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1. Evenimente importante petrecute în primele 3 luni ale anului 2010, cu influen e
asupra situa iei financiare:
Criza economic la nivel na ional are repercursiuni i asupra societ ii noastre. În
trimestrul I 2010 criza i-a pus amprenta asupra ratei profitului brut (doar 3%).
Produc iile fizice îns sunt foarte bune. Avem sectoare în care am b tut toate recordurile
(Exemplu: confec iile de carton ondulat au realizat o produc ie de 3420 tone în luna
martie fiind cea mai bun produc ie din istoria societ ii, Fabrica de Hîrtie Igienic a
realizat o produc ie de 1935 tone în luna februarie, dep ind cea mai buna produc ie
orar ).
Toate eforturile decizionale sunt îndreptate spre:
- recuperarea creantelor;
- utilizarea unor pre uri de livrare care s conduc la p strarea i chiar m rirea
cotei de pia ;
- realizarea investi iilor propuse, investi ii care vor conduce la economii
energetice i la cre terea calit ii produselor noastre;
- eliminarea risipei de orice fel prin educarea i constientizarea personalului
privind modul în care trebuie s ne comport m în procesul de produc ie pentru a dep i
criza în condi ii onorabile.
2. Pozi ia financiar a societ ii în perioada de raportare se concretizeaz în
realizarea unui profit brut cumulat de 1,05 milioane lei, profitul brut estimat prin BVC
fiind de 0,76 milioane lei.

B. Indicatorii economico-financiari la 3 luni 2010
DENUMIRE INDICATOR
INDICATORUL LICHIDIT II CURENTE
INDICATORUL GRADULUI DE ÎNDATORARE
VITEZA DE ROTA IE A DEBITELOR-CLIEN I
VITEZA DE ROTA IE A ACTIVELOR IMOBILIZATE
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0,36

Situa iile financiare prezentate nu au fost auditate de auditorul financiar al
societ ii.
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