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1. Evenimente importante petrecute în primele 9 luni ale anului 2008, cu influen e
asupra situa iei financiare:
- În primele nou luni ale anului rezultatele financiare ale societ ii s-au încadrat în
prevederile BVC pe anul 2008.
2. Pozitia financiar a societ ii în perioada de raportare se concretizeaz în realizarea
unui profit brut cumulat de 5,15 milioane lei.
O dat cu acentuarea crizei financiare i economice pe plan mondial sunt
repercursiuni care- i pun amprenta pe rezultatele financiare ale societ ii noastre. Astfel
fluctua iile monedei Euro i cre terea dobânzilor atât la creditele în lei cât i la cele în
valut au condus la cre terea cheltuielilor financiare i deci la diminuarea profitului.
De asemenea se simte o cre tere a blocajului financiar la nivelul economiei prin
cre terea clien ilor insolvabili. Suntem foarte aten i la întregul sistem economicofinanciar astfel ca prin m suri potrivite i decizii rapide s reu im s facem fa acestei
crize i chiar s ne apropiem de estim ri în realizarea rezultatelor financiare pentru anul
2008.
B. Indicatorii economico-financiari la 9 luni 2008
DENUMIRE INDICATOR
INDICATORUL LICHIDIT II CURENTE
INDICATORUL GRADULUI DE ÎNDATORARE
VITEZA DE ROTA IE A DEBITELOR-CLIEN I
VITEZA DE ROTA IE A ACTIVELOR IMOBILIZATE
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Situa iile financiare prezentate nu au fost auditate de auditorul financiar al
societ ii.
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