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1. Evenimente importante petrecute în primele 3 luni ale anului 2009, cu influen e
asupra situa iei financiare:
În estimarea BVC 2009 am inut cont de influen ele ce le-ar putea avea criza
economic mondial i na ional . Astfel c estim rile privind nivelul principalilor
indicatori economico-financiari au fost mai mici comparativ cu nivelul acestora realizat
în trimestrul I 2008.
Manifest ri ale crizei mondiale în trimestrul I 2009:
- diminuarea cererii la produsul confec ii carton ondulat cu aproximativ
20% la nivelul rii i respectiv cu 10,5% la nivelul societ ii noastre;
- diminuarea cererii de hârtii pentru cartoane ca efect direct al sc derii
cererii de confec ii de carton ondulat cu 54% la nivelul rii i cu 22% la
nivelul societ ii noastre.
Produsul finit care a înregistrat o cre tere atât fa de trimestrul I 2008 cât i fa
de BVC 2009 a fost hârtia igienico-sanitar .
Chiar în condi iile crizei economice situa ia financiar a societ ii este bun .
Analiz m permanent indicatorii de echilibru financiar i suntem preg ti i în orice
moment pentru decizii care s conduc la pastrarea acestuia.
2. Pozi ia financiar a societ ii în perioada de raportare se concretizeaz în
realizarea unui profit brut cumulat de 1,34 milioane lei, profitul brut estimat prin BVC
fiind de 0,69 milioane lei.

B. Indicatorii economico-financiari la 3 luni 2009
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

UM
rap
%
zile
rap

VALOARE
1,16
11,03
79,38
0,30

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