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Raport anual al Consiliului de Administratie 

Conform 

 

REGULAMENTULUI A.S.F.  Nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi 

operaţiuni de piaţă și a 

Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 

şi situaţiile financiare anuale consolidate 

 

 

Exercitiul financiar: 2020 

Data raportului: 12 aprilie 2021 

Denumirea societatii: BRAICONF SA 

Sediul social: Braila, str. Scolilor, nr. 53, 810517 

Numar telefon/fax: 0239.692.200, 0239.681.578 

Cod unic de intregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2266085 

Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J09/5/1991 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: BVB Bucuresti, segment ATS, categorie 

AERO Premium, cu simbolul BRCR 

Capital social subscris si varsat: 4.481.550,00 lei 

 

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA  

 

BRAICONF S.A. este persoana juridica romana si functioneaza sub regimul juridic de 

societate deschisa pe actiuni in conformitate cu legislatia romana in vigoare si 

prevederile Actului Constitutiv fiind reprezentata legal prin d-nul Silviu Bogdan 

Dumitrache – Presedinte al Consiliului de Administratie. 

 

Principala activitate a societatii este 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; 

- comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate.  
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BRAICONF S.A functioneaza in temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 R si 

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. 

 

Analiza rezultatelor obtinute in anul 2020, efectuata pe baza situatiilor financiare 

elaborate in conformitate cu ORDINUL nr. 1802/2014 din 29 Decembrie 2014 pentru 

aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate , este prezentata in cele ce urmeaza. 

Situatiile financiare anuale sunt intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 

82/1991 republicata, cu modificariel si completarile ulterioare  si auditate de BDO 

Audit SRL. 

        

 

CIFRA DE AFACERI 

 

BRAICONF SA este permanent interesata de dezvoltarea de produse si servicii 

adaptate la cerintele si evolutia pietelor, care sa permita societatii noastre asigurarea 

unui viitor pe termen lung în industria de confectii din textile. Activitatea economico - 

financiara a urmarit indeplinirea indicatorilor cuprinsi in bugetul de venituri si 

cheltuieli aprobat de AGOA.  

 

Acesti indicatori sunt prezentati in tabelul de mai jos: 

 

Denumirea indicatorilor 
Nr. 

rd. 

Realizări aferente perioadei de raportare 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Cifra de afaceri neta 1 40.599.014 38.697.363 33.068.442 

Cheltuieli de exploatare  2 44.236.540 46.775.019 40.656.101 

Rezultatul operational 3 (344.493) (4.659.323) (4.515.343) 

Rezultatul financiar 4 511.816 365.793 (81.039) 

Rezultat brut 5 167.323 (4.293.530) (4.596.382) 

Rezultat net 6 53.853 - - 

Rezultat net pe actiune 7 0.0012 - - 

 

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

respectiv 6.790.234,00 euro.  
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În structura, cifra de afaceri din vânzări (lei) se prezintă astfel: 

 

  

Denumirea indicatorilor 

 

Realizări 

aferente 

perioadei 

de 

raportare 

31.12.2019 

Realizări 

aferente 

perioadei de 

raportare 

31.12.2020 

2020/2019 

(%) 

Pondere in 

total cifra 

de afaceri 

2020(%)  

Volumul vânzărilor la 

export 
29.174.127 28.207.493 97% 85% 

Volumul vânzărilor la 

piața internă 
9.523.236 4.862.749 51% 15% 

TOTAL 38.697.363 33.068.442 85% 100% 

 

Actiunile intreprinse pentru dezvoltarea exporturilor au condus catre largirea gamei 

de servicii prestate si transformarea sistemului de lucru din lohn in semilohn cu tinta 

finala, full business.  

Principalii parteneri de afaceri sunt din Suedia, Franta,  Italia , Danemarca, Norvegia  

si Estonia. 

 

Strategia firmei vizeaza marirea cotei de piata prin deschiderea de noi magazine, 

fidelizarea clientilor, participarea la diferite targuri si expozitii, aprovizionarea 

corespunzatoare si la timp a magazinelor proprii, realizarea de promotii si 

promovarea magazinului online.  

La sfârșitul anului 2020 reteaua proprie de distributie număra 7 magazine: Bucuresti, 

Iasi, Pitesti, Craiova, Braila, Cluj, Brasov  si magazinul online. 

 

 

 

VENITURILE 

 

Veniturile totale realizate în exercițiul financiar 2020 au inregistrat o valoare de 

36.248.617,00 lei, echivalent a 7.443.248,00 euro. 

 

In structura, veniturile au cunoscut urmatoarele valori : 

- veniturile din exploatare au înregistrat o valoare de 36.140.758,00 lei, fiind cu 

14% mai mici decat in anul precedent. Desi se urmareste in permanenta 

asigurarea unui echilibru intre cheltuieli, venituri si investitii in anul 2020 

datorita declansarii pandemiei Covid-19 veniturile din segmentul retail au 
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iregistrat o scadere cu 49% fata de veniturile anului 2019. Aceasta scadere si 

inregistrarea de pierderi in aceasta ramura au avut ca efect inchiderea unui 

numar de 6 magazine.  

- veniturile financiare au inregistrat o valoare de 107.859,00 lei.  

 

CHELTUIELILE 

 

Cheltuieli inscrise in Contul de profit si pierdere cuprind: 

 

Cheltuielile totale au înregistrat valoarea de 40.844.999,00 lei, din care : 

 

- Cheltuielile de exploatare în valoare 40.656.101,00 lei; 

- Cheltuielile financiare in suma de 188.898,00 lei. 

 

Daca privim în structura cheltuielilor, constatam urmatoarele: 

 

- Cheltuielile materiale au scazut cu 21,19% fata de anul precedent; 

- Cheltuielile cu marfurile au scazut cu 22,81% fata de anul 2019, iar cifra de 

afaceri inregistrata de retail a fost cu 49% mai mica fata de anul precedent; 

- Cheltuielile cu personalul, inclusiv contravaloarea tichetelor de masa acordate 

salariatilor au scazut cu 15,80%, fata de anul 2019. 

 

PIERDERE 

 

Anul financiar 2020 s-a incheiat cu o pierdere de 4.596.382,00 lei. 

 

          

LICHIDITATE 

 

Analiza lichiditatii este un test asupra capacitatii companiei de a face fata obligatiilor 

sale pe termen scurt. 

 

Indicatorul lichiditatii curente are o valoare de 1.80, una pozitiva, ceea ce ofera 

garantia acoperirii fara probleme a datoriilor curente din activele curente. La fel 

indicatorul lichiditatii imediate are o valoare de 0.75, ceea ce conduce la ideea ca 

societatea poate suporta acoperirea datoriilor curente. Ambii indicatori de lichiditate 

sunt intr-o usoara scadere raportat la situatia inregistrata in anul 2020. 
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 INDICATORI DE LICHIDITATE  

 

Denumire Formula de calcul  

 

2019 

 

2020 Variatie 

  

Lichiditatea 

curentă 

active curente 
2.25 1.80 - 0.45 

datorii curente 

Lichiditatea 

imediată 

active curente - 

stocuri 0.94 0.75 - 0.19 

(Test acid) datorii curente 

 

 

ACTIVITATEA DE ACHIZIŢII 

BRAICONF SA imbina operatiunile clasice de import-export cu operatiunile de 

prelucrare in lohn. Operatiunile de prelucrare in lohn prezinta o serie de avantaje. 

Principalul avantaj ar fi ca exportatorul de manopera nu mai are responsabilitatea 

aprovizionarii cu materie prima, evitand astfel cheltuielile si riscurile adiacente.       

      

Desi costurile de inchiriere si costurile legate de inovare si creativitate sunt mari, 

BRAICONF SA a actualizat in permanenta gama de produse proprii oferite prin 

intermediul magazinelor sale privite ca furnizori de look vestimentar. 

 

Politica de achiziţie derivă din obiectivele companiei. Satisfacerea clienţilor are aici un 

rol central. Succesul produselor este strâns legat de calitatea acestora şi de obiectivul 

de a putea satisface exigenţele din ce în ce mai mari ale clienţilor in conditiile unui 

impact cat mai redus asupra mediului.   

 

Politica firmei consta in achiziționarea de materiale în condiţii cât mai avantajoase 

(calitate, preț, termene de livrare, costuri de transport-aprovizionare, modalități de 

plata, etc.), în functie de necesarul lunii si de comenzile primite de la beneficiarii de pe 

piata interna si externa, astfel încât sa nu se creeze stocuri care implica imobilizarea 

resurselor financiare. 

 

Compania noastra achiziționeaza tesaturi si accesorii de la firme de renume din Italia, 

Austria, Danemarca si Germania.  

 

Compania a obtinut certificarea sistemului de management al calitatii integrat cu 

sistemul de management de mediu si de sanatate si siguranta ocupationala in 

conformitate cu cerintele standardului  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si ISO 

45001:2018. 
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RESURSE UMANE 

La 31.12.2020 numarul total al angajatilor BRAICONF SA a fost de 581 salariati, 

personalul avand urmatoarea structura: 

Total personal: 581   

Personal direct productiv: 417   

Personal indirect productiv: 76  

Personal TESA: 60     

Personal retail: 28       

 

In anul 2020,  BRAICONF SA a inregistrat o crestere a nivelurilor salariale, crestere 

impusa prin majorarea salariului minim pe economie cu un procent de 7,20%, 

concomitent cu aplicarea altor masuri de crestere a eficientei operationale. 

 

Formarea profesionala a angajatilor BRAICONF SA in anul 2020 s-a desfasurat in 

functie de posibilitatile financiare si de necesitatea de instruire si calificare a 

resurselor umane. Gradul de sindicalizare la 31.12.2020 este de 49%.  

 

Raporturile dintre organismul de conducere al societatii si salariati sunt caracterizate 

printr-un climat normal neexistând elemente conflictuale.                            

 

 

 

PROTECŢIA MEDIULUI 

 

Activitatea societatii nu are impact semnificativ asupra mediului, nu exista şi nu se 

preconizează litigii cu privire la încălcarea legislatiei cu privire la protectia mediului, 

societatea primind viza anuala a autorizatiei de mediu. 

 

Pentru aceste motive, conducerea BRAICONF S.A. si-a propus: conformarea cu 

legislatia in vigoare si cu reglementarile de mediu aplicabile activitatilor desfasurate, 

imbunatatirea continua a performantelor de mediu, prevenirea poluarii  si dezvoltare 

durabila. 

 

Obiectivele generale de mediu sunt: 

- Gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatile societatii si 

tratarea acestora in conformitate cu reglementarile din legislatia in vigoare; 

- Minimizarea consumurilor de materii prime si materiale utilizate în procesul 

de productie; 
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- Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de sera. 

 

In domeniul protectiei mediului si aplicarea principiilor  de prevenire a poluarii şi 

dezvoltare durabila, societatea are implementat si certificat Sistemul de Management 

de Mediu in conformitate cu prevederile ISO 14001:2015. 

 

In continuare exista preocupare şi control pentru mentinerea si functionarea 

sistemului implementat.  

 

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI 

Printre potentialele riscuri pe care le poate prezenta operatiunea de prelucrare in lohn 

se numara: 

▪ Riscul pentru exportatorul de manopera (producatorul) ca, in cazul unei 

conjuncturi nefavorabile ce se poate manifesta pe piata produselor respective, 

importatorul sa renunte la tranzactia in lohn; 

▪ Riscurile legate de intarzierile ce pot aparea in transportul materiilor prime si 

materialelor, care pot influenta negativ programele de productie; 

▪ Riscul de pret, pentru exportatorul de manopera ( producatorul) in cazul in 

care pretul la produsul finit realizat are o evolutie nefavorabila in raport cu 

pretul fortei de munca. 

 

Politicile si obiectivele firmei privind managementul riscului sunt: 

 

- mentinerea unui risc de pret scăzut prin diversificarea surselor de achizitie, 

imbunatatirea proceselor tehnologice, cresterea productivitatii ; 

- masuri pentru a evita riscul de credit, prin  livrarea produselor în baza unui 

contract scris între parti ; 

- contracararea riscului de lichiditate si cash-flow prin asigurarea unui echilibru 

între perioada de recuperare a creanţelor si perioada de plata a datoriilor; 

- limitarea efectului schimburilor valutare prin corelarea calendarului platilor cu 

cel al incasarilor in valuta; 

- riscul privind decizia de dezvoltare de noi investitii – investitiile au fost 

amanate sau limitate; 

- riscul de calamitati – evitarea lor prin incheierea de polite de asigurare 

impotriva dezastrelor; 

 

In ceea ce priveste indicatorii de risc, practic la aceasta data, nu exista.  
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- Gradul de îndatorare este de 62,37% si nu afecteaza activitatea societatii, 

deoarece are capacitatea de autofinantare si poate face fata obligatiilor sale de 

plata. 

- Gradul de lichiditate imediată 0.75% exprima un volum destul de redus al 

datoriilor, care pot fi acoperite din lichiditati. 

 

 

INVESTITTII 

In cursul anului 2020 societatea a investit in achizitia de mijloace fixe noi, suma de 

68.554,23 lei, din resurse proprii de finantare.  

 

 

Nr. crt Mijloc fix Pret achizitie 

1 Centrala termica Saunier-Duval 3.453,78 

2 Multifunctionala Kyocera 2553C1 8.822,69 

3 Monitor Benq 27.500,00 

4 Laptop APPLE -MacBook Pro 16” TouchBar 10.881,51 

5 Echipament filtrare apa 17.896,25 

 TOTAL 68.554,23 

 

 

 

ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII 

 

BRAICONF SA este situata in municipiul Braila, str. Scolilor nr. 53, judetul Braila. 

 

Suprafata totala a terenului este de 11.063,80 mp obtinuta cu certificat de proprietate 

seria M03 nr. 0327/12.07.1993, din care: 

 - str. Scolilor, nr. 53 – suprafata teren – 10.049 mp  

          - suprafata construita – 6.846 mp 

          - suprafata construita desfasurata – 22.618 mp 

 - str. Grivita nr. 130 – suprafata teren – 318 mp 

          - suprafata construita – 203 mp 

 - str. Grivita nr. 93 – suprafata teren – 697 mp 

         - suprafata construita – 579 mp  

 

Activitatea de productie a societatii se desfasoara in 7 sectii din care o sectie este sala 

de croit, o sectie este pentru brodat si 5 sunt sectii  de productie. In anul 2020 

activitatea  s-a desfasurat doar in 5 sectii de productie. 
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Sectiile de productie au fost denumite dupa personalitati marcante ale societatii 

romanesti: 

 - Sectia 1 –  George Enescu 

 - Sectia 2 – Harclea Darclee 

 - Sectia 3 – Eugen Ionesco 

 - Sectia 4 – Constantin Brancusi 

 - Sectia 5 – Regina Maria a Romaniei 

 - Sala de croit – Ana Aslan 

 - Sectia de brodat – Maria Filotti 

 

Uzura contabila a proprietatilor a fost calculata prin metoda lineara in conformitate cu 

Legea 15/1994 si Codul Fiscal. Uzura fizica si morala au un grad diferit pe fiecarea 

categorie de mijloace fixe. 

 

Mijloacele fixe achizitionate in perioada 2016 – 2020 nu au un grad de uzura morala 

mare, intrucat sunt echipamente performante, insa nu acelasi lucru putem spune 

despre celelalte echipamente, achizitionate majoritatea in perioada 1996 – 2006, cu o 

vechime intre 15 – 20 ani.  

 

La 31.12.2020 nu exista probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor 

corporale ale societatii.  

 

 

PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA 

 

Capitalul social al BRAICONF  SA  Braila   este de 4.481.550 lei, subscris si varsat 

integral,  divizat in 44.815.500  actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei. Acest fapt este 

mentionat in Certificatul de Inregistrare Valori Mobiliare nr. 107/04.07.2005, cod 

CNVM 27057. 

 

Valorile mobiliare BRAICONF SA sunt negociate pe Bursa de Valori Bucuresti. 

Informatii despre evolutia pe piata a actiunilor BRAICONF SA pot fi obtinute de pe 

site-ul www.bvb.ro, simbolul emitentului BRAICONF SA fiind BRCR. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bvb.ro/
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Structura actionariatului la 31.12.2020 se prezinta astfel:  

Numele Total actiuni Procent Tara 

INDUSTRIES BENJAMIN SRL 18.892.000 42.1551% RO 

ELECTROARGES SA 11.802.363 26.3354% RO 

Alti Actionari 14.121.137 31.5095%  

TOTAL 44.815.500 100%  

 

Toate acţiunile au fost subscrise şi plătite integral la 31 decembrie 2020 si dau acelaşi 

drept de vot. Evidenţa Registrului acţionarilor BRAICONF SA este ţinută  de 

societatea de registru Depozitarul Central SA, in conformitate cu prevederile legale. 

In anul 2016 au fost acordate dividende brute in valoare de 0.045 lei/ actiune si sume 

distribuite din rezervele constituite din profitul net realizat in anii precedenti in 

valoare de 0.1 lei/actiune. 

In anul 2017 au fost acordate dividende brute in valoare de 0.0275 lei/actiune, iar in 

anul 2018 dividende brute in valoare de 0.0270 lei/actiune 

BRAICONF SA nu a achiziţionat propriile sale acţiuni, nu a emis obligaţiuni şi/sau 

alte titluri de creanţă.  

 

 

CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE 

 

Consiliul de Administrație stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare 

ale societatii si este ales de AGA pe un mandat de 4 ani.  

 

In baza Hotararii AGOA nr. 3/20.09.2018 , componenta Consiliului de Administratie 

la 31.12.2020 este urmatoarea: 

 

Nume si prenume Functia 
Vechime 

(ani) 
Calificare 

Experienta 

(ani) 
Varsta 

Silviu Bogdan Dumitrache Presedinte CA 1 economist 14 44 

Benjamins United SRL – prin 

reprezentant permanent - 

Octavian Avramoiu 

Vicepresedinte 

CA 
1 jurist 18 42 

Csoarpi Saints SRL – prin 

representant permanent – 

Constantin Stefan 

Membru CA  0 economist  38 
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Nu există nici un acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorii 

societății și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită 

administrator.  

 

Conducerea executivă a societății este asigurată de: 

Nume si prenume Functia 
Data pana la care face parte din 

conducere 

Săvescu Dan Director Executiv Nedeterminată 

Ioanides Eugen Director Executiv Nedeterminată 

Alexe Elena Bianca Director Economic Nedeterminată 

Savescu Dan Director export  Nedeterminata 

 

Nu există nici un acord, înţelegere sau legătură de familie între persoanele din 

conducerea executiva a societatii  şi o altă persoană datorită căreia persoana 

respectiva a fost numita membru al conducerii executive. 

 

Participarea membrilor conducerii executive la capitalul societății comerciale – nu este 

cazul. 

 

Persoanele din Consiliul de Administraţie şi Directorii executivi nu au fost implicaţi, 

în ultimii 5 ani, în litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea lor. 

 

ALTE INFORMAŢII 

 

Situațiile financiare ale societății sunt întocmite având la bază principiul continuității 

activității.  

 

Patrimoniul societăţii a fost inventariat în cursul anului 2020, în conformitate cu 

prevederile legale, rezultatele fiind operate în contabilitate şi cuprinse în bilanţul 

contabil încheiat la data de 31.12.2020. 

 

BRAICONF SA emite rapoarte informative curente prin care toti actionarii sunt 

informati prompt si corect asupra oricaror modificari semnificative intervenite in 

situatiile financiare, componenta managementului, litigii legate de activitatea 

societatii. 
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SITUATIA FINANCIAR CONTABILA 

Formatul şi conținutul situațiilor 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 

contabilității transpuse în legislația națională 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. 

 

In cursul anului 2020 metodele de evaluare au fost aplicate in mod consecvent, 

respectandu-se principiul permanentei metodelor. Potrivit acestora, la fiecare dată a 

bilanţului, societatea a tinut cont de efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar, 

elementele monetare exprimate în valută fiind raportate utilizând cursul de închidere.  

 

La 31.12.2020 activul net este: 

Denumire element UM 31.12.2019 31.12.2020 2020/2019 

Valoarea activului net 

contabil 
 lei 20.107.603 15.728.164 - 4.379.439 

Numar de actiuni Buc 44.815.500 44.815.500 - 

Valoarea unitara activ 

net 
Lei/ac\iune 0.4487 0.3510 - 0.0977 

 

Sinteza pozitiei financiare / bilantul - in evolutie pe ultimii trei ani se prezinta astfel: 

 

Indicatori (lei) 2018 2019 2020 

Active imobilizate 7.448.836 7.753.061 7.127.575 

Active circulante 24.486.637 21.353.148 16.905.921 

Cheltuieli in avans 2.937.969 1.725.973 1.112.118 

TOTAL ACTIV 34.873.442 30.832.182 25.145.614 

Indicatori (lei) 2018 2019 2020 

Capitaluri proprii 27.608.610 19.694.983 15.098.601 

Datorii - total, din care: 7.261.447 10.830.362 9.417.450 

-sub 1 an 6.666.877 10.724.579 9.417.450 

-peste 1 an 594.570 105.783 - 

Provizioane 3.385 306.795 629.521 

Venituri in avans - 42 42 

TOTAL PASIV 34.873.442 30.832.182 25.145.614 
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 Activele imobilizate reprezintă 28,35% din total active,  sunt în sumă 7.127.575,00 lei 

având urmatoarea structură : 

▪ Imobilizările corporale : 6.892.491 lei 

▪ Imobilizări necorporale :  234.884 lei 

▪ Imobilizări financiare :            200 lei  

 

Imobilizarile corporale și necorporale au înregistrat o scădere, față de nivelul lor din 

anul 2019,  determinată de înregistrarea amortizarii aferente acestora. 

 

Activele circulante reprezintă 67,23% din total active la 31.12.2020 au în componența 

lor stocuri în valoare de 9.681.646,00 lei, creanțe în valoare de 4.382.127,00 lei și 

disponibilități bănești în valoare de 1.545.982,00 lei. 

 

Cheltuielile înregistrate în avans, reprezintă un procent de 4,42% din totalul 

activelor la 31.12.2020, având în componenta contravaloare chirii achitate in avans, 

modernizari si amenajari efectuate la magazinele deja existente si la cele noi deschise, 

asigurari pentru magazine, pentru autoturisme, abonamente la publicatii achitate in 

avans, etc.  

 

Capitalurile proprii sunt  in procent de 60.04% din total pasiv existent la 31.12.2020. 

 

Datoriile ce trebuie achitate intr-o perioada de pana la 1 an, in procent de 37,45% din 

total pasiv, inregistrand o scadere fata de anul anterior, fiind formate din datorii 

comerciale catre furnizorii curenti, datorii salariale curente, datorii fiscale curente, 

dividende, decontari cu actionarii si credite bancare. 

 

Datoriile ce trebuie achitate intr-o perioada mai mare de 1 an – nu este cazul;  

 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli – societatea inregistreaza la 31.12.2020 

provizioane pentru impozitul pe profit amanat inregistrat in bilantul anului 2004.  

In anul 2019 s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 

2.402.727,00 lei, componenta acestora fiind formata din: 

- 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.  
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI 

Analiza situatiei economico-financiara, efectuata pe baza situatiilor financiare, 

comparativ pe ultimii 3 ani se prezinta astfel: 

 

       Denumire indicator 
Exerciţiul financiar 

2018 2019 2020 

1. Venituri din exploatare - total 43.892.047 42.115.696 36.140.758 

2. Cheltuieli din exploatare – total 44.236.540 46.971.908 40.656.101 

3. Rezultatul din exploatare – profit/pierdere (344.493) (4.856.212) (4.515.343) 

4. Venituri financiare - total 4.339.211 555.534 107.656 

5. Cheltuieli financiare – total 3.827.395 189.741 188.898 

6. Rezultatul financiar – profit/pierdere 511.816 365.793 (81.039) 

7. Venituri totale 48.231.258 42.671.230 36.248.617 

8. Cheltuieli totale 48.063.935 47.161.649 40.844.999 

9. Rezultatul brut – profit/pierdere 167.323 (4.490.419) (4.596.382) 

10. Impozitul pe profit 113.470 - - 

11. Rezultatul net – profit/pierdere 53.853 (4.490.419) (4.596.382) 

12. Rezultatul net/actiune 0.0012 - - 

 

Rezultatul net al anului 2020 este de – 4.596.382,00 lei, cheltuielile totale ale companiei 

fiind influentate cu ajustarile de stocuri in valoare de 2.155.534,00 lei, provizioane 

pentru clienti incerti in valoare de 190.400,00 lei precum si pierderea din segmentul 

retail in valoare de 2.044.385,00 lei ca urmare a declinului si inchiderii unui numar de 

6 magazine, generata de declansarea pandemiei Covid-19, rezultatul brut din 

exploatare fiind unul negativ. 

 

Veniturile din exploatare reprezinta 99,70% din veniturile totale realizate in cursul 

anului 2020, iar cifra de afaceri reprezinta 91,23% din total venituri, fiind formata din 

venituri din productia vanduta intern si extern, venituri din vanzarea marfurilor, 

produse proprii, prin reteaua proprie de magazine, la nivel national, venituri din 

chirii si activitati diverse. 

 

Cheltuielile din exploatare depasesc veniturile rezultand o pierdere din exploatare de 

4.515.343,00 lei, ponderea principala in structura cheltuielilor de exploatare o detin 

cheltuielile cu salariile personalului, in scadere fata de anul 2020 cu 15,80%. 
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TRANZACTII SEMNIFICATIVE IN ANUL 2020 

In anul 2020 nu au intervenit modificari in structura actionariatului ca urmare a 

tranzactiilor efectuate prin intermediul entitatilor autorizate. 

 

Evenimente importante de raportat: 

 

a) Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale: nu este cazul; 

b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active : nu este cazul; 

c) Procedura falimentului: nu este cazul; 

d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 : nu este cazul; 

e) Alte evenimente: nu este cazul. 

 

 

 

Anexa la Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2020, 

conform reglementarilor Codului de Guvernanta Corporativa AERO. 

 

 

Incepand cu aprilie 2015 actiunile BRAICONF S.A. sunt tranzactionate pe piata AeRO 

din cadrul Bursei de Valori Bucuresti. 

 

Informatii despre actiuni 

 

Simbolul de tranzactionare BRCR 

Codul ISIN ROBRCRACNOR0 

Numarul total de actiuni 44.815.500 

Valoarea actiunii 0,1 lei 

  

Conducerea BRAICONF S.A. declara ca adopta in mod voluntar si autoimpus 

Principiile de Guvernanta Corporativa pentru Aero – piata de actiuni a BVB , astfel 

cum a fost adoptat de catre Consiliul Bursei de Valori Bucuresti, avand ca unic scop 

implementarea acestora la nivelul societatii, prin asumarea unei politici de 

guvernanta corporativa proprii. 

 

In prezent BRAICONF S.A. nu disemineaza partial, informatii mentionate mai sus si 

in limba engleza, dar pe viitor aceasta obligatie se va respecta. 
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DECLARATIE DE CONFORMITATE CU PRINCIPIILE DE GUVERNANTA 

CORPORATIVA 

 

 

Nr.cr

t. 
Prevederi de indeplinit Respecta 

Nsu 

respecta/ 

respecta 

partial 

Observatii 

1. A.1. Societatea trebuie sa detina un 

regulament intern al Consiliului care sa 

includa termeni de referinta cu privire 

la Consiliu si la functiile de conducere 

cheie ale societatii. Administrarea 

conflictului de interese la nivelul 

Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie 

tratat in regulamentul Consiliului. 

 x Se  va avea in vedere 

luarea masurilor 

necesare care sa 

asigure conformarea 

cu aceasta cerinta. 

2. A.2. Orice alte angajamente 

profesionale ale membrilor Consiliului, 

inclusiv pozitia de membru executiv 

sau neexecutiv al Consiliului in alte 

societati (excluzand filiale ale societatii) 

si institutii non-profit, vor fi aduse la 

cunostinta Consiliului inainte de 

numire si pe perioada mandatului. 

x   

3. A.3. Fiecare membru al Consiliului va 

informa Consiliul cu privire la orice 

legatura cu un actionar care detine 

direct sau indirect actiuni reprezentand 

nu mai putin de 5% din numarul total 

de drepturi de vot. Aceasta obligatie are 

in vedere orice fel de legatura care 

poate afecta pozitia membrului 

respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale 

Consiliului. 

x   

4. A.4.Raportul anual trebuie sa informeze 

daca a avut loc o evaluare a Consiliului, 

sub conducerea presedintelui. Trebuie 

sa contina, de asemenea, numarul de 

sedinte ale Consiliului. 

x  In anul 2020 Consiliul 

de Administratie s-a 

intrunit in 12  sedinte. 
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5. B.1.Consiliul va adopta o politica astfel 

incat orice tranzactie a societatii cu o filiala 

reprezendand 5% sau mai mult din 

activele nete ale societatii, conform celei 

mai recente raportari financiare, sa fie 

aprobata de Consiliu. 

x   

6. B.2.Auditul intern trebuie sa fie realizat de 

catre o structura organizatorica separata 

(departamentul de audit intern) din cadrul 

societatii sau prin serviciile unei terte parti 

independente, care va raporta Consiliului, 

iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct 

Directorului General. 

x   

 

 

7. D.1.1.Principalele regulamente ale 

societatii, in particular actul constitutiv si 

regulamentele interne ale organelor 

statutare – in limba engleza 

 x La nivelul societatii se va 

avea in vedere luarea 

tuturor masurilor necesare 

care sa asigure 

conformarea cu aceasta 

cerinta. 

8. D.1.2.CV-urile membrilor organelor 

statutare - in limba engleza 

 x La nivelul societatii se va 

avea in vedere luarea 

tuturor masurilor necesare 

care sa asigure 

conformarea cu aceasta 

cerinta. 

9. D.1.3.Rapoartele curente si rapoartele 

periodice - in limba engleza 

 x La nivelul societatii se va 

avea in vedere luarea 

tuturor masurilor necesare 

care sa asigure 

conformarea cu aceasta 

cerinta. 

10. D.1.4.Informatii cu privire la adunarile 

generale ale actionarilor: ordinea de zi si 

materialele aferente; hotararile adunarilor 

generale - in limba engleza 

 x La nivelul societatii se va 

avea in vedere luarea 

tuturor masurilor necesare 

care sa asigure 

conformarea cu aceasta 

cerinta. 

11. D.1.5. Informatii cu privire la evenimente 

corporative precum plata dividendelor sau 

alte evenimente care au ca rezultat 

obtinerea sau limitari cu privire la 

drepturile unui actionar, incluzand 

termenele limita si principiile unor astfel 

de operatiuni - in limba engleza 

 x La nivelul societatii se va 

avea in vedere luarea 

tuturor masurilor necesare 

care sa asigure 

conformarea cu aceasta 

cerinta. 
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   CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al BRAICONF SA 

 

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 

12. D.1.6. Alte informatii de natura 

extraordinara care ar trebui facute 

publice: anularea/ modificarea/ initierea 

cooperarii cu un Consultant Autorizat; 

semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui 

acord cu un Market Maker 

 x La nivelul societatii se va 

avea in vedere luarea 

tuturor masurilor necesare 

care sa asigure 

conformarea cu aceasta 

cerinta. 

13. D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata 

o politica de dividend a societatii, ca un 

set de directii referitoare la repartizarea 

profitului net, pe care societatea declara 

ca o va respecta. Principiile politicii de 

dividend trebuie sa fie publicate pe 

pagina de internet a societatii. 

 x La nivelul societatii se va 

avea in vedere luarea 

tuturor masurilor necesare 

care sa asigure 

conformarea cu aceasta 

cerinta. 

14. D.4. O societate trebuie sa stabileasca 

data si locul unei adunari generale 

astfel incat sa permita participarea unui 

numar cat mai mare de actionari. 

x   

 

15. 

 

D.5. Rapoartele financiare vor include 

informatii atat in romana cat si in 

engleza, cu privire la principalii factori 

care influenteaza schimbari la nivelul 

vanzarilor, profitului operational, 

profitului net sau orice alt indicator 

financiar relevant. 

 

x 

  

16. D.6. Societatea va organiza cel putin o 

intalnire/ conferinta telefonica cu 

analisti si investitori, in fiecare an. 

Informatiile prezentate cu aceste ocazii 

vor fi publicate in sectiunea Relatii cu 

Investitorii de pe pagina de internet a 

societatii, la momentul respectivei 

intalniri/ conferinte telefonice. 

 x La nivelul societatii se va 

avea in vedere luarea 

tuturor masurilor necesare 

care sa asigure 

conformarea cu aceasta 

cerinta. 


