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RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Privind activitatea Soc.Farm. ARCATIM SA. TIMI$OARA

in exerciliul financiar al anului 2016

Situatiile financiare privind activitatea anului 2016, au fost intocmite prin
aplicarea Reglementiri lor contabile conforme cu Directiva a-lVa-Comunitafilor
Economice Europene, aprobate prin O.M.F.P. nr.180212014, impreund cu Legea
contabilitifii nr. 82/1991 9i legislalia specifici asistentei farmaceutice din
Rominia.

Conform bilantului incheiat la data de 31.12.20'16, activele imibil izate ale
societatii prezinta un sold net de 12.230.143 lei. Fata de inceputul anului, s-a
inregistrat o crestere de 538.972 lei, care se justifica prin achizitia unei centrale
telefonice la sediul social in valoare de 4.596 lei; un cazan termic pentru
farmacia din Gataia, in valoare de 3.879 lei; mobilier pentru farmacia din
Socodor in valoare de 13.850 lei si o firma luminoasa in valoare de 3.510 lei. ln
baza unui contract incheiat in luna ianuarie, societatea a acordat un imprumut
societatii Arcatim Distributie, in valoare de 1.000.000 lei, rambursabil intr-o
perioada de un an de zile. Suma a fost evidentiata in bilant ca imobilizare
financiara. Aceste cresteri de valoare, au fost diminuate prin inregistrarea pe
costuri a c/v amortizarii imobilizarilor corporale si necorporale, respectiv
480.617lei .

Activele circulante, inregistreaza o scadere fata de inceputul anului de
3.090.509 lei. Diferenta cea mai mare este evidentiata la capitolul creante
comerciale, respectiv 1.835.723 lei, datorita faptului ca pe parcursul anului au
fost incasate toate sumele restante de la diversi clienti pentru medicamentele
vandute in cursul anului 2015, iar Casele deAsigurari de Sanatate si-au
achitat datorii le la termen si chiar in avans. La stocul de marfuri, s-a
inregistrat o diminuare de 581 .196 lei. Disponibil itati le banesti au scazut cu
678.810 lei, t inand cont si de imprumutul acordat societatii Arcatim Distributie.

La capitolul ,,Datorii", fata de inceputul anului se inregistreaza o
scadere de 2.990.572 lei, ponderea o reprezinta datorii le comerciale, respectiv
1.936.331 lei . Societafea nu are datorii restante fata de nici un creditor. atat
fata de bugetele locale sau de stat, cal si fata de furnizorii de produse
farmaceutice.

Gapitalul subscris si varsat nu a suferit modificari pe parcursul anului.



Gapitalurile proprii ale societatii totalizeaza 17.387.772lei si cuprind
rezerye din reevaluare aferente anilor precedenti in suma de 8.356.571 lei;
rezerye legale, reprezentand 20% din capitalul social in valoare de 363.545 lei;
alte rezerve constituite din profitul anilor precedenti- 4.762.037 lei; rezerve
reportate din surplusul de reevaluari- 1.257.358 lei; profitul nerepartizat aferent
anufui 2015, in valoare 105.310lei si profitul net realizat la data de31.12.2016,
respectiv 397.045 lei.

Cifra de afaceri totala inregistrata pe parcursul anului a fost de
25.920.396 lei, avand ca pondere principala veniturile din vanzarea marfurilor,
respectiv 24.161.580 lei . Veniturile totale inregistrate atat din activitatea
principala, cat si din activitatea de inchiriere a spatii lor disponibile, au fost in
vaf oare de 25.922.476lei.

Cheltuielile de exploatare aferente, au fost inregistrate in valoare de
25.536.688 lei. Ponderea in totalul cheltuieli lor o detin costul marfurilor
vandute in procent de74%.

Din datele mentionate in formularul ,, Contul de profit si pierderi", se
remarca faptul ca toate capitolele de cheltuieli au fost inregistrate sub nivelul
celor mentionate in anul precedent, rezultand un profit brut din activitatea de
exploatare in suma de 385.788 lei.

Din activitatea financiara s-a obtinut un profit in valoare de 121.108
lei, reprezentand dobanzi incasate la depozitele bancare detinute de societate
si discounturi f inanciare acordate de furnizori pentru plati in avans.

f n concluzie profitul brut inregistrat la data de 31,12,2016, a fost de
506.896 lei iar cel net, de 397.045 lei.

La data aprobarii bilantului, profitul nerepartizat cuprinde:

Profitul net aferent anului 2015 - 105.310 lei
Profitul net aferent anului 2016 - 397.045 lei

Total 502.355lei

Propunem spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor,
repartizarea profitului net realizat, pe urmatoarele destinatii:

Fond participare la profit al salariati lor (' l0o/ol - 50.230 lei
Dividende cuvenite actionari 452.125 lei

Total 502.355lei
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