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RAPORT DE GESTIUNE 
 

Al Consiliului de Administratie 
privind  exercitiul financiar 01.01.2008 -31.12.200 8 . 

 
 
 
 
 
 
FARMACEUTICA REMEDIA S.A.   Deva 
 

Capitalul social subscris      :   9.851.494,90 Lei  
Capitalul social varsat        :   9.851.494,90 Lei 
Sediul social                  :   DEVA,Str.Doroban ţilor  nr.43 , cod postal 

330160 
Tel./fax.                      :   0254/ 223260 , 0254/ 226197 
Nr. şi data înregistrării     
la Of. Registrul Comerţului    :  J20/700/25.07.1991 
Cod unic de inreg. fiscala     :  RO2115198 

   
 
 

Valori  mobiliare                        : actiuni  RMAH 
(Certificat de inregistrare nr.1470/24.01.2008 ) 
Tipul                       :  Comune Nominative  
Data inregistrarii          : 17.03.1997 
Valoare nominala            :  0,10 Lei  
Pozitia in registrul CNVM   :  1636 
Numar total                 :  98.514.949 
Codul CNVM al actiunilor    : 16368 

 
 
Inregistrarea Data Numar de actiuni Valoarea 

emisiunii 
1 10.11.1999 3.370.107 337.010.70 Lei 
2 06.09.2001 1.500.000 150.000,00 Lei 
3 23.072003 42.402 4.240,20  Lei 
4 05.01.2006 5.696.471 569.647,10 Lei 
5 21.12.2007 87.905.969 8.790.596,90 Lei 
 TOTAL 98.514.949 9.851.494,90Lei 
 
  

Piaţa organizată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare :RASDAQ 
(din 05.02.2009 categoria a II –a a Bursei de Valor i Bucuresti)  

Valoarea totală pe piaţă  la 16.03.2009 este de 17.634.183 Lei 
Valoarea unei actiuni RMAH este de 0,179 Lei.(la data de 16.03.2009) 
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Analiza activitatii si elemente de evaluare general a 2008. 
 
 FARMACEUTICA REMEDIA  este un dinamic distribuitor national cu o retea  de 8 

depozite de distributie, un lant de farmacii  format  din 45 de unitati de vanzare cu 
amanuntul si cu  activitati de promovare a medicamentelor si inchiriere de personal. 

Pe parcursul anului 2008 Farmaceutica Remedia S.A. a fost condusa de un Consiliu 
de Administratie compus din 5 membri. Conducerea executiva este asigurata de un 
director general care are in subordine  directori de departamente si manageri. 

 
 Veniturile totale ,consolidate (Farmaceutica Remedia S.A., Sibmedica S.R.L. si 

Cosmifarm S.R.L.), din vanzari de marfuri au atins valoarea de 135.901.926 cu 
urmatoarea distributie : 

- Farmaceutica Remedia S.A. – 129.734.777 LEI (95,46% din total) 
- Sibmedica S.R.L. – 5.697.055 LEI (4,19% din total) 
- Cosmifarm S.R.L. – 470.094 LEI (0,35% din total) 
Sumele mai sus prezentate nu contin livrarile reciproce de marfuri. 
 Discount-urile acordate clientilor, in suma de 4.385.413 LEI, reprezinta 3,23 % din 

veniturile totale din vanzari de marfuri. 
Costul total al marfurilor vandute a fost de 113.474.884 LEI. Discounturile primite de 

la furnizori in suma de 4.477.108  LEI reprezinta 3,29 % din veniturile obtinute din 
vinzarea marfurilor. 

S-au contabilizat astfel venituri nete din vinzarea marfurilor in suma de 131.516.513  
LEI, un cost net al marfurilor vandute in suma de 108.997.776  LEI care asigura un profit 
brut din vanzari de marfuri in suma de 22.518.737 LEI, cu o marja bruta de 17,12 %. 

Din activitatile auxiliare s-au inregistrat venituri operationale in suma de 3.674.339 
LEI.(in principal chirii, inchiriere de personal, studii clinice si inregistrari de medicamente) 

In acest exercitiu financiar costurile totale cu personalul (inclusiv costurile cu tichetele 
de masa si fondul pentru handicapati) , in suma de 13.578.132 LEI, au o pondere de 59% 
in total costuri operationale (mai putin costul marfurilor vindute) si de 9,7% in total venituri 
din exploatare. La aceste costuri se adauga si alte cheltuieli operationale in suma de 
9.430.763 LEI si costurile cu amortizarea in suma de 1.841.818 LEI rezultand un castig 
inainte de dobanzi si impozit pe profit(EBIT) in suma de 1.740.876 LEI (1,32%). 

Activitatea financiara (dobinzi  si diferente de curs, fara discount-urile primite si 
cedate)a generat venituri in suma de 1.007.022 LEI si costuri financiare  in suma de 
5.684.275 LEI, rezultand o pierdere financiara bruta in suma de 4.677.254 LEI. Acest 
rezultat financiar constituie factorul negativ care a influentat decisiv rezultatele companiei, 
si se datoreaza in cea mai mare parte deprecierii accentuate a monedei nationale in 
ultimele 5 luni ale anului 2008. 

Astfel profitul brut din exploatare al societatii inregistrat la sfirsitul  anului 2008 in 
suma de 1.740.876 LEI este anulat de pierderea financiara bruta in suma de 4.677.254 
LEI, rezultatul curent  fiind o pierdere de 2.936.378 LEI. Luind in calcul si cheltuielile cu 
impozitul pe profit platit de catre Sibmedica si Cosmifarm in suma de 22.592 LEI 
rezultatul net consolidat al exercitiului este o pierdere de 2.958.970 LEI 

Societatile Cosmifarm si Sibmedica au incheiat exercitiul financiar 2008 cu rezultate 
pozitive, 12.282 LEI profit net societatea Cosmifarm, respectiv 86.125 LEI societatea 
Sibmedica. 
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Evaluarea nivelului tehnic al societatii 
 
 FARMACEUTICA REMEDIA  a continuat si in cursul anului 2008 procesul 

continuu de retehnologizare atat in depozitele  en-gros cat si in farmaciile proprii. Acesta 
a constat in dotari cu noi echipamente si  tehnica de calcul si imbunatatirea continua a 
sistemului software integrat. Logistica a deservit o structura de vanzari orientata spre 
principalele canale de distributie ale produselor medicamentoase si anume : 

- Consumatorul final  
- Farmaciile    
- Spitalele   
- Depozitele  

Investitia principala in anul 2008 a constituit-o noua platforma logistica din Bucuresti 
finalizata in decembrie 2008 si care a necesitat resurse financiare importante.(aproximativ 
3,3 milioane euro) Prin punerea  in functiune a  spatiilor de depozit(2500 m2) si a zonei 
administrative de birouri (1400 m2) in  luna decembrie 2008,  Farmaceutica Remedia a 
realizat o crestere semnificativa a nivelului tehnologic  al activitatii de baza - distributia de 
medicamente. 

 
Aprovizionarea si vanzarea 
 
FARMACEUTICA REMEDIA  a  consolidat  procesul de aprovizionare centralizata  in 

scopul obtinerii celor mai bune conditii de piata la volum de marfa.  
In anul 2008, FARMACEUTICA REMEDIA a achizitionat produse farmaceutice si 
parafarmaceutice de la un numar de aproximativ150 furnizori, din care: 

- furnizori (producatori) externi:   30   
- furnizori (producatori) autohtoni: 10     
- alti distribuitori de pe piata locala: 110  

Ponderea pe care o ocupa furnizorii in total valoare achizitii este:  
- furnizori (producatori) externi:    46  % 
- furnizori (producatori) autohtoni:  8 % 
- alti distribuitori de pe piata locala: 46 %  

 
 
 
VANZARI PRIN DEPOZITE 
 
 Prin cele 8 depozite de distributie s-au efectuat vanzari catre farmacii terte, 

spitale si depozitele partenere. In plus, depozitele din Bucuresti si Deva au aprovizionat si 
livrat spre farmaciile REMEDIA intreaga cantitate de produse  comandata de acestea. 

Nu exista o dependenta semnificativa a Remediei fata de un singur client. In topul 
clientilor ponderea pozitiei1 este de 8% (Casa de Sanatate Hunedoara) , primii 20 
realizand impreuna o pondere de 39 % din vanzarile totale.  

In luna decembrie a anului 2008 Remedia a  relocat depozitul din Bucuresti pe noua 
platforma logistica din B-dul Metalurgiei nr. 78.  

 
VANZARI PRIN FARMACII REMEDIA 
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In anul 2008   cele 45 de farmacii, drogherii si puncte de lucru ale Farmaceutica 
Remedia impreuna cu cele doua farmacii detinute de catre Sibmedica si farmacia 
Cosmifarm au inregistrat venituri de 35.767.432 LEI fara TVA reprezentand  26,3 % din 
vinzarile totale de marfuri.Distributia vinzarilor pe cele trei entitati juridice a fost : 

- Farmaceutica Remedia – 34.928.144 LEI (97,7%) 
- Sibmedica – 369.195 LEI ( 1%) 
- Cosmifarm – 470.093 LEI ( 1,3%) 

In cursul anului 2008 Farmaceutica Remedia S.A. a deschis un numar de doua noi 
farmacii dupa cum urmeaza : 

Farmacia Sfânta TEREZA din LOVRIN -Jud. Timiş  
Farmacia Sfântul TOMA din DEVA - Jud. Hunedoara 
Farmacia Sfantul VASILE din BOSOROD – Jud.Hunedoara 
Farmacia Sfantul MIHAIL din BUCIUM – Jud.Hunedoara 
  
Toate spatiile necesare deschiderii farmaciilor au fost amenajate cu respectarea 

standardului farmaciilor Remedia . 
 
ACHIZITII DE  SOCIETATI 
 
In cursul anului 2008 societatea Farmaceutica Remedia S.A. a achizitionat 100 % din 

partile sociale ale societatii Sibmedica S.R.L. din Sibiu.Sibmedica detine un depozit de 
medicamente in Sibiu si doua farmacii in localitatile Arpasu de Sus si Porumbacu de Jos. 

Tot in cursul anului 2008 Farmaceutica Remedia a achizitionat si 95 % din partile 
sociale ale farmaciei Cosmifarm din Simeria. 

 
ACTIVITATI AUXILIARE 
 
In 2008 s-au obtinut venituri din activitati auxiliare in suma  de  3.674.339 LEI., in 

principal din chirii, inchiriere de personal si alte servicii prestate. 
In logistica activitatii principale s-au  introdus  facilitati noi in utilizarea Web-site 

Remedia pentru comenzi de la farmacii spre depozit, pentru fundamentarea  
aprovizionarii , pentru facturare, pentru fisele clientilor si furnizorilor, pentru transferuri de 
avize la farmacii si a retetelor la sediul central. 

 Remedia a dezvoltat si actualizat cu modificarile de legislatie programul propriu 
avizat de CNAS pentru gestiunea  stocurilor si vanzarilor  in toate farmaciile proprii.   

Pentru mentinerea sistemului de management al calitatii ISO 9001 a fost efectuat un 
audit de recertificare in luna aprilie 2008. Procesul s-a incheiat cu mentinerea certificarii 
ISO privind managementul calitatii prin acordarea certificatului cu valabilitate 3 ani - pana 
in 14.03.2011 de catre SIMTEX-OC , cu recunoastere internationala RvA-Olanda..   

Procesul de pregatire-instruire profesionala  cat si imbunatatirea continua a 
sistemului informatic au constituit prioritati si in anul 2008 . 

 
 Activele corporale ale societatii comerciale 
 
Activele imobilizate consolidate sunt  in suma de 25.018.739 LEI avind urmatoarea 

structura : 
 Imobilizari corporale (terenuri, constructii, echipamente, mijloace de transport, 

mobilier, etc)i  – 23.329.878 LEI 
Imobilizari necorporale (fond comercial si licente software) –1.487.721 LEI  
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Imobilizari financiare (depoziteconstituite, garantii platite, scrisori de garantie 
bancara) – 201.140 LEI  

  
Activitati pe piata reglementata a valorilor mobili are  
 
Piaţa pe care s-au negociat in anul 2008 valorile mobiliare emise de 

FARMACEUTICA REMEDIA  SA. a fost RASDAQ. Din data de 5 februarie 2009, actiunile  
societatii sunt cotate pe piata principala -  REGS -  a Bursei de Valori Bucuresti , la 
categoria II.  

Sunt acţiuni nominative în valoare de 0,1 lei/ acţiune în număr de   98.514.949 acţiuni 
cu urmatoarea structura sintetica de proprietate la 11.02.2009,( informatii furnizate de 
Depozitarul Central) :  

 
Actionari  Nr. actiuni  Pondere din capitalul 

social (PROCENT)  
TARUS  
VALENTIN-NORBERT 

69.995.850 
 

71,05099 

PERSOANE FIZICE 14.158.616 14,37205 
PERSOANE JURIDICE 14.360.483 14,57696 
Total  98.514.949 100,00000 
 
Pentru FARMACEUTICA REMEDIA, evenimentele cele mai importante ale anului 

2008 pe piata  de capital au fost : 
• Oferta primara de vanzare a  7.574.851 actiuni ramase nesubscrise la 

majorarea capitalului social conform Hotararii AGEA nr. 39/18.10.2007 
• Promovarea Societatii la cat.II-a a Bursei de Valori Bucuresti.  

Ambele actiuni au fost incheiate cu succes. Promovarea la tranzactionare a actiunilor 
societatii pe piata principala -  REGS -  a Bursei de Valori Bucuresti , la categoria II, s-a 
finalizat in data de  5 februarie 2009. Oferta primara de vanzare a  7.574.851 actiuni 
ramase nesubscrise la majorarea capitalului social conform Hotararii AGEA nr. 
39/18.10.2007 s-a finalizat in 4 martie 2009 prin subscrierea actiunilor in proportie de 
100%. Întregul pachet a fost cumpărat de AHG SIMCOR INDUSTRY SRL din Oradea , 
care devine in acest mod  un acţionar semnificativ al companiei FARMACEUTICA 
REMEDIA cu o deţinere de 7,14% din capitalul social. 

 
Conducerea societ ăţii comerciale . 
 
Societatea a fost condusă de un Consiliu de Administratie format din 5 persoane in 

urmatoarea componenta: 
Valentin TARUS Presedinte C.A.  
Paula FLEISCHER  membru 
Excel Plus – membru 
Zoe CHIRITA - membru 
Prince Software - membru 

Acest Consiliu de Administraţie a condus societatea pana la 31.12.2008 implicandu-
se in problemele activitatii curente.  

Conducerea executiva este asigurata de un director general care are in subordine  
directori departamentali si manageri. 
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Creantele si obligatiile societatii 
La 31.12.2008 Societatea avea de incasat de la clienti suma de 43.291.967 LEI 

(sume consolidate)reprezentand ~99% din creante. 
La aceeasi data, Societatea avea de achitat furnizorilor suma de 64.598.973 LEI 

(sume consolidate) reprezentand ~95 % din datoriile societatii sume care trebuie platite 
intr-o perioada de pana al un an.  

Obligatiile salariale aferente anului 2008 au fost lichidate la data de 11.01.2009. 
S-au facut in termen si in cuantumul sumelor stabilite, varsamintele privind impozitul 

pe cladiri, taxe teren, taxe mijloace de transport, asigurari sociale, asigurari de sanatate, 
fond somaj. 

În anul 2008 societatea a înregistrat o pierdere pe bilantul consolidat de 2.958.970 
LEI .  

 
Repartizarea profitului net 
 
 Întrucât în anul 2008 societatea a înregistrat pierdere nu există profit de repartizat.  
 
Descarcarea de gestiune a adminstratorilor 
 
Consiliul de Administratie solicita Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  in baza 

prezentului raport descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar 01.01. 2008 – 
31.12.2008. 

 
 

 
 

NOTA: 
Toate cifrele prezentate in prezentul raport se ref era la situatiile financiare 

consolidate (Farmaceutica Remedia S.A., Sibmedica S .R.L. , Cosmifarm S.R.L.) 
 
 
 
 

Bucuresti, 24 martie  2009                               Consiliul de administratie, 
      Presedinte 

 Valentin-Norbert TARUS 
 
 
 
 
 

 Director general, 
Ec. Robert PELOIU 

 
 
 
 


