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NoTA EXPLICATIVA
Ia situa(iile Financiare ate t.S. Rezervafia Naturalr ,,codrii',

pentru anul 2018

I nformalii privind coresp under ea situaliilor linanciare
Standardelor Nalionale de Contabilitate

Situaliile financiare sunt intocmite in conformitate cu prevederile Standardelor
Nalionale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bazd qi caracteristicile
calitative prevdnfie in Standardele Na{ionale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvdluirea politicilor contabile
Indicatorii situaliilor financiare au fost determinali in baza metodelor gi

procedeelor prevdzute in politice contabile aprobate prin Ordinul directorului
intreprinderii nr. 79-p din 31 decembie 2014. Pe parcursul perioadei de gestiune nu
au fost operate modificdri in politice contabile.

Analizu activitdtrii economico -linanciare a i.S. Rezervalia Naturald,,Codrii'
tn anul 2018

Analiza veniturilor din vdnzdri

i.S. Rezervalia Natural5 ,,Codrii" a inregistrat in anul 2018 venituri dinvdnzdri
in mdrime de 8007,7 mii lei, cu 151,7 mii lei (1 ,9yo) mai mult decit planul qi cu9,7 Yo

mai mult fala de perioada anului de gestiune precedenti. Activitatea operalionald a
intreprinderii include dou6 tipuri de activitdli: colectarea masei lemnoase gi
comercializarea acesteia. Genul principal de activitate reprezintd silvicultura cu cota
predominant[ de 95,9 % in totalul v6nzdrilor. Ponderea altor venituri incasate
constituie 4,1o .

Analiza rezultatelor financiare Si a rentabilitdyii

in anul 2018 i.S. Rezervalia Naturald,,Codrii" a oblinut profit net in mdrime de
41I,9 mii lei, cu 197,6 mii lei (92%) mai mult decit planul, ceea ce reprezintd o
majorare cu 147,80 mii lei, sau cu 15,5 Yo fald de perioada de gestiune precedentS.
AceastS majorare a fost condilionatd de micqorarea cheltuielilor operalionale ale
intreprinderii. Indicile principald a majordrii profitului brut o constituie cregterea
venitului dinvdnzdri cu27l,7 miilei (3,4%) mai mult fata de plan.

Ca rezultat, nivelul rentabilitdlii veniturilor din vdnzdri (raportul procentual
dintre profitul brut gi volumul vdnzdrilor) in 2018 constituie 78 o , inregistrdnd o
scddere de 1,3 % fald de perioada de gestiune precedentd.



Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul p6nd la impozitare qi valoarea
medie a activelor totale) ta i.S. Rezervalia Na-turald ,,Codrii" s-a micqorat in 2018 cu
2,9 yo fal6 de 2017, constituind in perioada de gestiune iurentr 54 %.

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net qi valoarea medie a
capitalului propriu) in 201 8 a constituit 9 yo.

Analiza activelor disponibile Si a rotaliei acestora

in structura activelor intreprinderii prevaleaz6 mijloacele fixe, a cdror pondere
constituie 89 % din activele disponibile la finele anului 2018.

Alte categorii de active, cum sunt stocurile qi numerarul, reprezintd cote mai
mdrite: respectiv de 4,8 % gi 2,1 yo din totalul activelor disponibile la sf6rgitul
anului 2018.

in perioada de gestiune curentd s-a accelerat rotalia activelor de la 1,41 rotalii in
alor:il2017, lal,54 rotalii in anul 2018. Rata activelor circulante a rdmas aceeasi in
cursul anului 2018 fa!6 de antil2017.

Analiza surselor de finanyare

Coificentul riscului financiar pentru anul 2018 este 0 ceea ce atesta ca nu sunt
modificari privind dependenla financiard a RN,,CODzu" de sursele financiare .

La inceputul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituitTl,4 o

din toJalul pasivelor ,la sfdrqit - 91,6 yo.

In structura datoriilor totale, o coti preponderentd (0,25%) o constituie datoriile
fa!6 de personal.

Analiza nivelului de lichidate Si afluxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-a constatat urmdtoarea tendin!6 de
modificare a ratelor de lichiditate:

- itt particular, lichiditatea curentd (active circulante / datorii curente) care

la inceputul anului 2018 a alcdtuit 0,55 spre finele anului s-a mdrit pind
la 1,3. Totodata, aceast6 ratd,, fald de cea anterioari se incadreazd" in
intervalul optim (l-2,5). Acest indice ne arata ca riscul de a transforma
investitiile financiare plasate in mijloace inghetate a scdzut.

- O evolu(ie in crestere nesimnificativd a avut lichiditatea intermediard
((mijloace bdnegti + investitii pe termen scurt*creanle pe termen scurt)/
datorii pe termen scurt). Dac6la inceputul anului 2017 aceatd,ratd era de

0,262, atunci in cursul anului lichiditatea intermediard s-a majorat a la
0,72, astfel trecind de nivelul optim (0,5-0,7).



- La nivel crescut (< 0,2) , So claseazd, lichiditatea absolut6
(numerar/datorii curente). Aceastd ratd a constituit la inceputul anului
0,11 9i la finele anului 2018 (0,25) inregistrind o evolulie favorabild de
creqtere a capacitilii intreprinderii de achitare a datoriilor pe temen

in i.S. Rezervalia NaturalS ,,Codrii", in anul 2018 se observd cd profitul net
constituie 411,9 mii lei, iar fluxul net de numerar total inregistreazd o valoare
pozitivd', de 12,2 mii lei, deoarece s-au inregistrat mai mai multe incas[ri de la clienli,
iar pldlile au fost mai mici.
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