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Prezentul raport a fost întocmit la cererea conducerii ONG – Ac!iunea Felix "i este destinat exclusiv
uzului intern al societ#!ii. Nici o parte din acest raport nu poate fi utilizat sau publicat f#r# acordul
expres al Directorului ONG – Ac!iunea Felix "i cu acordul firmei care l-a întocmit, SC Solu!ii Avansate
SRL.
Prezentul raport de analiz# con!ine calculul a mai multor indicatori considera!i relevan!i din anumite
categorii de date "i analiza lor în dinamic# în perioada luat# în analiz# dup# cum urmeaz#:
! analiza bilan!ului contabil;
! analiza contului de profit "i pierderi;
! analiza produc!iei de lapte a fermei "i a unor indicatori specifici acestei ramuri de activitate;
! compararea unor indicatori specifici activit#!ii fermei cu alte ferme cu acela"i profil de activitate
din !ar# "i din str#in#tate;
! recomand#ri f#cute în urma analizei.
Analiza efectuat# are la baz# datele furnizate din contabilitatea fermei pentru perioada 2004 "i pân# în
iulie 2009.
Scopul principal al acestui raport este de a stabili situa!ia actual# a fermei "i de a se face recomand#ri
necesare îmbun#t#!irii performan!elor economice a activit#!ii desfa"urate, performan!e care s# se
reflecte în special în ob!inerea unor profituri mai mari în urma activit#!ii de baz# a fermei: produc!ia de
lapte de vac#. Raportul studiaz# datele din contabilitate "i reliefeaz# anumi!i indicatori care pot
determina situa!ia actual# a fermei "i compara!ia cu alte ferme de acela"i profil. În cadrul raportului
analiza s-a concentrat în special pe partea de produc!ie de lapte a fermei "i doar accidental pe restul
activit#!ii: produc!ia de carne sau cultivarea plantelor furajere din cadrul fermei.
Raportul nu are scopul de a analiza corectitudine înregistr#rilor din contabilitatea fermei, care pot ie"i
la iveal# în urma analizei, ci studierii datelor primite din contabilitatea fermei. Raportul nu î"i propune
s# sugereze corecturile necesare pentru îmbun#t#!irea înregistr#rilor contabile.
Raportul nu î"i propune s# ofere re!ete de furajare a animalelor sau propuneri de culturi agricole care s#
asigure o alimenta!ie optim# a vitelor crescute, în schimb în cadrul raportului se reg#sesc anumite
recomand#ri ob!inute în urma analizei impactului economic asupra fermei determinat de re!etele de
furajare utilizate în perioada ianuarie 2008 - iulie 2009 "i achizi!ia unor componente ale acestor re!ete
din surse externe fermei. De asemenea în cadrul raportului nu s-a putut analiza specific influen!a
fiec#rei componente din cadrul re!etelor de furajare asupra produc!iei de lapte "i a calit#!ii acestuia /
penalit#!ilor ob!inute în urma livr#rii acestuia c#tre procesatorii de lapte; dar raportul con!ine totu"i
anumi!i indicatori care !in cont de ansamblul re!etei folosite în perioada analizat#.
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Recomand#rile finale care se reg#sesc sunt f#cute atât în urma studierii datelor din contabilitate cât "i în
urma observa!iilor directe f#cute în urma vizitelor directe efectuate de speciali"tii firmei de consultan!#
SC Solu!ii Avansate SRL la fa!a locului. De asemenea un rol important l-au avut discu!iile "i
clarific#rile cerute departamentului de contabilitate al fermei reprezentat de Dna. Marcela Vaida "i în
urma discu!iei "i prezent#rii fermei efectuate de Dl. Hapca, veterinarul fermei. Pentru întocmirea
anumitor indicatori comparativi s-au folosit "i date ob!inute din diferite surse externe fermei analizate.
Toate aceste surse nu vor putea fi publicate f#r# acordul scris al SC Solu!ii Avansate SRL "i a
de!in#torului informa!iilor utilizate.
Toate informa!iile con!inute în raport au la baz# sume exprimate în moneda na!ional# - RON.
Rezultatele fermei în general sunt bune, fiind diferite de la aspect la aspect, dar acestea pot fi
îmbun#t#!ite, cum déjà s-au "i înregistrat astfel de progrese. În sec!iunea final# am realizat atât un
calcul cu poten!ialul acestor îmbun#t#!iri, cât "i o serie de recomand#ri pentru o mai bun# organizare "i
atingerea unor !inte superioare.
Pentru clarific#ri suplimentare referitor la anumi!i indicatori se poate solicita explica!ii de la firma de
consultan!#.

Consultant financiar,
Economist Petru Fotea

Project Manager,
lect. univ. drd. Ioan Fotea
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