Raspunsuri
la întrebările formulate
de acţionarul BROADHURST INVESTMENTS LIMITED:
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, A ANALIZAT
ÎNTREBĂRILE
FORMULATE DE ACŢIONAR ŞI A CONSTATAT CĂ, ACESTEA NU AU FOST
FORMULATE ÎN TERMENUL PREVĂZUT ÎN CONVOCATORUL AGOA ŞI NICI
NU SE REFERĂ LA PROBLEMELE INCLUSE PE ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI
AGA, DAR PENTRU A RESPECTA DREPTUL AL INFORMARE A
ACŢIONARILOR VA RĂSPUNDE LA ÎNTREBĂRILE FORMUALTE DE
ACŢIONAR ŞI DISPUNE PUBLICAREA PE SITE-UL SOCIETĂŢII ATÂT A
CHESTIONARULUI CU CELEL 14 ÎNTREBĂRI CÂT ŞI A RĂSPUNSURILOR. DE
MAI JOS
1. AGOA din data de 28.09.2011 prin Hotărârea nr. 03/28.09.2011 a hotărât prelungirea
mandatului auditorului financiar pentru o perioadă de 3 ani. Consiliul de Administraţie a
efectuat formalităţile de înregistrare a menţiunii la ORC Cluj
2. Societatea nu are numit auditor intern, iar auditorul intern nu trebuie numit de adunarea
generală.
3. Valoarea contractului de audit este de 9500 Eur / an. Nu se percep alte onorarii pentru
consultanţă.
Primele de asigurari pentru bunuri şi răspundere civilă în anul 2011 au fost în
valoare de 65.186,81 lei
4. Valoarea contractelor de consultanţă pe anul 2011 au fost următoarele:
Asistenta juridica : 48.000 lei;
Consultanta pentru întocmirea dosarului referitor la preturi transfer : 35.751,53 lei
5. Ultima evaluare s-a efectuat la data de 31.12.2010. Reevaluările se fac periodic, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
6. Valoarea chiriei medii : este de 12,47 lei/mp/lună. Valoarea totală lunară medie este
de 3.254,30 lei, pentru o suprafata medie inchiriata de 261,33 mp.
Nu sunt înregistrate restanţe la inchirieri de spaţii.
7. Societatea deţine 6 autoturisme, din care una este autoutilitară, 2 Fiat Doblo, iar trei
sunt autoturisme de serviciu marca Skoda pentru ocupanţii posturilor de Directori.

Cheltuieli cu combustibilul in 2011 au fost în valaore de 69.551,44 lei din care
pentru autoturismele managerilor 10.726,42 lei .
8. In cursul anului 2011 s-a vandut un singur active: Centrul de prelucrare Mazak cu
pretul de 23.769,90 lei. Valoarea centrului de prelucrare a fost amortizată integral, iar
motorul era defect şi central nu mai funcţionat de peste doi ani din cauza imposibilităţii
identificării defecţiunii.
9. Numărul litigilor şi valoarea acestora este specificată în raportul administratorilor.
Printre aceste litigii se numără şi două litigii avute cu acţionarii societăţii Broadhurst
Investments Limited şi Popsecu-Simion Florian, care au fost peirdute definitiv şi
irevocabil de aceştia.
10. Toate relaţiile comerciale avute de către societate cu părţile afiliate şi a căror valoare
a depăşit plafonul de 50.000 EURO au fost raportate la CNVM şi BVB.
11. A fost o singură verificare la sesizarea acţionarilor Broadhurst Investments Limited şi
Popsecu-Simion Florian în urmă căreia societatea a fost obligată să întocmească dosarul
preţurilor de transfer, care a costat societatea în total 8000 EURO fără TVA.
12. Cheltuieli nedeductibile în anul 2011 au fost în valoare totală de 39.572,99 lei din
care :
-

combustibil nedeductibil 5990,17 lei
cheltuieli cu cazarea 373 lei
cheltuieli de protocol nedeductibil 1506 lei
Tva nedeductibil leasing 31.584 lei

13. Există plan de investiţii şi acesta a fost discutat şi aprobat de AGOA din aprilie 2011
şi urmează un nou plan de investiţii pentru anul 2012 care se va supune aprobării în AGA
din aprilie 2012.
14. Societatea nu are în derulare credite bancare şi nu are constituite garanţii la bănci.
Costul creditului în anul 2011 a fost cel negociat în contractul de împrumut încheiat cu
acţionarul Herz Viena şi care a fost raportat la CNVM şi BVB.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
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