
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 puncte de lucru in urmatoarele 

locatii : 

      Iasi,  soseaua  Iasi Tomesti, nr. 12, localitatea Iasi, judetul Iasi;  Obiectul de 

activitate, il reprezinta fabricarea si comercializarea pastelor GIANI si a  mustarului;  

 

     Slobozia 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, face parte din grupul de firme BOROMIR. 

         La nivelul anului 2011, 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 Sibiu 

              SC Rommac Trade SRL Teleorman. 

   Vanzarile de marfuri in cadrul grupului au fost de  39.264.822  RON, valoare cu 

TVA, iar achizitiile de la firmele din grup, au fost de 46.858.530    RON, valoare cu 

TVA. 

   

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

bilant la cursul valutar valabil pentru data de 31.12.2011, respectiv 4.3197 lei pentru 

Euro, si 3.3393  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 31.12.2011  a fost reconstituita rezerva legala, prin repartizarea din profitul 

net a sumei de  114.629  RON, astfel incat , valoarea totala a rezervei legala a inregistrat 

suma de  114.629  RON.   

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

5.934.423 RON, cu un impozit de plata la nivelul anului 2011 in suma de 919.640 RON. 

        Cifra de afaceri realizata in exercitiul 2011  in suma de 148.719.552  RON este 

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

comercializarea acestora. 
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