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RAPORT ANUAL - 2010
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Raport anual conform: anexei nr. 32 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Pentru exercitiul financiar: 01.01.2010 – 31.12.2010;
Data raportului: 15.03.2011
Denumirea societatii comerciale: SC LACTA SA GIURGIU
Sediul social : Str. Gloriei nr. 2, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Nr. Telefon : 0246 / 210225, nr. Fax : 0246 / 210265
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comerţului : 1292426
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J52/13/1191
Piaţa reglemntată pe care se tranzacţioneazăvalorile mobiliare emise:BVB-RASDAQ
Capital social subscris şi vărsat: 1.719.450,70 lei
Principalelecaracteristici ale valorilor mobiliare emise de sociatate: nominative, emise în
formă dematerializată cu valoare nominală : 0,10 lei

1. ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII COMERCIALE
1.1 a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale;
Societatea cmerciala „S.C. LACTA S.A.”, cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr.2, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J52/13/1991, cod unic de inregistrare fiscala RO 1292426, isi
desfasoara activitatea ca o societate pe actiuni, conform Legii nr. 31/1990 republicata, avand drept
activitate principala „Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor”- cod CAEN 1051.
-Este o societate detinuta public, fiind inregistrata la Comisia Nationala de Valori Mobiliare.
-Evidenta actiunilor este tinuta de registrul independent SC DEPOZITARUL CENTRAL SA.
-Aplica Reglementarile Contabile Romanesti conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii
Economice Europene, aprobate de OMF nr. 1752/2005.
-Auditul situatiilor financiare la 31.12.2010 a fost efectuat, in conformitate cu Standardele de
Audit adoptate de Camera Auditorilor din Romania, de catre SC.MUNTICONT SRL GALATI.
b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale
Societatea s-a constituit ca societate pe actiuni în anul 1991 din vechea “Întreprindere de
Industrializare a Laptelui Giurgiu “. Unitatea, sub denumirea de Întreprinderea de Industrializare a
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Laptelui Giurgiu, a luat fiinta în anul 1981, odata cu constituirea judetului Giurgiu, desprinzându-se
din Întreprinderea de Industrializare a Laptelui Ilfov , in cadrul careia Fabrica de Produse lactate din
Giurgiu, a functionat din anul 1972.
c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale
filialelor sale sau ale societatilor controlate in timpul exercitiului financiar - Nu este cazul.
d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active
In cursul anului 2010 au fost inregistrate intrari de active imobilizate in valoare totala de 373
987 lei, din care active noi in valoare 74 852 lei, modernizari in valoare de 299 135 lei;
e)Descrierea principalelor rezultate ale evaluăriii activităţii societăţii
DENUMIRE INDICATOR
Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit brut/ Pierdere bruta
Profit net

Prevederi BVC 2010
20.224.000
19.932.000
292.000
198.500

Realizari 2010
17.268.960
17.597.179
-328.219
-336.469

Prevederi BVC 2010
292.000
18.735.000
0
18.867.840
61.435

Realizari 2010
-328.219
16.250.800
0
17.597.178
732.303

1.1.1. Elemente de evaluare generala
DENUMIRE INDICATOR
PROFIT BRUT
CIFRA DE AFACERI
EXPORT
COSTURI
LICHIDITATE

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii
a)Principalele piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distribuire
Pe parcursul anului 2010 s-au furnizat produse lactate la 155 de firme din care 36 au fost
castigate prin intermediul licitatiilor. Distributia produselor s-a realizat si se realizeaza prin
hipermarketuri , terti si magazine proprii. Societatea lucreaza in prezent cu 6 mari retele de
magazine: Cora ; Auchan; Billa; Interex ; Kaufland ; Rewe ,in retea zonala ,care inregistreaza
vanzari de ~ 40 % din total cifra de afaceri.
b)Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri
pentru ultimii trei ani
Nr.crt
1
2
3
4

Denumire
Lapte de consum
Produse proaspete
Brânzeturi
Alte produse si servicii

UM
%
%
%
%

2008

2009
28
41
27
4

2010
27
39
23
11

22
43
32
3

a) Produsele noi avute în vedere
Au fost lansate in productie urmatoarele produse noi –crema de unt ,crema de branza ,produse
tip budinca ,iaurt cu fructe pahar 100 gr, ,iaurt din lapte de capra ,produse dulci –sarlota , telemea
capra si reproiectate alte produse in functie de cerinta de piata
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.A fost atestat traditional produsul telemena Vlasca (atestat nr 2654 ),si s-au depus
documentatii pentru inca trei produse LAPTE PRINS ,CAS TARANESC ,CREMA DE SMANTANA
(atestatele s-au obtinut in 2011 )
1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse
import)
Precizarea de informaţii cu privire la siguranţa surselor de aprovizionare şi la preţurile
materiilor prime şi la dimensiunile stocurilor de materii prime şi materiale .
In anul 2010, activitatea de achizitii lapte materie prima a fost facuta prin centre de colectare,
microferme, ferme si alti producatori particulari, situate in judetele Teleorman si Giurgiu Calarasi .
Se va urmari in continuare stabilizarea cantitatii de lapte materie prima colectat, atat
cantitativ, cat si calitativ indeplinind normele impuse de UE,orientarea firmei intreptandu-se catre
microfermieri si fermieri ,nu spre persoane fizice detinatoare de vaci cu lapte.
Furnizorii au fost selectati in functie de calitate si de pretul oferit pentru produsele
achizitionate.
Activitatea de aprovizionare a fost efectuata in baza contractelor incheiate cu furnizorii sau in
baza comenzii transmise furnizorului, selectie de furnizori, conform procedurilor ISO 9001/2001.
1.1.4.Evaluarea activităţii de vânzare
a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a
perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung
In anul 2010, climatul economic general s-a resimtit semnificativ in vanzarile de produse
lactate, societatea inregistrand o scadere a vanzarilor comparativ cu anul 2009.
Societatea a luat masuri pentru reducerea impactului negativ si depasirea acestei situatii prin
diminuarea tuturor cheltuielilor si intensificarea eforturilor pentru identificarea unor noi segmente
de piata neacoperite pana in prezent.
b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale, a
ponderii pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor
competitori
Principalele firme concurente sunt: Danone, Tnuva, Friesland, Dorna Lactate, Albalact,
Napolact, Covalact, Natura Dambovita, Paco Lactate Braila.
c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur
client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra
veniturilor societăţii – societatea nu inregistreaza o dependenta semnificativa fata de un singur
client, dar aproximativ 40% din productie este vanduta prin hipermarketuri.
1.1.5.Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale
a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii comerciale
precum şi a gradului de sindicalizare a forţei de muncă

Din care:
Barbati
Femei

CENTRALIZATOR PERSONAL PE STUDII
Studii
Studii medii
Scoala
superioare
profesionala
3
15
13
8
22
19
3

Studii
generale
15
8

b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror elemente
conflictuale ce caracterizează aceste raporturi
Raporturile dintre conducerea societatii şi angajaţi au fost normale, neanregistranduse conflicte intre conducerea societatii si angajati .
1.1.6.Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra
mediului înconjurător
Descrierea sintetică a impactului activităţilor de bază ale emitentului asupra mediului
înconjurător precum şi a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea
legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător
Nu exista litigii privind impactul desfasurarii activitatii societatii in mediul inconjurator,
societatea functionand pe baza autorizatiei de mediu avizata de organele competente.
1.1.7.Evaluarea activităţii decercetare şi dezvoltare
Precizarea cheltuielilor în exerciţiul financiar precum şi a celor ce se anticipează în
exerciţiul financiar următor pentru activitatea de cercetare şi dezvoltare – nu este cazul.
1.1.8.Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului
Descrierea expunerii societăţii comerciale faţă de riscul de preţ, de credit, de lichiditate şi
de cash flow.
Descrierea politicilor si a obiectivelor societăţii comerciale privind managementul riscului
Riscul de lichiditate – politica societatii este aceea de a asigura lichiditati pentru achitarea
obligatiilor la termenele scadente. Societatea utilizeaza doua linii de credit pentru efectuarea
platilor in momentul aparitiei unui deficit de lichiditati.
Riscul de creditare - societatea face eforturi pentru limitarea creantelor din activitatea de
baza, urmarindu-se termenele de plata stabilite prin contractele incheiate cu clientii.
Riscul de pret – este determinat de preturile practicate de firmele concurente, potente
financiar, care pot impune preturi de vanzare mai mici. Riscul de pret este influentat si de
presiunea facuta de furnizorii de lapte, care solicita cresterea pretului acestei materii prime.
1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale
a) Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau a factorilor de
incertitudine ce afecteză sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale comparativ
cu aceeaşi perioadă a anului anterior.
Activitatea societatii va fi influentata in anul 2011 de reducerea capacitatii de absortie a pietei,
de scaderea puterii de cumparare a populatiei si implicit a reducerii lichiditatilor, care, impreuna
cu abundenta de produse pe piata lactatelor poate influenta negativ rezultatele societatii.
b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra
situaţiei financiare a societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
HG 357/2004 si a OUG 120/2002, aprobata prin Legea nr. 663/2002 cu modificarile si
completarile ulterioare ,cu finantare 75 % de la Ministerul Agriculturii.
In anul 2010 au fost puse in functiune mijloace fixe in valoare de 373 987 lei, din care active
noi in valoare 74 852 lei, modernizari in valoare de 299 135 lei;
c) Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor schimbărilor economice care
afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.
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Climatul economic actual genereaza situatii specifice astfel incat dinamica preturilor de
achizitie inregistreaza un trend ascendent, cu influente nefavorabile directe in rezultatele
financiare ale societatii.
2. Activele corporale ale societăţii comerciale
2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor pricipalelor capacităţi de producţie în
proprietatea societăţii comerciale
Societatea LACTA SA si-a desfasurat activitatea de procesare lapte in urmatoarele locatii:
- unitatea de procesare lapte din Giurgiu – specializata in fabricarea laptelui de consum,
produse prospete, branza proaspata, telemea din lapte de vaca;
- sectia de fabricatie Vedea –specializata in fabricarea branzeturilor cu pasta oparita tip
cascaval ,cu activitate sezoniera;
2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii comerciale
Avand in vedere starea tehnica actuala a spatiilor si utilajelor de fabricatie, unitatea a fost
incadrata in categoria B.
Sunt necesare investitii si reparatii pentru realizarea masurilor impuse de A.N.S.V.S.A. si
respectarea normelor impuse de U.E.
2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor
corporale ale societăţii comerciale
Societatea poseda acte de proprietate pentru toate activele inregistrate in patrimoniu.
3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societate comercială
3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile mobiliare
emise de societate comercială
Piata pe care se tranzactioneaza actiunile S.C. LACTA S.A. Giurgiu este Bursa de Valori
Bucuresti – platforma RASDAQ.
3.2. Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende. Precizarea
dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi, dacă este cazul, a motivelor
pentru eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani
Anul
2008
2009
2010

Dividende nete de plata
0
0
0

Dividende nete platite
0
0
0

In ultimii trei ani societatea nu a acordat dividende. Profitul obtinut in anul 2009 a fost
repartizat pentru completarea surselor de finantare in vederea modernizarii capacitatii de
productie. Rezultatul financiar al anilor 2008 si 2010 a facut imposibila acordarea de dividende.
3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor
acţiuni - nu este cazul.
3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului şi a valorii
nominale a acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale - nu este cazul.
3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă,
prwezentarea modului în care societatea comercială îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii
de astfel de valori mobiliare – nu este cazul.
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4. Conducerea societăţii comerciale
4.1. Prezentarea administratorilor societăţii comerciale şi a următoarelor informaţii pentru
fiecare administrator :
a)CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experienţă profesională, funcţia şi vechimea în
funcţie)
Societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie format din cinci membri.
Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
Bunu Antonel-Cristi - preşedinte CA;
Varsta: 43 ani
Calificare: economist
Funcţia deţinută la SC LACTA SA Giurgiu: Preşedinte al Consiliului de Administratie de la
data de 27.11.2008, până în prezent
b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă
persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator – nu este cazul
c) participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale – nu este cazul.
d) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale – nu este cazul.
Rusu Ion – membru CA
Varsta: 55 ani
Calificare: economist
Funcţia deţinută la SC LACTA SA Giurgiu: administrator de la data de 27.11.2008, până la
data de 31.05.2010
b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă
persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator – nu este cazul
c) participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale – nu este cazul.
d) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale – nu este cazul.
Cristian Dan – membru CA
Varsta: 46 ani
Calificare: jurist
Funcţia deţinută la SC LACTA SA Giurgiu: administrator de la data de 27.11.2008, până în
prezent
b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă
persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator – nu este cazul
c) participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale – nu este cazul.
d) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale – nu este cazul.
Brînză Cristina - membru CA;
Varsta: 49 ani
Calificare: contabil autorizat
Funcţia deţinută la SC LACTA SA Giurgiu: administrator de la data de 27.11.2008, până în
prezent
b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă
persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator – nu este cazul
c) participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale – nu este cazul.
d) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale – nu este cazul.
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Mînjineanu Edy-Gabriel- membru CA
Varsta: 34 ani
Calificare: jurist
Funcţia deţinută la SC LACTA SA Giurgiu: administrator de la data de 27.11.2008, până în
prezent
b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă
persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator – nu este cazul
c) participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale – nu este cazul.
d) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale – nu este cazul.
Catana Alin – membru CA
Varsta: 24 ani
Calificare: informatician
Funcţia deţinută la SC LACTA SA Giurgiu: administrator provizoriu de la data de 04.06.2010,
până în prezent
b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă
persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator – nu este cazul
c) participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale – nu este cazul.
d) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale – nu este cazul.
Consiliul de Administratie al S.C. LACTA S.A. si-a desfasurat activitatea in anul 2010 conform
prevederilor legale de functionare a societatilor comerciale, a actului constitutiv al societatii si a
hotararilor aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.
Operatiunile economice derulate ca urmare a activitatilor desfasurate au fost inregistrate in
evidenta contabila a societatii in conformitate cu legislatia in vigoare.
4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale. Pentru fiecare,
prezentarea următoarelor informaţii :
- Spalatelu Constanta – director general
- Pastrama Mihaela – director economic
- Geara Petre – director marketing
a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă – nedeterminata.
b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o altă persoană
datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive – nu este
cazul.
c) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale –
- Spalatelu Constanta – 863 actiuni
- Pastrama Mihaela – 842 actiuni.
4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. precizarea eventualelor litigii sau
proceduri administrative în care au fost implicate , în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea
acestora în cadrul emitentului, precum şi acelea care privesc capacitatea respectivei
persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului - nu este cazul.
5. Situaţia financiar-contabilă
Prezentarea unei analize a situaţiei economico- financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani,
cu referire cel puţin la :
7

a) elemente de bilanţ:active care reprezintă cel puţin 10% din total active;numerar şi alte
disponibilităţi lichide; profituri reinvestite;total active curente;total pasive curente;
DENUMIREA INDICATORULUI
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
II. IMOBILIZARI CORPORALE
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
I. STOCURI
II. CREANTE
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
C. CHELTUIELI IN AVANS
D. DATORII
SUBVENTII PENTRU INVESTITII
I. CAPITAL
II. PRIME DE CAPITAL
III. REZERVE DIN REEVALUARE
IV. REZERVE
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII - TOTAL

SOLD LA
31.12.2008
129,207.00
6,375,046.00
143,246.00
6,647,499.00
846,661.00
1,665,936.00
89,048.00
2,601,645.00
56,367.00
4,071,707.00
908,004.00
1,719,451.00
295,328.00
664,265.00
1,163,020.00
1,063,720.00
-631,214.00
0.00
4,274,570.00

SOLD LA
31.12.2009
95,150.00
5,757,179.00
0.00
5,852,329.00
1,546,959.00
1,941,818.00
61,435.00
3,550,212.00
46,377.00
3,992,322.00
885,245.00
1,719,451.00
295,328.00
402,354.00
1,478,213.00
432,505.00
185,910.00
12,130.00
4,501,631.00

SOLD LA
31.12.2010
104,305.00
4,983,768.00
0.00
8,088,073.00
1,281,685.00
1,711,728.00
732,303.00
3,725,716.00
29,566.00
4,169,950.00
704,924.00
1,719,451.00
295,328.00
155,253.00
1,478,213.00
606,285.00
-336,469.00
0.00
3,918,061.00

b) contul de profit şi pierderi: vânzări nete;venituri brute;elemente de costuri şi cheltuieli
cu o pondere de cel puţin 20% din vâzările nete sau în veniturile brute;provizioanele de
risc şi pentru diverse cheltuieli;referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de
activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an;
dividendele declarate plătite;
lei
NR.
CRT.
A
1
2
B
1

2
C
1
2
D
E

DENUMIRE INDICATOR

2008

CIFRA DE AFACERI
VENITURI TOTALE
Venituri din exploatare
Venituri financiare
CHELTUIELI TOTALE
Cheltuieli exploatare, din care:
- Cheltuieli cu personalul
- Cheltuieli materiale
Cheltuieli financiare
REZULTAT BRUT
Rezultat din exploatare
Rezultat financiar
IMPOZIT PE PROFIT
REZULTAT NET

16,607,700
19,545,164
19,531,850
13,314
20,176,378
19,870,181
3,344,937
12,121,800
306,197
- 631,214
- 338,331
- 292,883
0
-631,214

Anul
2009
17,206,428
19,098,958
19,082,995
15,963
18,867,840
18,564,916
2,714,335
9,716,528
302,924
231,118
518,079
-286,961
45,208
185,910

2010
16,250,800
17,268,959
17,164,126
104,833
17,597,178
17,392,064
2,425,525
8,694,758
205,114
-328,219
-227,938
100,281
8,250
-336,469

Elemente de costuri si cheltuieli cu pondere mare in veniturile brute sunt cheltuielile cu
materiile prime si materialele consumabile (50%).
In anul 2010 societatea inregistreaza pierdere in suma de 336.469 lei.
Vanzare sau oprire a unui segment de activitate - nu este cazul.
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In ultimii trei ani societatea nu a acordat dividende.
c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de bază,
investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei.
Exercitiul financiar

2008

Denumirea elementului

A

2009
1

2010
2

A. Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:
(+) Incasari de la clienti

20,718,602

17,692,454 15,412,433

(-) Plati catre furnizori si angajati
(-) Dobanzi platite

18,951,434
246,455

16,742,348 14,188,428
258,896
173,092

(-) Impozit pe profit platit
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor

15,854
0

(=) Trezorerie neta din activitati de exploatare

1,504,859

63,949
0
627,261

5,500
0
1,045,413

B. Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:
(-) Plati pentru achizitionarea de actiuni
(-) Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale

0
1,423,374

0
508,719

0
269,982

0

3,570

48,347

4,204

3,842

2,630

0
-1,419,170

0
-501,307

0
-219,005

(+) Incasari din emisiunea de actiuni

0

0

0

(+) Incasari din imprumuturi pe termen lung

0

0

0

148,455

153,567

155,540

0

0

0

-148,455
-62,766
151,814
89,048

-153,567
-27,613
89,048
61,435

-155,540
670,868
61,435
732,303

(+) Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
(+) Dobanzi incasate
(+) Dividende incasate
(=) Trezorerie neta din activitati de investitie
C. Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:

(-) Plata datoriilor aferente leasingului financiar
(-) Dividende platite
(=) Trezorerie neta din activitati de finantare
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul ex. financiar
Trezorerie si echiv. de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar

6. Semnături
Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administraţie, de către
manager/conducătorul executiv şi de către contabilul şef al societăţii comerciale
În cazul în care societatea comercială are filiale, informaţiile prezentate în raportul anual vor fi
prezentate atât cu privire la fiecare filială cât şi cu privire la societatea comercială privită ca
un întreg.
Raportul anual va fi însoţit de copii ale următoarelor documente:
a) actele constitutive ale societăţii comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru
care se face raportarea
b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face
raportarea
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c) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situaţii în rândul membrilor
administraţiei, conducerii executive, cenzorilor
Domnul Rusu Ion a solicitat demisia din functia de administrator incepand cu 31.05.2010
pentru motive de incompatibilitate , conform cererii anexate .
d) lista filialelor societăţii comerciale şi a societăţilor controlate de aceasta –nu este cazul.
e) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale – S.C. SCOP LINE S.A. Galati care detine 32,51
% din capitalul societatii.

DIRECTOR ,

DIRECTOR ECONOMIC,

SPALATELU CONSTANTA

PASTRAMA MIHAELA

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ec. BUNU ANTONEL – CRISTI
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