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 În anul 2014 S.C.ROFEP S.A. URZICENI şi-a desfăşurat activitatea 
conform statutului şi a cererilor de menţiuni înregistrate la Registrul Comertului 
al judeţului Ialomiţa, realizând indicatorii înscrişi în bilanţul contabil încheiat la 
31.12.2014. 
 La încheierea exerciţiului financiar contabil pe anul 2014 s-au respectat 
prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1752/2005 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu  directivele europene. 
 

Bilanţul se compune din active, cheltuieli în avans, datorii şi capitaluri. 
 I.  Activele se compun din: 

1. Active imobilizate la valoarea rămasă de 4.515.999 lei, formate din 
terenuri, clădiri, mijloace fixe, imobilizări în curs şi imobilizări financiare constand 
in garantii de bună execuţie la contracte clienţi. 

In anul 2014 valoarea mijloacelor fixe a crescut cu suma de 14.178 lei, 
reprezentand echipamente second hand achizitionate de societate si s-a diminuat cu 
suma de 27.411 lei, reprezentand diminuari prin casari la mijlocele fixe amortizate 
integral. 

Conform precizărilor H.G.909/1998 societatea a inclus în cheltuielile de 
exploatare toată amortizarea calculată pentru mijloace fixe în cursul anului 2014 în 
sumă de 387.742 lei, inclusiv amortizarea aferentă mijloacelor fixe casate şi 
neamortizate integral (27732 lei) si nedeductibila fiscal. Total cheltuiala cu 
amortizarea a fost in 2014 de  415.474 lei. 

     
2. Activele circulante la 31.12.2014 sunt  în valoare de 756.642 lei şi sunt 

formate din: 
• 959.359 lei stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte 

de inventar, ambalaje, semifabricate, produse finite si mărfuri 
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asigurându-se în anul 2014 o viteză de rotaţie a stocurilor de  2,69  
rotaţii / an; 

• 391.111 lei creanţe constând în cecuri si bilete la ordin de 
incasat,debitori şi facturi neîncasate în sumă de  178.878 lei, clienti 
incerti, in valoare de 185.177 lei, avansuri personal ( 800 lei), TVA 
neexigibila (10.373 lei) si debitori diversi ( 15886 lei), incusiv suma 
din contul 542,respectiv 1418 lei. 
�  

În cursul trimestrului I, 2015 din sumele menţionate au fost încasate  90%.
  

• Minus 593.828 lei, suma  formata din 30.723 lei, disponibilităţi în 
bănci, 2484 lei in casieria unităţii, si 627.053 lei sold creditor linie 
credit acordata de  Raiffeisen Bank, 18 lei,  timbre. 

Analizând lichiditatea globală (generală) a societăţii se constată că aceasta 
se ridică la valoarea de 1,73, iar indicatorul lichiditatii imediate este -0,46. 

ΙΙ. Cheltuielile în avans în sumă de 83.376 lei reprezenta mijloace fixe 
casate şi neamortizate integral, avand un grad inaintat de uzura. 

ΙΙΙ. Datoriile  în sumă de 1.169.231 lei se compun din : 
1. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an în sumă 

de 438.350 lei reprezentând bilete la ordin si cecuri în curs de 
decontare, furnizori, clienţi creditori, remuneraţii personal şi 
datorii curente de plată la bugete, imprumut pe termen scurt in 
valoare de 55.000 lei. 

2. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an  în 
sumă de 730.881 lei, formate din 15.860 lei aport actionar 
majoritar neprins in capital, 650.000 lei reprezentand linia de 
credit obtinuta de la CEC Bank şi 65.021 lei reprezentând soldul 
datoriilor esalonate la bugetul de stat si la bugetul asigurarilor 
sociale, in anii urmatori anului 2015. 

IV.   Capitalurile reprezintă sumele ce acoperă mijloacele economice şi 
care la încheierea exerciţiului financiar 2014 sunt formate din: 

-capital social 6.483.015 lei. 
-rezerve din reevaluare 85.847 lei. 
-rezerve legale       10.267 lei. 
-pierderi de recuperat din anii precedenţi: 2.210.326 lei. 
-pierderea anului 2014: 182.017 lei. 
rezultand un capital propriu de 4.186.786 lei. 

 
Contul de profit si pierdere reflecta rezultatele exercitiului financiar 2014. 

 În anul 2014 societatea a realizat venituri totale de 2.616.228 lei şi cheltuieli 
totale de 2.798.245 lei înregistrându-se o pierdere de 182.017 lei.   

Veniturile din exploatare  au fost în cursul anului 2014 în valoare de 
2.616.228  lei, compuse din : 
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• 1.955.235 lei  - venituri din vânzarea produselor finite; 
•     64.544 lei  - venituri din valorificare deseuri; 
•   221.475 lei  - venituri din producţia stocată; 

                                 374.974 lei  - alte venituri de exploatare, prestari servicii. 
            Cheltuielile din exploatare  au fost  în cursul  anului 2014 în valoare de 
2.798.245 lei, compuse din : 

•  740.109 lei  -  cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile; 
•    23.621 lei - cheltuieli cu alte materiale(obiecte de 

inventar,rechizite birou,ambalaje); 
•     177.556  lei - cheltuieli cu energia şi apa; 
•       18.000 lei – cheltuieli cu colaboratorii, indemnizatii cenzori 
•    808.107lei - cheltuieli cu remuneraţiile personalului 
•     219.964 lei – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială salariati 
•    415.474  lei - cheltuieli cu amortizările 
•   148.209 lei - cheltuieli cu prestaţiile externe (12.533 lei prime de 

asigurare, 9550 lei protocol si reclama, 21174 lei transport, 510 lei 
deplasari, 10227 lei telefoane si taxe postale, 25841 lei comisioane 
bancare si 114.165 lei alte servicii prestate de terti ). 

•    67.729lei - cheltuieli cu impozite şi taxe (bugetul local si taxa 
mediu). 

•    69.880 lei – alte cheltuieli de exploatare astfel :  48366 lei   
majorari pentru debitele la buget si furnizori,  si 21514 lei alte 
cheltuieli nedeductibile. 

 
 Rezultatul activitatii de exploatare s-a încheiat cu pierdere de 73.807 lei 
şi o cifră de afaceri de 2.365.829 lei. Analiza cifrei de afaceri este inclusa in anexa 
la bilant, respectiv in nota 10.Veniturile din producţia de export realizate în anul 
2014 au fost de  32747 lei ceea ce reprezintă 1,38 % din cifra de afaceri a anului 
2014. 

 
Rezultatul activitatii financiare  s-a încheiat cu o pierdere de 108.210 lei 

rezultată din diferenta intre veniturile financiare în sumă de 1386 lei şi cheltuielile 
financiare în sumă de 109.596 lei, compuse din diferenţe de curs valutar de 1769 
lei si suma de 107.827 lei reprezentand cheltuieli cu dobânzile aferente liniilor de 
credit de la Raiffeisen Bank, respectiv Cec Bank si creditului pentru investitii de 
la Raiffeisen Bank.. 

In baza deciziei 30/3229/03/12/2014 a fost inventariat patrimoniul 
societăţii, acţiune care a cuprins  18  gestiuni. 
 La inventariere nu s-au constatat plusuri și minusuri.  Conform Raportului 
Comisiei Centrale de Inventariere nu s-au aprobat casări. Propunerile pentru 
casare vor fi   reanalizate în primul semestru al anului 2015. 
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Obligatiile restante  bugetul de stat, precum şi faţă de fondurile speciale au 
fost esalonate la plata pe o perioada de 5 ani. In anul 2014, S.C.”ROFEP”S.A. a 
achitat catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale suma de  478.050  lei si 
TVA in valoare de 
379.713 lei. 

  
Disponibilităţile băneşti în devize existente la 31.12.2014 în conturile 

bancare ale societăţii au fost evaluate în contabilitate la cursul de referinţă al 
B.N.R. 

Contabilitatea a fost organizată şi condusă corect şi la zi conform Legii 82 
/ 1991, republicată în 26.08.2002 cu respectarea principiilor contabilităţii, a 
regulilor şi metodelor contabile de întocmire a bilanţului. 

S.C.”ROFEP”S.A. Urziceni nu deţine sucursale sau puncte de lucru în ţară 
sau în străinătate. 

După încheierea exerciţiului financiar nu au survenit evenimente 
importante care să afecteze activitatea unităţii. 

Anul 2014 a fost al XII-lea an după privatizarea societăţii. Problemele cu 
care s-a confruntat societatea în această perioadă au fost multiple. Ca evenimente 
majore menţionăm: 
 

1.Modernizare prese. 
2.Diversificarea gamei de fabricatie circuite magnetice. 
3.S-a revizuit si mentinut sistemul de management al calitatii conform 
prevederilor SREN ISO 9001:2001, in toate domeniile de activitate din 
cadrul societatii, confirmarea facandu-se printr-un audit de supraveghere. 
4.Introducerea in fabricatie a unei game variate de prelucrari metalice: 
 - extinderea gamei de mobilier stradal : jardiniere, un nou tip de cos 
de gunoi stradal, masa de gradina; 
 - asimilare stative  perfuzii pentru spitale; 
 - asimilare suport metalic pentru uscator maini, in colaborare cu 
firma Midas. 
5.Asimilare garnituri cauciuc pentru tuburi apa diametrul 320mm; 
6.Demararea actiunii de reconditionare demaroare cu firma AUTOTOTAL 
BUCURESTI, care insa nu a avut rezultatul asteptat; 
7. Asimilare perii pompe apa , in colaborare cu firma MASTEXIM ; 
8.Asimilare placa preluare oscilatii plug zapada in colaborare cu Romprest; 

          9.Asimilare purificatoare apa (diam.60 si 270mm ) pentru firma Midas 
        10.Valorificarea materialelor reciclabile: carton si  fier vechi; 
        11. Prelungirea pentru o perioada de un an a celor doua linii de credit pe care 
SC ROFEP SA le are in derulare cu RAIFFEISEN BANK si CEC BANK; 
        12. Diminuarea liniei de credit acordatra de RAIFFEISEN BANK de la 
700.000 lei, la 690.000 lei, concomitent cu diminuarea garantiitlor imobiliare; 
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        13. Punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti ramase definitive, din 
procesele cu cei cinci fosti salariati prin demararea procedurilor de recuperare 
integrala a sumelor incasate nejustificat de la societate. 
     

In anul 2014 SC ROFEP SA a inregistrat pierdere in valoare de 182.017 lei. 
  
             
 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRA ŢIE: 
 

                       PREŞEDINTE,     MEMBRII, 
 STOIAN DUMITRU        TEHANCIUC  

ADRIAN 
                                                                                             BUGA MIHAI  
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PROGRAM  de MĂSURI 
     

Pentru ducerea la indeplinire a programului de masuri aferent 
anului 2015, tinand cont de conditiile deosebite pe plan economico-
financiar, generate de criza economica, se impune prelungirea liniilor de 
credit acordate de Raiffeisen Bank in valoare de 690.000 lei si respectiv  
CEC Bank pentru suma de 650.000 lei., precum si mentinerea garantiilor. 
1. Mentinerea si eventual creşterea cifrei de afaceri printr-o calitate 

superioara a reperelor fabricate, precum si o atenta prospectare a pietei 
interne şi externe în vederea asigurarii portofoliului optim de comenzi 
şi contracte, care să fie eficiente din punct de vedere economic. 

2. Revizuirea politicii comerciale a societatii in vederea stabilirii strategiei 
pe termen scurt si mediu. 

3. Reanalizarea structurii personalului societatii,(corelarea posturilor 
direct productive cu cele indirect productive) in concordanta cu 
rentabilitatea fiecarui atelier de productie. 

4. Intensificarea actiunilor pentru atragerea personalului tehnic cu studii 
superioare. 

5. Urmărirea încasării în termen a facturilor emise, conform contractelor. 
6. Analizarea rentabilităţii pe grupe de produse  şi ateliere, precum si 

reorganizarea sectoarelor de activitate pe baza indicatorilor de 
performanta. 

7. Consolidarea capacităţii existente în funcţiune şi stabilizarea calităţii 
produselor prin măsurile cuprinse în programul de restructurare 
tehnologică. 

8. Îmbunătăţirea calităţii produselor şi diversificarea gamei de produse în 
scopul creşterii cotei de piaţă şi a atragerii de noi clienţi. 

9. Intensificarea acţiunilor de prospectare a pieţei în scopul găsirii de noi 
clienţi şi furnizori, mărirea şi diversificarea canalelor de distribuţie. 

10.  Perfectionarea sistemului informatic prin implementarea lansarii 
automate in fabricatie a comenzilor interne pentru produsele finite si 
semifabricate si urmarirea executiei ecestora,in mod integrat cu celelalte 
module existente. 

11.  Analiza obiectiva a cheltuielilor si corelarea stricta cu nivelul 
veniturilor. 

12.  Atragerea de resurse suplimentare pentru invesitii necesare pe partea de: 
prelucrari metalice, pregatire personal, amenajare ambient in spatiile de 
lucru (atat in sectiile productive cat si in cele de birouri) 

13.  Diminuarea capitalului social si suportarea din  capital a pierderilor 
inregistrate de societate. 

14. Analiza rentabilitatii externalizarii unor activitati: paza, transport, 
marketing, contabilitate, etc. 
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Prin aceste măsuri se vor îmbunătăţii indicatorii economico-financiari şi 
implicit poziţia economică şi financiară a societăţii dand speranta depasirii cu bine 
a perioadei dificile data de criza economico-financiara. 

 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRA ŢIE: 
 

                       PREŞEDINTE,     MEMBRII, 
 STOIAN DUMITRU        TEHANCIUC  

ADRIAN 
 BUGA MIHAI 
  
 
 


