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De la: Consiliul de Administratie Data:13.03.2014 

Catre: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Viza PDG: 

Subiect: Situatiile financiare intocmite pentru data de 31 decembrie 2013 

  
 

  
Proiect de hotarare 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba:  

- situatiile financiare individuale si consolidate pregatite in conformitate cu Standardele Financiare 
Internationale de Raportare, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, intocmite pentru 
exercitiul financiar 2013, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel 
individual si consolidat si de raportul auditorului extern; 

- Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013. 

 
 

REZUMAT  

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba situatiile individuale si consolidate pentru perioada 
incheiata la 31 decembrie 2013, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel 
individual si consolidat si de raportul auditorului extern. 

Situatiile financiare individuale si consolidate includ: 

- Situatia la nivel individual si consolidat a pozitiei financiare; 
- Situatia la nivel individual si consolidat a veniturilor si cheltuielilor; 
- Situatia la nivel individual si consolidat a rezultatului global; 
- Situatia la nivel individual si consolidat a modificarilor capitalurilor proprii; 
- Situatia la nivel individual si consolidat a fluxurilor de trezorerie;  
- Note la situatiile financiare.  

 
                                                              BAZA LEGALA  

 
- Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordonanta de Urgenta nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului; 

- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr 27/2010 privind aprobarea reglementarilor contabile 
conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de 
credit, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum au fost adoptate de Uniunea 
Europeana, in conformitate cu Regulamentul european 1606/2002 din 19 iulie 2002 privind 
aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate; 

- Regulamentul nr. 1/2006 al Comisiei Nationale de Valori Mobiliare privind emitentii si 
operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
 

 

 


