
NOTA EXPLICATIVA
la Situa{iile Financiare ale i.S. Rezervafia Naturall ,,Codrii"

pentru anul 2020

Informalii privind corespunderea situaliilor Jinanciare
Standardelor Nalionale de Contabilitate

Situaliile financiare sunt intocmite in conformitate cu prevederile Standardelor
Nalionale de Contabilitate. Abateri de la principiile debazd qi caracteristicile calitative
prev[zute in Standardele Nalionale de Contabilitate nu au fost comise.

D ezv dluir e a p o liticilor c o ntab il e
Indicatorii situaliilor financiare au fost determinali in baza metodelor Ei

procedeelor prevdzute in politice contabile aprobate prin Ordinul directorului
intreprinderii nr. 75-p din 29 decembrie 2017 .Pe parcursul perioadei de gestiune nu au
fost operate modificdri in politice contabile.

Analiza activitdtrii economico - financiare a i.S. Rezervalia Naturald ,,Codrii"
in anul 2020

Analiza veniturilor din vdnzdri

i.S. Rerervalia Naturald,,Codrii" a inregistrat in anul 2020 venituri din vdnzdri in
mdrime de 8858,3 mii lei, cu 893,0 mii lei (ll%) mai mult dec0t planul gi cu 7,0 o/omai

pufin fa!6 de perioada anului de gestiune precedentd. Activitatea operalionald a

intreprinderii include doud tipuri de activitdli: colectarea masei lemnoase qi

comercializarea acesteia. Genul principal de activitate reprezinti silvicultura cu cota
predominantd de 85,7 o/o in totalul vdnzdnlor. Ponderea altor venituri incasate
constituie 14,3Yo.

Analiza rezultatelor financiare Si a rentabilitdyii

in anul 2020 i.S. Rerewa\iaNaturald,,Codrii" a oblinut profit net in mdrime de
982,00 mii lei, cu 747,0 mii lei (317,9%) mai mult decit planul, ceea ce reprezintd o
majorare cu 50,7 mii lei, (5,0%) fa!6 de perioada de gestiune precedent[. Aceast6
majorare a fost condilionatd de micgorarea cheltuielilor administrative. Indicile
principal a majordrii profitului brut o constituie creqterea altor venituri din activitatea
operafionald cu 977,8 mii lei 435%) mai mult fa!6 de plan.

Carezultat, nivelul rentabilitStii veniturilor din vdnzdri (raportul procentual dintre
profitul brut gi volumul vAnzdrilo rj inZOZO constituie 80,09 

'yo,tnregistr0nd 
o creqtere

de 0,65 % fald de perioada de gestiune precedentd.



Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pdni la impozitare qi valoarea
medie a activelor totale) la i.S. Rezervalia Natural5 ,,Codrii" s-a micEorat in 2020 cu
12,3 yo fali de 2019, constituind in perioada de gestiune curentd 7I,6 o/o.

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net qi valoarea medie a
capitalului propriu) ?n2020 a constituit 16,0 | Yo comparutiv cu perioada precedentd s-
a redus cu 5,79 %o.

Analiza activelor disponibile Si a rotaliei acestora

in structura activelor intreprinderii prevaleazi mijloacele fixe, a cdror pondere
constituie 87,0 o din activele disponibile la finele anului 2020.

Ponderea patrimoniului cu destinatie de productie in suma toatald a activelor
intreprinderii constiruie 70,0Yo, mai pulin cu 6,0%o comparativ cu anul 2019.

Rata activelor circulante sa micqorat in cursul anului 2020 fat6 de anul 2019 (0,13

\,. gi 0,19).

Analiza surselor de finanlare

Coificentul riscului financiar pentru amil 2020 este 0 ceea ce atesta ca nu sunt
modificari privind dependenla financiari a RN,,CODR[" de sursele financiare .

La inceputul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit 87,9 o

din totalul pasivelor , iar la sffirqitul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a

constituit 81,6 0A.

in structura datoriilor totale, o cotl preponderenti de 54,0 oZ o constituie datoriile
comerciale,25o/o constituie avansurile primite, 17 ,0o o constituie datoriile fa!6 buget,
asigurari sociale qi medicale obligatorii qi 3oh o constituie datoriile fata personal.

Analiza nivelului de lichidate qi afluxurilor de numerar

v 
Pe parcursul perioadei de gestiune s-a constatat urmdtoarea tendin!6 de modificare

a ratelor de lichiditate:
- in particular, lichiditatea curent6 (active circulante / datorii curente) care

la inceputul anului 2020 a alcituit 1,6 spre finele anului s-a micqorat pinS

la 1,07. Totodata, aceastd ratd, fa\d de cea anterioar6 se incadreazd in
intervalul optim (l-2,5). Acest indice ne aratd ci riscul de a transforma

investiliile financiare plasate in mijloace inghetate a crescut.

- O evolulie a lichiditdlii intermediare ((mijloace bdneqti + investitii pe

termen scurt*creanle pe termen scurt)/ datorii pe termen scurt). DacE la

inceputul anului 2020 aceatd ratd era de l,l5 atunci in cursul anului
lichiditatea intermediard s-a micqorat la 0,66 astfel incadrdnduse in
nivelul optim (0,5-0,7).



- La nivel optim (< 0,2), se claseazi lichiditatea absolutd (numerar/datorii

curente). Aceast6 rutd a constituit la inceputul anului 0,43 qi la finele
anului 2020 (0,18).

in i.S. Rezervalia Naturald ,,Codrii", in anul 2020 profitul net constituie 982,00
mii lei, iar fluxul net de numerar total inregistreazd o valoare negativd, de -173,7 mli
lei, deoarece s-au inregistrat mai puline incasdri de la clienli, iar pl51i1e au fost mai
mici.
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