
  

 

 

 

 

NOTA 1. PREZENTAREA SOCIETATII 
 

 

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

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

romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Principala 

activitate a societatii este reprezentata de fabricarea de articole de lenjerie de corp. Prin 

punctele de lucru societatea mai desfasoara : comert cu amanuntul al imbracamintei, in 

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

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

specializate si comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate.  

 

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

 

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

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

simbolul BRCR, Segment: ATS, Categorie: AERO Premium.  

 

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

evaluare, precum şi regulile de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a 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. 

 

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

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

ulterioare.  



  

 

 

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

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

către societatea de audit financiar BDO Audit SRL. 

 

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

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

activ si de pasiv, veniturile şi cheltuielile au fost evidentiate în moneda nationala. 

Contabilitatea operatiunilor efectuate în valută s-au înregistrat atat în moneda natională, 

cat si în valută.  

 

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

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

pierdere in suma de 4,596,382,00 lei. 

 

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

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

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

contribuit de asemenea la cresterea cifrei de afaceri.  

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

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

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

 

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

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

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

permanent monitorizata . 

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

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

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

în aceste situatii financiare.  

 
 

NOTA 2. PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE 

 

Reglementările contabile aplicate la întocmirea şi prezentarea situațiilor financiare 

anuale.  

 

Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile 

privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate,  



  

 

 

aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si 

completarile ulterioare si oferă o imagine fidela a activelor, datoriilor, poziției financiare, 

profitului sau pierderii entității. Caracteristicile calitative, respectiv inteligibilitatea, 

relevanta, credibilitatea şi comparabilitatea, determina utilitatea informației oferite de 

situațiile financiare. 

 

BRAICONF SA este o societate comerciala  ale cărei actiuni se tranzactioneaza pe 

sistemul alternativ de tranzactionare - segmentul AeRo din cadrul B.V.B., conform 

Deciziei nr. 741/20.04.2015 a Autoritatii de Supraveghere Financiara si întocmeste 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  BDO Audit SRL pentru audit extern. 

 

Principiile contabile generale care stau la baza înregistrării în contabilitate a operaţiilor, 

tranzacţiilor, a evaluării elementelor prezentate în situaţiile financiare anuale precum şi 

la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt următoarele: 

 

a) Principiul continuităţii activităţii: Situatii financiare au fost intocmite bazandu-

se pe faptul ca entitatea îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii 

activităţii. Societatea îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de 

lichidare sau reducere semnificativă a activităţii. 

 

b)  Principiul permanenţei metodelor: Metodele de evaluare şi politicile contabile se 

aplică în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul. 

 

c)  Principiul prudenţei conform căruia, activele şi veniturile nu trebuie să fie 

supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate. În contul de profit şi pierdere 

poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului. 

 

d)  Principiul independenţei exerciţiului Se evidenţiază veniturile şi cheltuielile 

aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii 

cheltuielilor. Astfel, se vor evidenţia în conturile de venituri şi creanţele pentru care nu a 

fost întocmită încă factura (contul 418 Clienţi-facturi de întocmit), respectiv în conturile  

 



  

 

 

de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 

Furnizori-facturi nesosite). 

 

e)  Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii potrivit căruia,  

componentele elementelor de active şi de datorii trebuie evaluate separat. 

 

f)  Principiul intangibilităţii potrivit căruia bilanţul de deschidere pentru fiecare 

exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar 

precedent. 

 

g)  Principiul necompensării potrivit căruia, orice compensare între elementele de 

active şi datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă. Toate 

creanţele şi datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente 

justificative. Eventualele compensări între creanţe şi datorii faţă de aceeaşi entitate 

efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea 

veniturilor şi a cheltuielilor corespunzătoare. În notele explicative se va prezenta 

valoarea brută a creanţelor şi datoriilor care au făcut obiectul compensării. 

 

h)  Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului potrivit căruia la 

prezentarea 

valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere se ţine 

seama de fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate, şi nu numai de 

forma juridică a acestora. Evenimentele şi operaţiunile economico-financiare trebuie 

evidenţiate în contabilitate aşa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. 

 

i) Principiul pragului de semnificaţie Entitatea se poate abate de la cerinţele legale 

de prezentare de informaţii şi publicare, atunci când efectele respectării lor sunt 

nesemnificative. 

Corectarea erorilor contabile se efectueaza astfel: erorile aferente exercitiului curent se 

corecteaza pe seama contului de profit si pierdere, prin stornarea operatiunilor eronate si 

inregistrarea corecta a operatiunilor. Operatiunile pot fi stornate prin inregistrarea 

operatiunilor initiale in rosu sau prin inregistrarea inversa; erorile aferente exercitiului 

precedent se corecteaza pe seama rezultatului reportat sau a contului de profit si 

pierdere, in functie de semnificatia erorii contabile.   

 

Abaterile de la principiile şi politicile contabile, metodele de evaluare şi de la alte 

prevederi din reglementările contabile.      

 

Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în 

conformitate cu reglementările contabile aplicabile si raspund necesitatilor de informare 

ale destinatarilor.  

 

În situatiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor 

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

inventarierii.  



  

 

Evaluarea imobilizarilor corporale la data bilantului se efectueaza la cost, mai puţin 

amortizarea şi ajustările cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluata, aceasta 

fiind valoarea justa la data reevaluării, mai putin orice amortizare ulterioară cumulata si 

orice pierderi din depreciere ulterioare cumulate. 

Activele de natura stocurilor se evalueaza la valoarea contabila, mai putin ajustarile 

pentru depreciere constatate. Ajustari pentru depreciere se constata inclusiv pentru 

stocurile fara miscare. 

Valoarea produselor finite este dată de costul materiilor prime, de valoarea manoperei 

încorporate şi de cheltuielile indirecte repartizate pe produs. În cazul în care se constata 

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

Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor si consumabilelor, 

manoperei, eficientei si capacitatii de producţie. Aceste niveluri sunt revizuite periodic şi 

ajustate, în funcţie de condiţiile existente la un moment dat. Diferenţele de preţ faţă de 

costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct în contabilitate, fiind 

recunoscute în costul activului. Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor 

iesite si asupra stocurilor se efectuează cu ajutorul coeficientilor. 

Evaluarea la inventar a creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de 

încasare sau de plata. 

La fiecare data a bilantului, elementele monetare exprimate în valuta trebuie raportate 

utilizand cursul de închidere,  principiu inclus în politicile contabile ale unitatii si aplicat 

în practica. Tranzactiile  în  valuta  sunt  evaluate  în  moneda  nationala  la  cursul  de  

schimb din  ziua  tranzactiei. 

 

Valorile prezentate în situatiile financiare sunt comparabile. 

 

Aplicarea acelorasi reguli, metode si norme privind evaluarea, inregistrarea si 

prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigura comparabilitatea in timp 

a informatiilor contabile. 

 

BRAICONF SA ţine contabilitate proprie şi întocmeste situaţii financiare anuale şi 

raportări contabile periodice, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. Elementele de activ şi de pasiv, veniturile şi 

cheltuielile au fost 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; 
2.723.989 

* sumele capitalizate sau transferate din rezerva din reevaluare în 

cursul exercitului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel 

de transfer, cu respectarea legislației în vigoare; 

232.210 

* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar. 2.491.780 

 

 

 

. 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 

 

Soldul la 31 decembrie 2020 reprezinta: 

 

Datoria privind impozitul pe profit amânat inregistrată în bilanţul anului 2004 ca urmare 

a aplicării facilitatii fiscale privind deducerea suplimentară a 20% din valoarea 

investitiilor noi prevăzută la art.24 din Legea nr. 571/2003 si provizionul privind 

participarea la profit.   

 

In anul 2020 s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 519.894,31 

lei reprezentad contravaloare concediu de odihna neefectuat, aferent anului 2020; 

Alte sume de natura litigiilor sau probleme de mediu, pentru care sa fi fost necesara 

constituirea  de  provizioane  pentru  riscuri  si  cheltuieli  nu s-au  identificat.  

  

Denumirea provizionului 

Sold la 

începutul 

exercițiului 

financiar 

Transferuri Sold la sfârșitul 

exercițiului 

financiar în cont din cont 

Provizioane pentru 

impozite 
3.385 - - 3.365 

Alte provizioane 303.430 519.894 197.168 626.156 

Total provizioane la  

31.12.2020 
306.795 519.894 - 629.521 



 

 

 

 

NOTA 3. ACTIVE IMOBILIZATE 

 

a) Imobilizari necorporale 

 

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 

Concesiuni, 

brevete, 

licente 

146.135 12.442 - 158.577 101.426 16.369 - 117.795 

Alte 

imobilizari 
1.090.227 - - 1.090.227 791.956 104.169 - 896.125 

TOTAL 1.236.362 12.442 - 1.248.804 893.381 120.538 - 1.013.920 

 

b) Imobilizari corporale 

 

 

 

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 

Terenuri 850.620 -  -  850.620 - - - - 

Contructii 6.045.803 27.315 79.473 5.993.645 1.939.549 292.773 79.472 2.152.850 

Instalatii 

tehnice si 

masini 

16.126.562 54.847 1.664.801 14.516.608 14.782.776 266.943 1.664.801 13.384.918 

Alte 

instalatii, 

utilaje si 

mobilier 

784.030 27.500 171.567 639.963 484.393 40.019 171.567 352.845 

Imobilizari 

corporale 

in curs de 

executie 

38.000 - - 38.000 - - - - 

Investitii 

imobiliare 

in curs de 

executie 

744.268 - - 744.268     

Avansuri si 

imobilizari 

corporale 

in curs 

27.315 - 27.315 - - - - - 

TOTAL 24.616.598 109.662 1.943.156 22.783.104 17.206.718 599.735 1.915.840 15.890.613 



 

 

 

 

 

c) Imobilizari financiare 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilant la valoarea contabilă diminuata cu 

amortizarea cumulata până la acea data.  

 

Imobilizarile necorporale inregistrate de societate la 31.12.2020 in situatiile financiare incheiate 

sunt active necorporale identificate in programe informatice si licente supuse amortizarii liniare 

pe o perioada de trei ani sau pe durata de utilizare. 

 

Elementele din grupa de imobilizari corporale “Constructii” au fost reevaluate la valoarea justa 

in anul 2013 conform Standardelor Internationale de Evaluare (IVS). Amortizarea cumulata la 

data reevaluarii a fost eliminata din valoarea contabila bruta a activului. 

 

Imobilizările corporale se constituie din terenuri şi mijloace fixe pentru care dreptul de 

proprietate este recunoscut integral prin titluri de proprietate.  

  

În cursul exerciţiului financiar 2020, societatea a efectuat, din surse de finantare proprii 

cheltuieli cu investitiile care au avut ca scop achizitia de utilaje si echipamente de calcul. 

Valoarea amortizabilă a imobilizărilor corporale a fost alocată sistematic pe parcursul duratei de 

viată a activelor, metoda de amortizare folosită fiind cea liniară.  

 

Valoarea amortizării corespunzătoare anului 2020 in suma de 720.274,00 lei a fost recunoscuta in 

contul de profit si pierdere. 

 

In situatia prezentata, la reduceri au fost înregistrate casarile aprobate de Consiliul de 

Administratie al societatii. 

 

Imobilizarile corporale detinute in baza contractului de leasing financiar au fost evidentiate ca 

imobilizari si supuse amortizarii pe o baza consecventa cu politica de amortizare pentru bunuri 

similare ale societatii.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea elementului 

de imobilizare 

Valoare bruta 

Sold la inceputul 

exercitiului 

financiar 

Cresteri 

Cedari, 

transferuri si 

alte reduceri 

Sold la sfarsitul 

exercitiului financiar 

0 1 2 3 4 = 1+2-3 

Imobilizari  

financiare 
200 - - 200 

TOTAL 200 - - 200 



 

 

 

 

 

NOTA 4. STOCURI 

 
La data de 31.12.2020 valoarea stocurilor, componenta a activului companiei, este in suma de 

9.684.646,00 lei, fiind formata din stocuri de materii prime si materiale consumabile, aferente 

productiei de lohn precum si productiei interne, produse in curs de executie, produse finite si 

marfuri existente in stocul magazinelor Braiconf, conform tabelului anexat:  

 

Denumire 
31 Decembrie  

2019 

31 Decembrie  

2020 

Materii prime 3.005.252 3.067.108 

Materiale consumabile 1.140.390 1.138.200 

Materiale de natura obiectelor de 

inventar 

17.922 3.749 

Produse in curs de executie 1.059.351 913.318 

Produse finite 2.360.404 903.123 

Marfuri 5.337.402 2.933.790 

Materii prime si marfuri in curs de 

aprovizionare 
323.204 9.295 

Ambalaje - 1.140 

Stocuri aflate la terti 225.373 229.723 

Avansuri 375.017 279.719 

Total 13.755.109 9.681.646 

 

 

NOTA 5. CREANTE SI ASIMILATE 

 

La data de 31.12.2020, creantele de incasat ale companiei se refera la clienti curenti, interni si 

externi, contravaloare concedii medicale neincasate, subventii de incasat de la bugetul 

asigurarilor de somaj, TVA de recuperat, debitori diversi, etc. 

 

Creante 

Sold   

31 Decembrie 

2020 

Termen de lichiditate 

Sub 1 an Peste 1 an 

Creante comerciale 2.737.208 2.737.208 - 

Debitori diversi 173.897 - 173.897 

TVA de recuperat 603.246 603.246 - 

Contributii 334.448 334.448 - 

Impozit pe profit de recuperat 40.643 - 40.643 

Creante in legatura cu personalul 57.025 57.025 - 

Alte impozite, taxe si varsaminte 23.963 23.963 - 

Subventii 353.257 353.257 - 

TOTAL 4.382.127 4.167.587 214.540 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

NOTA 6.  INVESTITII IN ACTIUNI DETINUTE IN VEDEREA VANZARII 

 

In cursul exercitiului financiar 2020 Braiconf SA a efectuat investitii in actiuni.  

In acest sens  Braiconf SA achizitioneaza un numar de 210.189 actiuni Aurora SA Targu Frumos, 

reprezentand 26,06% din totalul drepturilor de vot. 

 

Denumire 
Sold la 

31 decembrie 2019 

Sold la 

31 decembrie 2020 

Alte investitii pe termen scurt si 

creante asimilate 
770.693 1.296.166 

TOTAL  770.693 1.296.166 

 

 

NOTA 7. DISPONIBILITATI 

 
 

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

mai jos: 

 

  

Sold la 

31 decembrie 2019 

Sold la 

31 decembrie 2020 

 Conturi la banci in lei  964.694 402.711 

 Numerar in casa  27.507 60.650 

 Conturi la banci in devize  629.229 1.082.621 

 Total 1.621.430 1.545.982 

 

 

 

 

 

 

Creante 

Sold   

31 Decembrie 

2019 

Termen de lichiditate 

Sub 1 an Peste 1 an 

Creante comerciale 3.988.253 3.988.253 - 

Debitori diversi 143.600 - 143.600 

TVA de recuperat 406.256 406.256 - 

Contributii 276.570 276.570 - 

Impozit pe profit de recuperat 40.643 - 40.643 

Creante in legatura cu personalul 76.209 76.209 - 

Alte impozite, taxe si varsaminte 24.221 24.221 - 

Alte creante 250.164 250.164 - 

TOTAL 5.205.916 5.021.672 184.243 



 

 

 

 

 

 

NOTA 8. CREDITE BANCARE 

 
La data de 31.12.2020 Braiconf SA are in derulare urmatoarele produse de creditare: 

 

1. Contract de credit pentru investitii nr. 277/15.05.2017, contract incheiat cu Banca 

Comerciala Romana pentru o perioada de 4 ani,  valoarea totala a creditului este de 171.443,30 

euro, iar la data de 31.12.2020 suma ramasa de rambursat este de 21.979,92 euro. 

 

Contractul de credit mentionat mai sus are urmatoarele garantii: 

- ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la BCR; 

- ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile, masini si utilaje conform tabelului: 

                

Nr. Crt. Nr. inventar Denumire Valoare intrare 

1 44771 Masina de butoniere Juki 22.706,64 

2 44772 Masina de butoniere Juki 22.706,64 

3 44773 Masina de butoniere Juki 17.890,08 

4 44774 Masina de butoniere Juki 17.890,08 

5 44775 Masina de croit Lectra Vector 380.617,22 

6 44776 Masina de infasurat si termolipit nasturi 26.442,52 

7 44777 Masina de cusut Venus 23.665,00 

8 44779 Masina de cusut Venus 21.590,32 

9 44780 Masina de cusut Venus 21.590,32 

10 44781 Masina de cusut Venus 21.590,32 

 
2. Contract de facilitate de credit pe descoperit de cont (overdraft) nr. 40005/2019, contract 

incheiat cu Raiffeisen Bank, pentru o perioada de un an, facilitate acordata pentru suma maxima 

de 740.000,00 euro, utilizabila in ron si/sau eur, in scopul finantarii activitatii curente precum si 

in vederea emiterii de scrisori de garantie bancara. 

 

Pentru garantarea contractului de credit mentionat mai sus s-au constituit in favoarea bancii 

urmatoarele garantii: 

- ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la Raiffesien Bank,  

precum si asupra creantelor ce vor fi incasate prin conturile respective; 

- ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor rezultate din orice  

contracte/relatii incheiate cu debitorii cedati; 

- ipoteca mobiliara asupra stocurilor proprietatea imprumutatului. 

 

Denumire 

Sold  

31 Decembrie 

2020 

Termen de lichiditate 

Sub 1 an Peste 1 an 

Banca Comerciala Romana (1621) 107.029 107.029 - 

Raiffeisen Bank (5191) 2.702.945 - - 

TOTAL 2.809.974 107.029 - 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NOTA 9. DATORII 
 

La data de 31.12.2020, datoriile semnificative ale societatii se refera la furnizori interni si externi, 

dividende neridicate aferente anilor anteriori, obligatii de plata aferenta contractului de leasing 

auto, obligatii catre bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale, obligatii achitate in totalitate 

in ianuarie 2020. 

 

Datorii 
Sold 

31 Decembrie 2020 

Termen de exigibilitate 

Sub 1 an 1 -5 ani Peste 5 ani 

Datorii comerciale 1.995.820 1.995.820 - - 

Avansuri incasate in 

contul comenzilor 
148.146 148.146 - - 

Creditori diversi 13.357 13.357 - - 

Retineri din salarii 

datorate tertilor 
457.094 457.094 - - 

Contributii 2.221.259 2.221.259 - - 

Actionari/ asociati 822.867 822.867 - - 

Dividende de plata 826.619 826.619 - - 

Datorii in legatura cu 

personalul 
122.016 122.016 - - 

TOTAL 6.607.476 6.607.476 - - 

         

Datorii 
Sold 

31 Decembrie 2019 

Termen de exigibilitate 

Sub 1 an 1 -5 ani Peste 5 ani 

Datorii comerciale 3.528.410 3.528.410 - - 

Leasing 3.345 3.345 - - 

Avansuri incasate in 

contul comenzilor 
263.263  - - 

Creditori diversi 12.838 12.838 - - 

Retineri din salarii 

datorate tertilor 
571.414 571.414 - - 

Contributii 646.316 646.316 - - 

Actionari/ asociati 822.867 822.867 - - 

Dividende de plata 838.443 838.443 - - 

Datorii in legatura cu 

personalul 
113.591 113.591 - - 

Alte datorii 126.830 126.830 - - 

TOTAL 6.927.317 6.927.317 - - 

 

 

Denumire 

Sold  

31 Decembrie 

2019 

Termen de lichiditate 

Sub 1 an Peste 1 an 

Banca Comerciala Romana (1621) 357.165 252.116 105.049 

Raiffeisen Bank (5191) 3.545.880 - - 

TOTAL 3.903.046 252.116 105.049 



 
 

 

 

NOTA  10. CIFRA DE AFACERI 

In anul 2020, BRAICONF SA a continuat activitatea de productie, servicii si comercializare a 

produselor din industria de confecţii textile.  

 

Cifra de afaceri raportata la finele anului 2020 este in valoare de 33.068.442,00 lei, respectiv 

6.790.234,00 euro.  

 

In anul 2020, cifra de afaceri are o pondere de 91.23% în totalul veniturilor de exploatare.    

            

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

 

 

NOTA 11 – INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE 

SUPRAVEGHERE 

La 31.12.2020 numărul  efectiv de salariaţi ai societătii a fost de 581 persoane, din care 9 

persoane se aflau in concediul pentru cresterea copilului.  

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

Categorii de personal 
31 Decembrie 

2019 

31 Decembrie 

2020 

Directori 2 3 

Muncitori (direct si indirect productivi) 583 493 

Personal tehic, economic, alte specialitati, 

administrativ 

73 55 

Departament informati 8 5 

Retail 34 28 

TOTAL 702 581 

 

Cheltuielile privind personalul afecteaza semnificativ rezultatul economico-financiar al 

activitatii societatii, ponderea acestora in totalul cheltuielilor de exploatare fiind de 53,11 % in 

2020. Dimensiunea cheltuielilor cu personalul a fost marcata in mod direct de evolutia salariului 

minim pe economie. In acest context se incearca o politica salariala echilibrata, care sa 

urmareasca in egala masura interesele salariatilor cat si pe cele ale actionarilor. 

 

 

 Denumire 
31 Decembrie 

2019 

31 Decembrie 

2020 

2020 / 2019 

(%) 

Volumul vânzărilor la export 29.174.127 28.207.493 93 

Volumul vânzărilor la piața internă 9.523.236 4.860.949 105 

TOTAL 38.697.363 33.068.442 95 



 

 

 

 

 

 

Consiliul de Administratie stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare, 

supravegheaza activitatea societatii, stabileste structura de conducere executiva si are 

responsabilitatea finala pentru operatiunile si soliditatea financiara a societatii.  

 

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

31.12.2020 structura acestuia a fost urmatoarea : 

 

Silviu bogdan Dumitrache Presedinte CA 

Benjamins United SRL – prin reprezentant permanent Octavian 

Avramoiu 

Vicepresedinte 

CA 

Csoarpi Saints SRL – prin reprezentant permanent Constantin 

Stefan 

Membru CA 

 

In anul 2020 nu s-au inregistrat avansuri sau credite platite membrilor organelor de 

administratie si de conducere.  

Conducerea operativa si coordonarea activitatii zilnice este delegata de catre Consiliul de 

Administratie catre directori.  

Conducerea operativa a societăţii este realizata de catre :  Dan Savescu – Director Executiv, 

Eugen Ioanides – Director Executiv si Elena Bianca Alexe – Director Economic. 

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

avand urmatoarea structura: 

Denumire 
31 Decembrie 

2019 

31 Decembrie 

2020 

Salarii si indemnizatii (641 + 642) 24.814.151 20.800.838 

Cheltuieli cu asigurarile sociale (645) - - 

Alte cheltuieli cu protectia sociata (6458) 323.118 348.950 

Contributii asiguratorii de munca (646) 507.442 442.001 

TOTAL 25.644.711 21.591.789 

 

Cheltuielile cu indemnizatiile Consiliului de Administratie in exercitiul financiar 2020 au fost in 

suma totala de 3.631.576,00 lei din care 1.590.000,00 lei au fost inregistrate in contul 6588 “ Alte 

cheltuieli din exploatare” si 102.576,00 lei in contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” si 

600.000,00 lei in contul 621 “Cheltuieli privind colaboratorii”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NOTA 12.  ALTE CHELTUIELI 

 

Contul 658 “Alte cheltuieli de exploatare” are in componenta la data de 31.12.2020 urmatoarele 

elemente: 

- remuneratii ale Consiliului de Administratie acordate in anul 2020 – 1.590.000,00 lei 

- alte cheltuieli de exploatare in suma de 657.752,11 lei reprezentand cheltuieli examen 

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

 

 

 

NOTA 13. SITUATIE CURENTA COVID 19 
 

Luand in considerare situatia generata de raspandirea virusului Sars-Cov-2 la nivel national si 

international, fapt care a dus la  decretarea starii de urgenta in Romania, precum si masurile 

exceptionale luate de autoritatile nationale si internationale in vedere stoparii pandemiei, 

precizam ca activitatea companiei este partial afectata, pe zona de retail, unde toate punctele de 

lucru – magazine Braiconf existente in centrele comerciale din tara, au fost inchise iar contractele 

de munca ale salariatilor din aceasta ramura au fost suspendate, beneficiind de somaj tehnic. 

 

La nivel de productie lohn, reducerile capacitatilor de productie rezervate anterior au un impact 

redus asupra veniturilor din export.  

 

In contextul evenimentelor nationale compania a adaptat activitatea de productie la necesitatile 

sociale, producand semimasti faciale si combinezoane, necesare pentru protectia si prevenirea 

raspandirii virusului Covid 19. 

 

Pe plan intern, compania a implementat o serie de masuri menite sa asigure protectia salariatilor 

impotriva contaminarii si raspandirii virusului Covid 19. 

 

Redam mai jos, cu titlu exemplificativ, o serie de masuri intreprinse de companie : 

 

- evitarea deplasărilor angajaților și a clienților cu documente, pentru situații care nu 

prezintă urgențe la/de la sediul companiei; 

- restrângerea activitatilor cu publicul, documentele urmând a fi transmise exclusiv 

electronic, prin e-mail la adresa oficială a companiei, sau direct pe adresele de e-mail ale 

direcțiilor destinatare; 

- monitorizarea zilnica a temperaturii fiecarui salariat la intrarea in companie; 

- soferii care livrează/preiau marfă sunt obligați să nu se deplaseze prin incinta companiei, 

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

toaleta specială; 

- repartizarea pe sectii, ateliere, compartimente, birouri, - pulverizatoare cu alcool sanitar, 

pentru igienizarea permanenta a suprafetelor de lucru ( blaturi masini se cusut, mese, 

birouri) , precum si manerele de la usile de intrare in sectii, birouri, compartimente, 

ateliere ; 

 



 

 

 

 

 

 

 

- angajaţii responsabili cu procesul de curatenie, vor spala şi igieniza cu substante 

specifice, pe baza de clor şi alcool, grupurile sanitare şi holurile de trei ori pe zi. 

 

 
Administrator,       Intocmit, 

Presedinte al Consiliului de Administratie,     Director economic,  

       Silviu Bogdan Dumitrache                  Elena Bianca Alexe     

  

 


