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1. Evenimente importante petrecute în primele 9 luni ale anului 2011, cu influen e
asupra situa iei financiare:
În prima decad a lunii august 2011 s-a definitivat modernizarea ma inii de
producere a hârtiilor pentru carton ondulat. Conform programului stabilit a urmat o lun
de probe i reglaje tehnologice pe ma ina susmen ionat .
Produc iile ob inute din punct de vedere cantitativ i calitativ sunt conform
a tept rilor. Urmeaz o perioad de intrare pe pia cu noile sortimente de hârtii.
Urmare a definitiv rii lucr rilor de modernizare au crescut i obliga iile prin
atingerea maximului contractat de credite i achitarea furnizorilor de echipamente.
Datorit conjuncturii actuale (recesiune economic , sc derea nivelului de trai)
indicele de cre tere a pre ului de livrare este mai mic decât indicele de cre tere a pre ului
de achizi ie, fapt care a condus la rentabilit i mici i deci la un profit mai mic decât am
estimat.
Nivelul profitului a fost influen at negativ i de fluctua ia cursului leu-euro (la 9
luni am înregistrat diferen e negative de curs de 437.691 lei).
În urm toarea perioad vom ac iona pentru:
- câ tigarea unui segment de pia cât mai mare pentru sortimentele de hârtii
realizate de ma ina de producere a hârtiilor pentru carton ondulat –K25.
- recuperarea integral a crean elor
- eforturi de recuperare a valorii indicatorilor nerealiza i, prin gestionarea mai
atent atât a cheltuielilor, cât i a veniturilor.

2. Pozi ia financiar a societ ii în perioada de raportare se concretizeaz în
realizarea unui profit brut cumulat de 1,67 milioane lei, profitul brut estimat prin BVC
fiind de 3,38 milioane lei.
B. Indicatorii economico-financiari la 9 luni 2011
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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Situa iile financiare prezentate nu au fost auditate de auditorul financiar al
societ ii.
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