
 
 

Raspunsuri 
la întrebările formulate 

de acţionarul BROADHURST INVESTMENTS LIMITED: 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, A ANALIZAT  ÎNTREBĂRILE 
FORMULATE DE ACŢIONAR ŞI A CONSTATAT CĂ, ACESTEA AU FOST 
FORMULATE ÎN TERMENUL PREVĂZUT ÎN CONVOCATORUL AGOA, DAR NU 
SE REFERĂ LA PROBLEMELE INCLUSE PE ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI AGA. 

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 CELE 14 
ÎNTREBĂRI CÂT ŞI A RĂSPUNSURILOR. DE MAI JOS 
 
1. 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 2012 au fost în 
valoare de 34.754 lei 
 
2. Valoarea contractelor de consultanţă pe anul 2012 au fost de 48.000 lei + Tva 
 
3. Ultima evaluare s-a efectuat la data de 31.12.2012. Reevaluările se fac periodic, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, iar penultima reevaluare a avut loc la data de 
31.12.2010. 
 
4. Valoarea chiriei medii : 2.135,11 lei 
Suprafata medie inchiriata : 154.85 mp. Restante la 31.12.2012 in valoare de 20.471 lei. 

 
 
5. Societatea deţine 6 autoturisme, din care una este autoutilitară, iar trei sunt autoturisme 
de serviciu marca Skoda pentru ocupanţii posturilor de Directori. 
Cheltuieli cu combustibilul in 2012 au fost în valaore de 80.828 lei din care pentru 
masinile managerilor 15.602 lei . 
 
6.  În cursul anului 2012 societatea nu a vândut bunuri din patrimoniu. 
 
7. Numărul litigilor şi valoarea acestora este specificată în raportul administratorilor. 
 
 



8. 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. 
9. În cursul anului 2012 soceitatea nu a făcut obiectul unor verificări din partea 
autorităţilor păublice centrale sau locale.. 
 
10. Cheltuieli nedeductibile 2012 : 625.454 lei din care : 
 

- Combustibil nedeductibil 18.925 lei 
- Tva aferent cheltuieli de protocol nedeductibil : 1.019 lei 
- Diurna nedeductibila 8.477 lei 
- Cheltuieli sociale : 25.396 lei 
- Inregistrare cheltuiala din reevaluarea mijloacelor fixe : 525.441 lei 
- Casare materiale nerecuperabile 16.663 lei 
- Cheltuieli fara document considerate nedeductibile : 29.533 lei 

 
11. Există plan de investiţii şi acesta a fost discutat şi aprobat de AGOA din aprilie 2012 
şi urmează un nou plan de investiţii pentru anul 2013 care se va supune aprobării în AGA 
din aprilie 2013. 
 
12.  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 
 

Prin secretar CA dr. GAZIUC TODOR 
 


