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Valori Bucure�ti

1. Evenimente importante petrecute în ultimele 3 luni, cu influen�e asupra situa�iei
financiare:
    - Finalizarea lucr�rilor la Centrele integrate de la Bucure�ti �i Ia�i au condus la:

- eliminarea costurilor cu chiria;
- diminuarea costurilor cu transportul maculaturii; 
- cre�terea  independen�ei  fa��  de  furnizorii  de  maculatur�,  în  sensul  c�

ace�tia nu mai pot s� impun� pre�urile pe pia�� (astfel pre�ul maculaturii
a sc�zut cu aprox.40% );

-  Continuarea  lucr�rilor  la  depozitele  pentru  maculatur�  �i  produse  finite.  Prin
definitivarea acestor lucr�ri, în aproximativ 45 de zile, vom r�spunde cerin�elor de mediu
�i vom putea realiza o îmbun�t��ire a normelor de consum printr-o func�ionare continu�.

-  Achizi�ionarea  generatoarelor  de  abur  �i  instalarea  lor  conduc  la  func�ionarea
independent� a instala�iilor realizând o reducere a costului energiei termice cu aprox.
30%.

-  Economii  de  aproximativ  20%-25% la  pre�ul  energiei  electrice  prin  schimbarea
furnizorului de energie.

Toate acestea ne-au permis diminuarea pre�urilor la produsele noastre f�r� a afecta
nivelul de profitabilitate.

2. Consecin�� a evenimentelor men�ionate produc�ia de confec�ii din carton ondulat a
crescut în luna septembrie cu aproximativ 12% �i în luna octombrie cu 20% fa�� de lunile
anterioare, în condi�iile men�inerii ratei profitului de aproximativ 12%.

Rata profitului brut pe trim. III a fost de 12,2%, iar media pe 9 luni 2005 de 12,7%.  



    
 B. Indicatorii economico-financiari la 9 luni 2005

DENUMIRE INDICATOR UM VALOARE
INDICATORUL LICHIDIT��II CURENTE rap 3,5
INDICATORUL GRADULUI DE ÎNDATORARE % 1,5
VITEZA DE ROTA�IE A DEBITELOR-CLIEN�I zile 60,3
VITEZA DE ROTA�IE A ACTIVELOR IMOBILIZATE rap 0,9

Situa�iile  financiare  prezentate  nu  au  fost  auditate  de  auditorul  financiar  al

societ��ii.

Anex�m prezentului raport contul de profit �i pierdere la data de 30 septembrie

2005.
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