din 3 membri este ales de AGA, pe un mandat de 4 ani, 

la 31.12.2018 structura acestuia a fost urmatoarea : 
 

Constantin Stefan Presedinte CA 

Benjamins United SRL – prin reprezentant permanent 

Octavian Avramoiu Vicepresedinte CA 

Csoarpi Saints SRL – prin reprezentant permanent 

Robert Zisu Membru CA 

 

În anul 2018 nu s-au inregistrat avansuri sau credite platite membrilor organelor de 
administratie si de conducere.  

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

Directorul societatii Ciprian Sorin Vlad – Director General a fost numit prin Decizia 
Consiliului de Administraţie.  

Conducerea operativa a societăţii este realizata de catre :  Ciprian Sorin Vlad – Director 
General, Elena Bianca Alexe – Director Economic si  Săvescu Dan – Director Export. 

Cheltuielile cu personalul in exercitiul financiar 2018 au fost in suma totala de 
24.480.673,00 lei, avand urmatoarea structura: 

- salarii si indemnizatii   - 22.143.585,45 lei; 

- tichete de masa   -   1.471.761,21 lei; 

- asigurari si protectie sociala  -      326.377,15 lei 

Suma de 2.296.465,00 lei reprezentad contravaloare prime acordate conform Procesului 
verbal al Consiliului de Administratie din 04.07.2018 a fost inregistrata in debitul contului 473, 
Sume din operatii in curs de lamurire, pana la primirea rezultatului auditului cu scop special, 
efectuat in vederea constatarii legalitatii acordarii acestor prime si sume suplimentare.  
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                 NOTA 9 - Evolutia ratelor financiare în anul 2018 fată de anul 2017 
     

Denumire Formula de calcul  

2017 2018   

an precedent 
an 

curent Variatie 

1. INDICATORI DE LICHIDITATE       

Lichiditatea 
curentă active curente 

3.37 3.67 0.30   datorii curente 

Lichiditatea 
imediată active curente - stocuri 

1.77 1.88 0.11  (Test acid) datorii curente 

2. INDICATORI  DE  RISC       

Gradul de 
îndatorare capital împrumutat x 100 

2.16 2.15 -   capital propriu 

Acoperirea 
dobânzilor 

profit înaintea platii dobânzii  si 
impozitului pe profit 

386.8 14.57 (372.23)   cheltuieli cu dobânda 

3. INDICATORI DE ACTIVITATE (GESTIUNE)       

Viteza de 
rotatie cifra de afaceri       
active 

imobilizate 
active imobilizate 

3.42 5.43 2.01 

Viteza de 
rotatie cifra de afaceri       

total active total active 1.05 1.16 0.11 

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE       

Rentabilitatea 
capitalului  rezultatul operational 

0.08 0.006 (0.074) angajat 
datorii pe termen lung+capitaluri 

proprii 

Marja brută 
din vânzări profit brut din vânzări x 100 

0.72 1.06 0.34   cifra de afaceri 

5. INDICATORI  PRIVIND  REZULTATUL  PE  ACŢIUNE       

Rezultatul pe 
acţiune profit net atribuibil acţiunilor comune 

0.0270 0.0006 (0.0264)   numar de acţiuni comune 

Raportul 
pret/rezultat preţul pe piaţă al acţiunii 

22.22 0.56 (21.66) pe acţiune rezultatul pe acţiune 
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Evolutia indicatorilor economico-financiari ofera posibilitatea de a efectua analize economico-
financiare cu impact in procesul decizional.  

• In anul 2018, BRAICONF SA a inregistrat un profit net in suma de 53.853 lei care 
oglindeste rentabilittatea economica a activitatii; 

• Indicatorul lichiditatii imediate are o valoare de 1,88, ceea ce conduce la ideea ca 
societatea poate suporta acoperirea tuturor datoriilor curente de cel putin o data;  

• Gradul de îndatorare de 2,15% determinat de creditul bancar pe termen mediu 
contractat in anul 2017 pentru finantarea investitiilor si ratele de leasing existente la 
31.12.2018 nu pun in dificultate continuitatea activitatii. 
 

 
NOTA  10 – Alte informatii        

 

BRAICONF SA este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de 

societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana 

aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Principala activitate a 

societatii este reprezentata de fabricarea de articole de lenjerie de corp. Prin punctele de lucru 

societatea mai desfasoara : comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate ; 

comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate ; comert 

cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate si comert cu amanuntul al 

altor bunuri noi, in magazine specializate.  

Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. 

BRAICONF S.A. face parte din categoria persoanelor juridice de interes public ale cărei 

valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe piaţa B.V.B. Bucureşti – AeRO,  cu simbolul 

BRCR, Segment: ATS, Categorie: AERO Premium.  

Formatul şi continutul situatiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de 

evaluare, precum şi regulile de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situațiilor financiare 

anuale sunt în concordanţă cu actele normative comunitare în domeniul contabilitătii transpuse 

în legislatia natională prin Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate 

prin ORDINUL nr. 1802/2014 din 29 Decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 

consolidate. 

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

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

departament asigura înregistrarea cronologica şi sistematica, prelucrarea, publicarea şi 

pastrarea informatiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de 

trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi 

potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori. 
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BRAICONF S.A. întocmeste situatii financiare anuale si raportari contabile periodice, 

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

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

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

audit financiar CASA DE AUDIT CORVINIA  SRL Filiala Pitesti. 

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

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

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

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

         Din punct de vedere fiscal, societatea are sediu permanent în România şi este persoana 

impozabilă în sensul impozitului pe profit. In perioada analizata firma inregistreaza un profit net 

de 53.853,00 lei si un  impozit pe profit in suma de 113.470,00 lei.  

         Cifra de afaceri neta în anul 2018 a fost de 40.599.014,00 lei si s-a obtinut în principal din 

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

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

asemenea la cresterea semnificativa a cifrei de afaceri.  

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

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

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

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

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

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

permanent monitorizata . 

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

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

decembrie 2018 care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui să fie prezentate în 

aceste situatii financiare.  
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