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S.C.  LEXAD  CONT  S.R.L. 
 MUN.  CÂMPINA, STR.  MUŞCELULUI, NR. 40, JUDEŢ  PRAHOVA 

O.R.C.  J29/545/2002, C.U.I.  14650248;  
Tel./Fax : 0244/33.21.77,  Mobil : 0722 53 43 79 

COD IBAN: RO83BRDE300SV04430123000 - BANCA:  
BRD AGENTIA CAMPINA 

E –mail :  lexadcont@yahoo.co.uk   sau  ec.vconstantin@yahoo.com  

 

 
SCRISOARE CATRE ACTIONARI 

Privind unele constatari facute cu ocazia auditarii situatiilor financiare anuale intocmite de 

S.C. INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A., pentru exercitiul financiar 2019 
 

In baza contractului de prestari servicii privind auditul financiar reglementat prin legea 

133/2002, am procedat la auditarea conturilor anuale care au stat la baza intocmirii situatiilor 

financiare de raportare pe baza de bilant pentru anul 2019. 

Misiunea noastra a constat in examinarea bilantului contabil, contului de profit si 

pierdere si situatiile privind capitalurile proprii si fluxurile de trezorerie in concordanta cu 

notele explicative si politicile contabile aplicate. 

Ca urmare, am intocmit raportul de audit si in forma scurta prin care am certificat faptul 

ca situatiile de raportare financiara intocmite pentru exercitiul financiar 2019 ofera o imagine 

fidela a pozitiei financiare si a situatiei patrimoniale la data de 31.12.2019. 

Raportul a dat posibilitatea societatii sa depuna formularele de bilant, contul de profit si 

pierdere si anexele prevazute de Standardele Internationale de Contabilitate aprobate cu 

Ordinul M.F.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, la D.G.F.P. Prahova la 

termenul reglementat. 

Aplicand practica de a informa actionarii, auditorul financiar are in vedere faptul ca 

imaginea fidela (frude and faire view) enuntata in raportul ”in forma scurta” are anumite limite 

care se propaga in calitatea informatiilor si considera necesar sa aduca in observatie unele 

constatari care sa ajute in luarea deciziilor de eficientizare a activitatii economico financiare si 

de asigurarea echilibrului financiar al societatii. 

Ca urmare am structurat prezentul raport pe patru componente de sinteza: 

I. Situatia conturilor anuale,raportate prin bilantul contabil la 31.12.2019 comparativ 

31.12.2018. 

II. Creantele si datoriile societatii 

III.Situatia indicatorilor economico-financiari 

IV. Aspecte semnificative 
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I. Situatia conturilor anuale,raportate prin bilantul contabil la 31.12.2019 comparativ 

31.12.2018:  

                                               
               LEI 

      Elemente bilantiere 31.12.2018 31.12.2019 Diferenta 

0 1 2 3 = 2 - 1 

 I. Active imobilizate 1.051.777 935.013 -116.764 

 II.Active circulante 1.500.245 1.664.475 167.230 

   Cheltuieli in avans 0 0 0 

Total elemente patrimoniu 2.552.022 2.602.488 50.466 

 III.Datorii totale 848.817 936.738 87.921 

Activ net 1.703.205 1.665.750 -37.455 

 IV.Capitaluri proprii din care: 1.703.205 1.665.750 -37.455 

 -Capital social 1.055.222 1.055.222 0 

 -Rezerve(inclusiv din reevaluare) 632.599 595.635 -36.964 

 -Profit din anii precedenti 0 0  

 -Rezultatul exercitiului financiar 15.384 14.893 -491 

        
II. Cu privire la creantele si datoriile societatii 

 
1. CREANTE 

 

       31.12.2018 31.12.2019 

Furnizori debitori 3.026 3.165 

Clienti 291.989 424.209 

Avansuri acordate 0 0 

Alte creante in legatura cu personalul 3.870 1.042 

TVA neexigibila 0 0 

Provizioane clienti 0 0 

Debitori diversi 13.524 0 

TOTAL 312.409 428.416 

 
Este necesara o analiza pe fiecare client. 
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2. DATORII 

  31.12.2018 31.12.2019 

Furnizori 139.248 172.826 

Furnizori, facturi nesosite 5.594 0 

Clienti creditori 335 0 

Datorii personal 29.861 32.467 

CAS 19.538 30.972 

Contributia asiguratori de munca 1.803 1.991 

Alte creante sociale -19.408 0 

Impozit pe profit  11.743 11.924 

TVA 16.268 42.447 

Impozit salarii 4.076 4.746 

Dividende 39.365 39.365 

Credite pe termen scurt 600.000 600.000 

Creditori diversi 394 0 

TOTAL 848.817 936.738 

 

     Atat creantele cat si datoriile sunt redate in bilantul contabil la 31.12.2019 in moneda nationala (lei). 
    

III.Cu privire la principalii indicatori economici realizati de societate in exercitiul analizat 

comparativ cu exercitiul precedent.                                                           

EXPLICATII 2018 2019 % 

0 1 2 3 = 2/1 

Cifra de afaceri 2.590.225 2.330.237 89,96% 

Venituri totale din exploatare 2.728.155 2.540.991 93,14% 

Cheltuieli din exploatare 2.672.686 2.495.501 93,37% 

Rezultat din exploatare 55.469 45.490 82,00% 

Venituri financiare 464 1.046 225,43% 

Cheltuieli financiare 13.124 6.573 50,08% 

Rezultatul financiar -12.660 -5.527 - 

Venituri totale 2.728.619 2.542.037 93,16% 

Cheltuieli totale 2.685.810 2.502.074 93,16% 
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Rezultat brut al exercitiu financiar 42.809 39.963 93,35% 

     

 Se remarca o scadere  a cifrei de afaceri si o scadere proportionala a cheltuielilor. 

 

 

Prezentam grafic cele enuntate in cifre: 
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INDICATORI  ECONOMICO – FINANCIARI 

 
1. Indicatorul lichiditatii generale =  

= Active curente/datorii curente =  

= 1.667.475/936.738 = 1,78 
       

         Activele curente includ: disponibilitatile in cont si in casa, efectele comerciale de primit si 

stocurile, iar pasivele curente sunt formate din: efecte comerciale de platit, avansuri acordate 

in contul comenzilor si alte datorii. 

 Valoarea supraunitara a ratei exprima existenta unui fond de rulment financiar care ii 

permite societatii sa faca fata incidentelor care apar in miscarea activelor circulante sau unor 

deteriorari ale valorii acestora. Cu cat aceasta rata este mai mare decat 1, cu atat societatea 

este pusa la adapost de o insuficienta a trezoreriei. 

2.Indicatorul lichiditatii curente(indicatorul test acid) = 

= (Active curente – Stocuri)/Datorii curente = 

= 1.383.800/936.738 = 1,47 
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   Stocurile sunt, de obicei, cel mai putin lichide dintre toate componentele activelor curente. 

De aceea aceasta rata poate fi considerata ca fiind un “test acid” pentru masurarea capacitatii 

firmei de a-si asuma obligatiile pe termen scurt. 

 Aceasta rata este de regula subunitara. In teoria economica, o rata cuprinsa intre 0,8 si 

1 reprezinta o situatie favorabila in ceea ce priveste solvabilitatea patrimoniala. 

 
3. Rata solvabilitatii globale =  

= Activ total/Datorii totale =  

= 2.602.488/936.738 = 2,77 
 
         Pentru a masura gradul in care societatea face fată datoriilor sale se utilizează “rata 

solvabilitatii globale”. Aceasta indică în ce masură datoriile totale sunt acoperite de catre 

activele totale ale societatii. 

 Valoarea acestei rate peste 1,5 semnifica faptul că societatea are capacitatea de a-şi 

achita obligaţiile bănesti, imediate şi îndepartate, faţă de terţi. Aceasta evidentiază riscul de 

insolvibilitate pe care şi l-au asumat furnizorii de bunuri. 

 

4. Rata de finantare a activelor imobilizate (rata fondului de rulment)=  

= Capitaluri permanente/Active imobilizate = 

=  1.665.750/935.013 = 1,78 
 

        Capitalurile permanente reprezinta suma dintre capitalurile proprii, provizioanele pentru 

riscuri si cheltuieli mai mari de un an si datoriile mai mari de un an. 

 Cand valoarea ratei este supraunitara semnifica faptul că ansamblul imobilizarilor a 

fost finantat din capitaluri permanente.  

 

5. Rata de finantare a activelor circulante =  

= Fond de rulment x 100/Active circulante =  

= 730.737 x 100/1.667.475 = 43,82 

          Reflecta proportia in care fondul de rulment contribuie la finantarea activelor circulante. 

 Fondul de rulment este calculat in randul “E” din formularul de bilant. 

 Daca fondul de rulment reprezinta cca 2/3 din totalul stocurilor, se consideră că avem 

de a face cu o acoperire normală a acestora. 
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6. Rata autonomiei financiare =  

= Capitaluri proprii/Capitaluri permanente =  

= 1.665.750/1.665.750 = 1,00 
 
            Se determină ca raport intre capitalul propriu şi capitalul permanent şi permite 

sublinierea unor aprecieri mai exacte prin implicarea structurii capitalului permanent. 

 Se apreciază că pentru asigurarea autonomiei financiare a societatii, capitalurile proprii 

trebuie să reprezinte cel putin jumatate din capitalurile permanente. 

 Valorile acestui indicator ne arata situatia delicata in care se gaseste societatea, din 

punct de vedere al echilibrului financiar. 

 Autonomia financiară este decisiva pentru o societate comerciala, deoarece îi ofera 

posibilitatea de a decide liber si totodată de a găsi şi contracta imprumuturi. 

 Independenta financiară a firmei este asigurată atunci cand capitalul propriu este egal 

sau mai mare comparativ cu suma obligaţiilor pe termen lung. 

 Acesti indicatori furnizeaza informatii cu privire la viteza de intrare sau iesire a fluxurilor 

de numerar ale societatii si la capacitatea societatii de a controla capitalul circulant si 

activitatile comerciale de baza ale acesteia. 

 

7. Viteza de rotatie a debitelor clienti =  

= (Sold mediu clienti x 365)/Cifra de afaceri =  

= (358.099 x 365)/2.330.237 = 56 zile 
 

 Soldul mediu clienti a fost calculat ca medie aritmetica intre soldul de la inceputul 

anului si soldul de la sfarsitul anului. 

 Viteza de rotatie a debitelor clienti calculeaza eficacitatea societatii in colectarea 

creantelor sale si exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile 

catre societate. Valoarea crescuta a vitezei de rotatie a debitelor clienti poate indica probleme 

legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta creante mai greu de incasat 

(clienti rau platnici). 

 

 

8. Viteza de rotatie a creditelor – furnizori =  

= (Sold mediu furnizori x 365)/Cifra de afaceri = 

= (156.037 x 365)/ 2.330.237 = 24 zile 
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          Soldul mediu furnizori a fost calculat ca medie aritmetica intre soldul de la inceputul anului  si 

soldul de la sfarsitul anului. 

 Viteza de rotatie a creditelor furnizori aproximeaza numarul de zile de creditare pe care 

societatea il obtine de la furnizorii sai. 

 In mod ideal ar trebui sa cuprinda doar creditorii comerciali. 

 

9. Viteza de rotatie a activelor imobilizate =  

= Cifra de afaceri/Active imobilizate =  

= 2.330.237 /935.013 = 2,49 
 
        Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza capacitatea managementului activelor 

imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active 

imobilizate. 

 Cifra de afaceri trebuie sa creasca, iar activele care nu aduc nici un profit ar trebui 

disponibilizate, sau utilizate intr-o afacere profitabila. 

 
 
10. Viteza de rotatie a activelor totale =  

= Cifra de afaceri/Active totale =  

= 2.330.237 /2.602.488= 0,89 
 
 Viteza de rotatie a activelor totale, cunoscuta si sub denumirea  de rotatia activului 

total, exprima eficienta cu care sunt utilizate mijloacele de care dispune societatea si se 

exprimasub forma unui coeficient de rotatie care compara fluxurile inregistrate in contul de 

profit si pierdere cu soldurile din bilant. 

 Aceasta rata se considera ca masoara rotatia tuturor activelor de care dispune o 

societate comerciala. O rata inferioara mediei pe industrie sugereaza ca firma  nu genereaza 

suficiente vanzari fata de activale pe care le utilizeaza. O astfel de situatie poate fi generata 

de utilizarea incompleta a activelor  si in special al stocurilor. 

 

 

 Prin metoda de analiză care poartă denumirea de “Tabloul soldurilor intermediare” sau 

metoda “Marjei de acumulare” se pot determina o serie de indicatori valorici care prin  
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evoluaţia lor ne oferă informaţii asupra potenţialului productiv al firmei, volumului şi 

rentabilităţii activităţii. 

MARJE DE ACUMULARE 

 

INDICATORI 2018 2019 2019/2018 

% 

1. Venituri din vanzari de marfuri 2.046 4,614 225.51% 
2. Cheltuieli privind marfurile 594 17,514 2948.48% 
I.MARJA COMERCIALA 1.452 -12,900 -888.43% 
3.Productia vanduta 2.588.179 2,325,623 89.86% 
4.Reduceri comerciale acordate 0 0 0.00% 
II.CIFRA DE AFACERI 2.590.225 2,330,237 89.96% 
5.Venituri din productia stocata -13.911 35,646 0.00% 
6.Venituri din productia de imobilizari 0 0 0.00% 
III.PRODUCTIA EXERCITIULUI 2.574.268 2,361,269 91.73% 
7. Cheltuieli materiale 813.614 676,436 83.14% 
8.Chelt. cu lucrari si serv.exec.de terti 272.583 289,540 106.22% 
IV.VALOAREA ADAUGATA 1.489.523 1,382,393 92.81% 
9.Chelt. cu imp.si taxe, varsam.asim. 146.239 149,808 102.44% 
10.Cheltuieli cu personalul 1.098.469 1,104,859 100.58% 
V.EXCEDENT BRUT 244.815 127,726 52.17% 
11.Venituri din provizioane 0 0 0.00% 
12.Alte venituri din exploatare 151.841 175,108 115.32% 
13.Chelt.cu amo.si proviz.din active.de expl. 194.356 158,724 

81.67% 
14.Alte cheltuieli de exploatare 146.831 98,620 67.17% 
VENITURI DIN EXPLOATARE 2.728.155 2,540,991 93.14% 
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 2.672.686 2,495,501 93.37% 
VI.REZULTAT DIN EXPLOATARE 55.469 45,490 82.01% 
15.Venituri financiare 464 1,046 225.43% 
16.Cheltuieli financiare  13.124 6,573 50.08% 
VII.REZULTATUL FINANCIAR -12.660 -5,527 43.66% 
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VIII. REZULTATUL CURENT 42.809 39,963 93.35% 
17.Venituri totale 2.728.619 2,542,037 93.16% 
18.Cheltuieli totale 2.685.810 2,502,074 93.16% 
IX.REZULTATUL BRUT 42.809 39,963 93.35% 
19.Impozit pe profit 27.425 25,070 91.41% 
X.REZULTAT NET 15.384 14,893 96.81% 
Capacitatea de autofinantare 209.740 173,617 82.78% 

 

 

► Marja comerciala reprezinta diferenta dintre veniturile obtinute din vanzarea marfurilor si 

costul marfii vandute. Valoarea obtinuta ne arata care este plusul de valoare obtinut de firma 

respectiva, per total vanzari. Din aceasta marja comerciala urmeaza sa se acopere, mai 

departe, celelalte cheltuieli ale firmei (utilitati, transport, chirii, etc).  

► Cifra de afaceri neta este un indicator al contului de profit si pierdere, format din totalitatea 

veniturilor obtinute din vanzarea de bunuri, lucrari si servicii aflate in categoria activitatilor 

curente ale unei societati, inclusiv subventiile pentru exploatare, dupa scaderea reducerilor 

comerciale. Este formata din sumele provenite din vanzarile de bunuri si servicii care intra in 

categoria activitatilor curente ale societatii dupa scaderea reducerilor comerciale, TVA 

precum si a altor impozite si taxe aferente. Veniturile din activitatea de bază, reprezintă 

partea preponderentă în exerciţiul financiar 2019.  

► Producţia exerciţiului este indicatorul care dimensioneaza întreaga activitate pe o perioada 

determinata a firmei si cuprinde:   valoarea productiei vândute,   cresterea sau descresterea 

productiei stocate în care sunt incluse produsele finite, semifabricatele, productia 

neterminata, productia imobilizata respectiv imobilizarile corporale si necorporale realizate si 

utilizate în regie proprie, stocurile, semifabricatele, productia neterminata si imobilizarile 

realizate si utilizate în regie proprie. Este expresia unei activităţi economice si este inferioara 

fata de anul 2018. 

► Valoarea adaugată este indicatorul valoric care exprima capacitatea firmei de a crea 

bogatie. Se calculeaza ca diferenta între valoarea productiei exercitiului si valoarea 

consumurilor materiale intermediare. 
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► Excedentul brut din exploatare exprimă acumularea brută din activitatea de exploatare, 

cunoscut fiind faptul că amortizarea şi provizioanele sunt doar cheltuieli calculate care nu se 

plătesc. Este un indicator ce exprimă capacitatea potenţială de autofinanţare a investiţiilor, de 

achitare a datoriilor şi de remunerare a investitorilor de capital. 

► Rezultatul net exprimă mărimea absolută a rentabilităţii financiare cu care sunt răsplătiţi, 

direct sau indirect, acţionarii pentru capitalurile proprii subscrise. 

► Capacitatea de autofinantare reflectă potenţialul financiar de creştere economică a unei 

societăţi şi se determină prin metoda deductivă:[rezultatul net al exerciţiului (+) amortizări şi 

provizioane (-) reluări asupra provizioanelor (+) rezultatul net contabil din cedarea activelor]. 

CAF constitue sursa financiară necesară continuării activităţii şi este generată din activitatea 

de bază, ca diferenţă brută între “venituri încasabile“ şi “cheltuieli plătibile” . 

 

                 IV. Aspecte considerate de noi semnificative, de semnalat sunt: 
 

1. Recomandam sa se actioneze in sensul cresterii “Cifrei de afaceri”, care a scazut in 

exercitiul financiar 2019 si sa se urmareasca dimensionarea cheltuielilor, raportat la 

veniturile obtinute. 

2. Analiza periodica a creantelor si acolo unde se considera necesar, sa se actioneze in 

Instanta de judecata pentru recuperarea acestora, si pe cale de consecinta pentru 

reducerea volumului acestora. 

3. Recomandam sa se efectueze demersurile dispuse prin Legea nr.129/2019 –Pentru 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.  

 

 
 

 
                                                                                          
Auditor financiar                                                                                 
SC LEXAD CONT S.R.L. 


