
Nota 10 

 
                ALTE INFORMATII 

 

      SC Boromir Prod SA este o societate comerciala pe actiuni cu capital integral 

privat, cu sediul in Romania, Buzau, strada Santierului nr. 37. 

Societatea nu are filiale cu personalitate juridica. 

 

 

 

  SC BOROMIR PROD SA BUZAU, desfasoara activitate de productie si comercializare 

a produselor de morarit si panificatie, la sediul permanent situat in localitatea Buzau, 

strada Santierului , nr, 37, cat si la punctele de lucru deschise in localitatea Buzau, 

precum si in judetul Buzau. 

 

    SC BOROMIR PROD SA BUZAU, are deschise sucursale in urmatoarele locatii : 

      Iasi, CUI 17974667/J22/2376/2005, soseaua  Iasi Tomesti, nr. 12, localitatea Iasi, 

judetul Iasi;  Obiectul de activitate, il reprezinta fabricarea si comercializarea pastelor 

GIANI si a  mustarului;  

 

     Slobozia,  ,CUI 18435032 , J21/108/2006, soseaua Amara, nr. 4, localitatea Slobozia, 

judetul Ialomita. 

Obiectul de activitate il reprezinta, fabricarea fainurilor, grisurilor si a arpacasului din 

grau. 

   

 

     SC BOROMIR PROD SA BUZAU, are deschis  un punct de lucru in localitatea 

Constanta, cu obiect de activitate desfacere de marfuri, cu sediul  

 in municipiul Constanta, strada Varful cu Dor, nr 26, judetul Constanta 

 

In baza Hotararii AGEA din data de 5.10.2010, a avut loc fuziunea cu firmele : SC 

BOROMIR PAN SA, si SC EUROSTAR INVEST SRl. Proiectul de fuziune a fost 

intocmit in conformitate cu dispozitiile art.238 si urm. din Legea nr.31/1990,republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare. Fuziunea s-a realizat prin absorbtia societatilor 

comerciale SC BOROMIR PAN SA  si SC EUROSTAR INVEST SRL  de catre SC 

BOROMIR PROD SA , in calitate de societate absorbanta. Actul in baza caruia 

patrimoniile societatilor absorbite trec in proprietatea societatii absorbante este actul, 

aditional la actul constitutiv al societatii absorbante prin care se majoreaza capitalul 

social al acesteia ca efect al fuziunii. 

Pentru stabilirea valorii celor trei societati in scopul calcularii ratei de schimb a 

actiunilor, societatile participante la fuziune au fost evaluate in baza Standardelor 

Internationale de Evaluare, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu aplicarea corespunzatoare a 

Ordinului ministrului finantelor publice nr.3055/2009.  

Activele imobilizate apartinand societatilor participante la fuziune s-a facut la valoarea 

justa la data de 30.04.2010, data de referinta a fuziunii. 



Societatile absorbite au transmis catre societatea absorbanta fiecare element de activ si de 

pasiv la valoarea fiscala a acestora. 

  In urma fuziunii, capitalul social al societatii absorbante , SC BOROMIR PROD SA, 

este de 23.306.373,80 lei, divizat in 233.063.738 actiuni cu valoare nominala de 0.1 lei ( 

243.721.882 actiuni existente + 1.269.288 actiuni nou emise – 11.927.432 actiuni 

anulate).  

 

SC BOROMIR PROD SA BUZAU, face parte din grupul de firme BOROMIR. 

         La nivelul anului 2010, au fost efectuate tranzactii cu urmatoarele   firme din 

grup: 

              SC  Boromir Ind  SRL -Rm. Valcea (inclusiv cu sucursala de la Deva), 

              SC  Moara Cibin SA 

              SC  Comcereal SA  Valcea 

              SC Extrasib SA Sibiu 

              SCAmylon  SRL Rm. Valcea 

              SC Rommac Trade SRL Teleorman. 

   Vanzarile de marfuri in cadrul grupului au fost de  38.692.198  RON, valoare cu 

TVA, iar achizitiile de la firmele din grup, au fost de  50.690140   RON, valoare cu 

TVA. 

   

       Disponibilitatile  si datoriile din conturile in moneda straina , au fost evaluate in 

bilant la cursul valutar valabil pentru data de 31.12.2010, respectiv 4.2848 lei pentru 

Euro, si 3.2045  lei pentru dolar. 

 

 

       Impozitul pe profit a fost calculat pe baza profitului impozabil determinat conform   

HG.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Au fost luate in calcul cheltuielile nedeductibile privind majorari si penalitati aferente 

bugetului de stat, cheltuielile cu marfurile degradate scoase din circuitul comercial, 

cheltuieli legate de pierderile din creante. 

     La data de 31.12.2010  a fost reconstituita rezerva legala, prin repartizarea din profitul 

net a sumei de  66.569  RON, astfel incat , valoarea totala a rezervei legala a inregistrat 

suma de  1.113.839  RON.   

  Baza impozabila pentru calculul impozitului pe profit a fost stabilita la valoarea de 

7.713.298  RON, cu un impozit de plata la nivelul anului 2010 in suma de 1.139.531 

RON. 

        Cifra de afaceri realizata in exercitiul 2010  in suma de 127.144.571 RON este 

rezultatul activitatii principale, respectiv, fabricarea produselor de morarit si panificatie si 

comercializarea acestora. 
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