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S.C. SINTOFARM S.A. 
 BUCUREŞTI 
 
 

 
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

pentru exerciţiul financiar 2013 
 

 

Societatea comercială Sintofarm S.A. este înfiinţată în baza HG 1224/1990, fiind înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/407/1991. 
Obiectul principal de activitate al societăţii constă în producerea şi comercializarea de produse chimico-
farmaceutice de bază, medicamente de uz uman şi veterinar, dezinfectanţi, produse cosmetice, detergenţi, 
activitate de cercetare şi valorificare a acesteia, prestări de servicii pentru terţi, activitate de import-export. 
 Capitalul social este de 9.651.910 RON, iar la 31.12.2013 este împărţit după cum urmează:  
 

Denumire acţionar Nr. acţiuni Procent de participare  

Generalcom SA  1.080.807 27.99464 % 

Interfinance Capital Investement  1.014.184 26.26900 % 

Iberestate International Holding SA 593.390 15,36976% 

S.I.F. Muntenia 502.180 13,00727 % 

Pers.Fizice 390.902 10,12499 % 

Pers.Juridice 279.301 7.23435 % 

Total 3.860.764 100,000 % 

 

Încheierea exerciţiului financiar pe anul 2013 s-a efectuat cu respectarea legii contabilităţii nr.82/1991, 
republicată. 

 S-a efectuat inventarierea tuturor elementelor patrimoniale, rezultatele inventarierii fiind reflectate 
corespunzător în evidenţa contabilă.  

În conformitate cu datele înscrise în bilanţul încheiat la 31.12.2013, situaţia patrimonială se prezintă astfel: 

 

  Note  31.12.12    31.12.13   

Modificări faţă de anul 

an precedent 

       RON  %  RON  %  RON  in % 

ACTIVE FIXE        

 Imobilizări financiare  

               

412.250  3,5% 

                  

12.250  0,1% 

             

(400.000) -97% 

 Imobilizări necorporale  

               

139.492  1,2% 

                  

76.024  0,6% 

               

(63.469) -45% 

 Imobilizări corporale 2.1. 

            

4.528.586  39,0% 

             

5.250.697  41,7% 

               

722.112  15,9% 

 Total active fixe  

            

5.080.328  43,7% 

             

5.338.971  42,4% 

               

258.643  5,1% 

         

Active circulante        

 Stocuri 2.2. 

            

1.265.363  10,9% 

             

1.553.423  12,3% 

               

288.060  22,8% 

 Clienţi  2.3. 

            

4.411.755  38,0% 

             

4.669.206  37,1% 

               

257.451  5,8% 

 Alte creanţe 2.4. 

               

648.030  5,6% 

                

673.179  5,3% 

                 

25.150  3,9% 
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  Disponibilităţi băneşti   

                 

19.592  0,2% 

                  

97.641  0,8% 

                 

78.049  398,4% 

 Total active circulante  

            

6.344.739  54,6% 

             

6.993.449  55,5% 

               

648.709  10,2% 

         

 Cheltuieli în avans  

               

196.946  1,7% 

                

266.348  2,1% 

                 

69.402  35,2% 

  Total active   

          

11.622.013  100% 

           

12.598.768  100% 

               

976.755  8,4% 

         

Obligaţii        

         

 Provizioane  

                         

-    0,0% 

                          

-    0,0% 

                         

-    #DIV/0! 

 Furnizori 2.5. 

               

463.792  4,0% 

                

766.101  6,1% 

               

302.309  65,2% 

 Clienti creditori  

                         

-    0,0% 

                          

-    0,0% 

                         

-    #DIV/0! 

 Credite bancare  

            

1.172.414  10,1% 

                

895.943  7,1% 

             

(276.471) -23,6% 

 Alte obligaţii de plată 2.6. 

               

276.219  2,4% 

                

224.908  1,8% 

               

(51.311) -18,6% 

 Alte imprumuturi  

                         

-    0,0% 

                          

-    0,0% 

                         

-    #DIV/0! 

  Obligaţii către asociaţi     

                         

-    0,0% 

                          

-    0,0% 

                         

-    #DIV/0! 

 Total obligaţii de plată  

            

1.912.425  16,5% 

             

1.886.952  15,0% 

               

(25.473) -1,3% 

         

                  

Patrimoniu net 2.7. 

            

9.709.588  83,5% 

           

10.711.816  85,0% 

            

1.002.228  10,3% 

         

CAPITALURI PROPRII        

 Capital social  

            

9.651.910  83,0% 

             

9.651.910  76,6% 

                         

-    0,0% 

 Rezerve  

            

1.950.195  16,8% 

             

2.009.356  15,9% 

                 

59.161  3,0% 

 Rezultat reportat  

          

(2.909.165) -25,0% 

            

(1.892.519) -15,0% 

            

1.016.646  -34,9% 

 Rezultat an curent 2.8. 

            

1.080.475  9,3% 

             

1.002.230  8% 

               

(78.245) -7,2% 

 Profit repartizat  

               

(63.828)  

                 

(59.162) 0% 

                   

4.666  -7,3% 

  Total capitaluri proprii   

            

9.709.587  83,5% 

           

10.711.816  85,0% 

            

1.002.229  10,3% 

         

TOTAL PASIV   

          

11.622.013  100,0% 

           

12.598.768  100,0% 

               

976.755  8,4% 
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Durata de rotaţie a stocurilor a crescut de la 69,8 zile în 2012 la 79,0  zile în anul 2013.  
Durata medie de încasare a clienţilor a scazut de la 243,3 zile în 2012 la 237,4 zile în anul 2013. 
Termenul de plată pentru furnizori a crescut de la 25,6 zile în anul 2012 la 38,9 zile în anul 2013. 

 
Principalele mase financiare ale firmei prezintă următoarea variaţie în anul 2013 faţă de anul 2012: 

RON 
- Capitalul de lucru +743.585 
- Necesar in fond de rulment +389.064 
- Trezorerie +354.521 

 
Situaţia financiară a firmei pe piaţă reiese şi din raţiourile următoare: 
  

 2012 2013 Observaţii 

Indicatori financiari 

Rata curentă 3,42 3,85 Reflecta posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se 
transforma intr-un timp scurt in lichiditati pentru a achita datoriile 
curente. Aceasta rata este considerata satisfacatoare pentru valori 
cuprinse intre 1.2 si 1.9 

Rata rapidă 2,76 3,02 Reflecta posibilitatea activelor circulante concretizate in creante si 
trezorerie de a acoperi datoriile curente. Aceasta rata este 
considerata satisfacatoare pentru valori cuprinse intre 0.65 si 1. 

Rata de îndatorare (%) 16 15 Reflecta capacitatea societatii de a-si suporta datoriile din totalul 
surselor de finantare. Aceasta rata este cu atat mai favorabila cu 
cat valoarea ei este mai mica. 

Solvabilitatea 
patrimoniala (%) 

84 85 Reflecta gradul in care unitatile patrimoniale pot face fata obligatiilor 
de plata. Ea este considerata buna atunci cand rezultatul obtinut 
depaseste 30%, indicand ponderea surselor proprii in totalul pasivului. 

 

Indicatori de rentabilitate  

Rata profitului din 
exploatare (%) 

 
20,96 

 
18,00 

 
Trend nefavorabil 

Rata profitului (%) 16,55 14,15 Trend nefavorabil 

Rata de recuperare a 
activelor  (%) 

11,78 10,12 Trend nefavorabil 

 
 
Datoriile totale înregistrate la 31.12.2013 sunt în sumă de 1.886.952  RON din care:    
 
 
      -RON- 

- Furnizori 766.102 

- Clienţi creditori  

- Remuneraţii si alte datorii privind salariaţii şi 
colaboratorii 

56.836 

- Contribuţii la asigurări sociale  42.254 

- Contribuţii asigurări sociale de sănătate  14.042 

- Contribuţii la fondul de şomaj 1.509 

- Fonduri speciale   

- Impozit pe salarii 20.371 

- Impozit pe profit 30.821 

- TVA de plata  13.988 

- Taxa claw back 45.086 

- Alte datorii (creditul bancar) 895.943 

 Total 1.886.952 

 

 

 



 4 

Evolutia contului de profit si pierdere pe anul 2013 se prezinta astfel: 

 Note  31.12.12    31.12.13   

Modificări faţă de 

anul precedent 

   RON  %  RON  %  RON  in % 

Cifra de afaceri  

            

6.528.707  100,0% 

       

7.081.605  100,0% 

           

552.898  8,5% 

Cheltuieli de explotare   

            

5.312.280  81,4% 

       

5.897.148  83,3% 

           

584.868  11,0% 

Profit brut   

            

1.216.427  18,6% 

       

1.184.457  16,7% 

           

(31.970) -2,6% 

Alte venituri din 

exploatare (inclusiv 

Sold D 711)  

               

152.300  2,3% 

            

90.406  1,3% 

           

(61.894) 40,6% 

Profit din exploatare   

            

1.368.727  21,0% 

       

1.274.863  18,0% 

           

(93.864) -6,9% 

Venituri financiare  

               

115.556  1,8% 

            

87.582  1,2% 

           

(27.974) -24,2% 

Cheltuieli financiare  

               

207.721  3,2% 

          

179.199  2,5% 

           

(28.522) -13,7% 

Profit sau pierdere 

financiară   

                

(92.165) -1,4% 

           

(91.617) -1,3% 

                  

548  -0,6% 

Rezultat înainte de 

elemente excepţionale şi 

impozit pe profit   

            

1.276.562  19,6% 

       

1.183.246  16,7% 

           

(93.316) -7,3% 

Venituri exceptionale  

                         

-    0,0% 

                    

-    0,0% 

                     

-     

Cheltuieli exceptionae  

                         

-    0,0% 

                    

-    0,0% 

                     

-     

Profit sau pierdere 

exceptionala   

                         

-    0,0% 

                    

-    0,0% 

                     

-      

Impozit pe profit   

               

196.087  3,0% 

          

181.016  2,6% 

           

(15.071)   

Profit/Pierdere neta  

            

1.080.475  16,5% 

       

1.002.230  14,2% 

           

(78.245) -7,2% 

                

 

 
Pe scurt, situatia financiara a SC SINTOFARM SA in anul 2013 se prezinta astfel: 

- profit din exploatare                                             -    1.274.863 RON; 
- pierdere financiara            -      91.617 RON (datorata pe de-o parte dobanzilor 

bancare aferente liniei de credit, iar pe de alta parte cheltuielilor cu diferentele de curs valutar aferente 
reevaluarilor datoriilor in valuta); 

- profit brut                                                              -   1.183.246  RON 
- profit net      -   1.002.230  RON 

 
 
 
Legat de cifra de afaceri pe anul 2013, aceasta a avut o crestere cu 8% fata de anul 2012, dintre care 3% se 
datoreaza medicamentelor, in conditiile in care piata farmaceutica a inregistrat o crestere doar de 0,29%, iar 
profitul net al anului 2013 reprezinta 14% din cifra de afaceri. 
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Dintre obiectivele propuse pentru anul 2013, s-au realizat urmatoarele: 
 

1. S-au cercetat produsele pe baza de acid hialuronic (gel si comprimate), au fost inregistrate, introduse in 
fabricatie si, implicit, la vanzare. 

 
2. In cursul anului 2013 am depus documentatia pentru majorare de pret la toate produsele, dar am 

obtinut majorare de pret doar pentru produsele Fenilbutazona 250 mg supozitoare si Piroxicam 20 mg 
supozitoare in luna Iulie 2013, iar pentru restul produselor am primit aviz nefavorabil. Ultima solicitare 
pentru majorare de pret a fost depusa in luna Noiembrie 2013 si am primit raspuns nefavorabil in luna 
Ianurie 2014. 

 
3. In anul 2013 au fost depuse la ANMDM pentru reautorizare urmatoarele dosare: 

 
- Victan 2 mg cpr filmate 
- Diclosin 10 mg/g gel 
- Diclosin 50 mg/g gel 
- Piroxicam Sintofarm 20 mg supoz 
- Tolbutamida Sintofarm 500 mg cpr 
- Piracetam Sintofarm 400 mg cpr 

 
4. La sfarsitul lunii Aprilie 2013, societatea a fost inspectata de catre ANMDM in vederea recertificarii 

GMP pe cele trei fluxuri de fabricatie: comprimate, geluri, supozitoare (GMP-ul initial a fost obtinut in 
anul 2004). 

 
In urma inspectiei, societatea a obtinut autorizatia de functionare pentru fabricatie, depozitare, analize fizico-
chimice si microbiologice, precum si executarea diverselor servicii pentru terti, conform RBPF. 
Autorizatia obtinuta este valabila pentru perioada 30.04.2013-30.04.2016. 
Totodata ni s-au acordat certificatele GMP pentru fabricatie, depozitare, analize fizico-chimice, analize 
microbiologice si prestari servicii  in domeniu, pe aceeasi perioada, pentru  cele trei categorii de produse: 
comprimate, geluri, supozitoare. 
    
 

5. Avand in vedere ca, de la prima inspectie GMP – anul 2004, au trecut 10 ani, pe parcursul acestora 
cerintele ANMDM au crescut an de an. Astfel, pentru inspectia din anul 2013 si pentru a obtine 
rezultate favorabile in urma acesteia, a fost nevoie de alinierea la noile standarde impuse de Agentia 
Europeana a Medicamentului (EMEA), agentie care ne monitorizeaza permanent in domeniul 
farmacovigilentei si raportarii lunare a situatiei medicamentelor fabricate. 

 
Acest lucru a necesitat executarea unor lucrari majore de modernizare a unor spatii de fabricatie si in totalitate 
a spatiilor de depozitare (depozitele de materii prime, materiale, produse finite, alcool etilic farmaceutic, 
carantine, etc), concomitent cu modernizarea unor utilaje, atat din fluxurile de fabricatie cat si din asigurarea 
utilitatilor pentru aceste fluxuri. 
 
De asemenea, urmarea a inspectiei GMP ne-au fost solicitate rezolvarea tuturor observatiilor din Raportul de 
inspectie. Acestea au avut termen maxim 30 zile de la inspectie pentru a putea fi initiate procedura de discutare 
a Recertificarii GMP pe urmatorii trei ani, in Consiliul Stiintific al ANMDM. 

 
 
6. In luna Noiembrie 2013 societatea a fost inspectata pentru Recertificarea ISO 9001/2008 si HACCP 

22000/2005, inspectie finalizata cu obtinerea certificatelor pe o perioada de 4 ani, cu inspectie anuala 
de supraveghere (procedura in conformitate si standardele mai sus mentionate) 

 
7. Avand in vedere faptul ca spatiile comune ale cladirii principale (holuri, grupuri sanitare) au fost 

amenajate in urma cu peste 10 ani, s-au efectuat lucrari de modernizare si adaptarea a cerintelor 
actuale. 
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8. Pe langa inspectiile de recertificare GMP si recertificare ISO, societatea a fost inspectata timp de 5 zile 
de catre ISU Bucuresti, ocazie cu care au fost constatate unele neconformitati legate de noile acte 
normative in domeniu. 

 
Astfel, a trebuit sa executam, pentru cele doua cladiri functionale, instalatii separate de hidranti pentru stingerea 
incendiilor, avand in vedere ca nu aveam aceste dotari, iar sanctiunile pot fi atat contraventionale cat si penale. 
 

9. O alta realizare a anului 2013 a fost lucrarea TRANSFORMATORUL ELECTRIC – TRAFO, obiectiv la 
care in ultimii 20 de ani nu s-a executat nici un fel de interventie, devenind zi de zi un pericol major 
pentru societate.  

 
10. Tot in anul 2013, intreaga cladire a sectiei Suplimenti alimentari – Cloramina si atelier MEA au fost 

complet modernizate si restructurate asemenea spatiilor GMP destinate fabricatiei de medicamente. 
Singura exceptie a fost ca nu s-a montat un sistem centralizat de aer conditionat purificat, ci s-a mers 
pe climatizare individuala. 

 
11. Pentru asigurarea permanenta a securitatii sectiei de Suplimenti alimentari (cladire separata de 

pavilionul principal) si a tuturor spatiilor de depozitare (materii prime, materiale, produse finite, camera 
depozitare alcool, spatii depozitare medii de cultura pentru laboratorul de microbiologie) precum si la 
toate punctele de acces in Pavilionul Principal, s-a instalat un sistem de monitorizare video cu 
terminalele la Secretariatul societatii. 

 
12. Avand in vedere volumul de analize, noile cerintele ale EMEA si in conformitate cu Farmacopeea 

Europeana nr. 8, precum si cerintele Farmacopeei USP referitoare la medicamente, substante active si 
suplimenti alimentari, in anul 2013 au fost inlocuite unele aparate pentru laboratorul de analize fizico-
chimice (depasite din punct de vedere fizic si moral) si totodata au fost achizitionate aparate noi, pe 
care nu le detineam. De asemenea, spatiile laboratoarelor fizico-chimice au fost modernizate in 
conformitate cu normele GMP. 

 
13. Dupa aproximativ sase ani de la la depunerea dosarului, am obtinut APP-ul pentru medicamentul 

Bisacodil supozitoare (OTC). Prin urmare, am inceput fabricatia acestui produs in luna Octombrie 2013, 
moment din care acesta a fost disponibil la vanzare.  

 
14. Am reluat fabricatia produsului Piroxicam supozitoare (medicament RX), avand in vedere ca am obtinut 

ordin de pret majorat, iar pe piata nu mai exista decat un singur producator. 
 
Prin realizarile expuse mai sus, SC SINTOFARM SA a atins obiectivele propuse in programul de activitate 
pentru anul 2013 aprobat in AGA. 
 
In concluzie, prezentam mai jos cativa dintre indicatorii de baza realizati in 2013: 
 
Cifra de afaceri – 7.081.605 ron, in crestere cu 8% fata de anul 2012 
Venituri din exploatare – 7.172.011 ron, in crestere cu 7% fata de anul 2012 
Vanituri financiare – 87.582 ron, in scadere cu 24% fata de anul 2012 
Total venituri – 7.259.593 ron, in crestere cu 7% fata de anul 2011 
Cheltuieli cu personalul – 2.098.558 ron, in crestere cu 3% fata de anul 2012 
Cheltuieli cu amortizarea –  586.587 ron, in crestere cu 11% fata de anul 2012 
Cheltuieli financiare – 179.198 ron, in scadere cu 14% fata de anul 2012 
Total cheltuieli – 6.076.347 ron, in crestere cu 10% fata de anul 2012 
 
Pentru anul 2014 societatea isi propune urmatoarele obiective: 
 

1. Se va intocmi si se va depune la ANMDM, conform cerintelor MEDRA si EMEA, documentatia pentru 
toate produsele ce urmeaza a fi reautorizate in anul 2014. 

 
2. Se va cerceta, intocmi si depune la ANMDM documentatia pentru urmatoarele medicamente: Aspirina 

Tamponata, No-Spa, Parasinus. 
 

3. Se va restructura gama de suplimenti alimentari Maxi Life, in functie de volumul de vanzari, cerintele 
pietii si aparitia de noi produse pe piata. 
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Astfel, se va renunta la unele dintre produsele existente si se vor adauga in portofoliu produse pentru 
afectiunile pe care inca nu le-am acoperit (infectii urinale, antihemoroizi, probiotice, detoxifiere, antigripale, 
vitamina C 500 si 1000 mg). 
 
4. Avand in vedere ca producatorul Italian de supozitoare cu glicerina Adulti si Copii, in anul 2013 a avut 

probleme interne (din punct de vedere al Ministerului Sanatatii Italian), fapt ce a dus ca pentru cel putin 
trei luni sa nu fie in masura sa ne onoreze comenzile, vom studia posibilitatea inlocuirii acestor produse 
cu alte produse (de generatie noua) pe care sa le fabricam noi. 

 
5. Vom relua fabricatia produsului Proclorperazina 5 mg supozitoare, dat fiind faptul ca pe piata nu mai 

exista alt producator. In acest sens, am depus deja documentatia pentru obtinerea unui nou ordin de 
pret majorat. 

 
6. Se vor face in continuare demersuri in vederea obtinerii APP-urilor pentru produsele noi care sunt in 

evaluare de peste sase ani: Diclofenac 12,5 mg supozitoare, Ketoprofen supozitoare si Loratadina 
comprimate, precum si pentru produsul Nevralgio – pentru care detinatorul de APP va fi Centrofarm, iar 
producator va fi Sintofarm. 

 
7. Se va urmari respectarea cerintelor si a standardelor ISO 9001/2008 si HACCP 22000/2005 pentru 

inspectia de supraveghere din luna Noiembrie 2014. 
 

8. Vom cauta parteneri carora sa le prestam servicii in domeniu, avand in vedere statutul SC Sintofarm – 
unitate autorizata de ANMDM si detinatoare de Certificate GMP pentru comprimate, geluri si 
supozitoare. 

 
9. Selectarea gamei de produse din categoria Galenice, in functie de produsele din piata si produsele cu 

cerinta prioritara. 
 

10. Tinand seama de starea de deteriorare si de incarcatura microbiologica (pereti si tavane crapate, unele 
chiar cu tencuiala cazuta, mucegai dovedit prin analize microbiologice), la spatiile destinate activitatilor 
de birouri la care din anul 2004 nu s-a intervenit, se impune de urgenta rezolvarea acestor probleme. 

 
 

In concluzie, fata de cele prezentate mai sus, acestea reprezinta directiile principale pentru anul 2014, urmand 
ca prioritatile si sursele de finantare sa fie decise de Consiliul de Administratie in conformitate cu actele 
constitutive ale societatii. 

 

    CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 
 


