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RAPORT ANUAL
Al Consiliului de Administratie
privind exercitiul financiar 01.01.2009 -31.12.2009 .

FARMACEUTICA REMEDIA S.A. Deva
Capitalul social subscris
: 10.608.980 Lei
Capitalul social varsat : 10.608.980 Lei
Sediul social : DEVA,Str.Dorobanţilor 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
: 106.089.800
Codul CNVM al actiunilor : 16368

Inregistrarea
1
2
3
4
5
6

Data
10.11.1999
06.09.2001
23.072003
05.01.2006
21.12.2007
04.05.2009
TOTAL

Numar de actiuni
3.370.107
1.500.000
42.402
5.696.471
87.905.969
7.574.851
106.089.800

Valoarea
emisiunii
337.010.70 Lei
150.000,00 Lei
4.240,20 Lei
569.647,10 Lei
8.790.596,90 Lei
757.485,10 Lei
10.608.980 Lei

Piaţa organizată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare :RASDAQ
(din 05.02.2009 categoria a II –a a Bursei de Valori Bucuresti)
Valoarea totală pe piaţă la 03.03.2010 este de 18.777.894,6 Lei
Valoarea unei actiuni RMAH este de 0,177 Lei.(la data de 03.03.2010)
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1.Analiza activitatii
1.1.
FARMACEUTICA REMEDIA este un dinamic distribuitor national cu o retea
de 9 depozite de distributie, un lant de farmacii format din 50 de unitati de vanzare
cu amanuntul, cu activitati de promovare a medicamentelor si inchiriere de personal.
Farmaceutica Remedia S.A. a fost infiintata in 25 iulie 1991 ca si societate
comerciala cu capital integral de stat prin reorganizarea Oficiului Farmaceutic Deva.
La data de 13.10.2000, VTarus RoAgencies S.R.L.a achizitionat de la FPS pachetul
majoritar de actiuni (55,802 %).In ianuarie 2006 Farmaceutica Remedia S.A. a
fuzionat prin absorbtie cu VTarus RoAgencies S.R.L.
In anul 2009 Farmaceutica Remedia S.A. sau societatile controlate (Sibmedica
S.R.L. si Cosmifarm S.R.L.) nu au participat la fuziuni si nici nu au fost supuse unor
reorganizari semnificative.In aceeasi perioada, Farmaceutica Remedia S.A nu a
achizitionat sau instrainat active de valori semnificative. (cladiri, terenuri, actiuni, etc).
1.1.1. Elemente de evaluare generala
Farmaceutica Remedia S.A. a incheiat exercitiul financiar 2009 cu un profit net
de 918.156 LEI, la o cifra de afaceri de 154.401.289 LEI.Au fost inregistrate si alte
venituri din exploatare , in principal penalitati facturate pentru intirzieri la plata, in
suma de 503.834 LEI.
Exporturile Farmaceutica Remedia pe parcursul anului 2009 reprezinta valori
neglijabile.
Costurile totale s-au ridicat la suma de 158.100.219 LEI din care :
- Cheltuieli de exploatare – 149.766.231 LEI din care :
o 120.557.317 LEI il reprezinta costul marfurilor vindute
- Cheltuieli financiare – 8.333.988 LEI din care :
o 3.561.217 LEI – discount-uri cedate si,
o 4.230.559 LEI – diferente de curs
Avind in vedere piata de medicamente si produse farmaceutice de aproximativ
2 miliarde euro (in 2009), estimam cota de piata a societatii Farmaceutica Remedia
S.A la aproape 2 %.
La data de 31.12.2009 lichiditatile societatii (disponibil in conturile bancare si
in casierii) se ridicau la suma de 4.988.916 LEI.
1.1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societatii
Veniturile din vanzari de marfuri au atins valoarea de 150.279.099 Lei (97,33 % din
cifra de afaceri) cu urmatoarea alocare pe canale de distributie :
- Distributie spitale – 27.680.925 LEI (18,42 % din total vinzari de marfuri)
- Distributie depozite – 19.257.039 LEI (12,82 %)
- Distributie farmacii – 52.416.561 LEI (34,88 %)
- Farmacii Remedia – 47.172.047 LEI (31,39 %)
- Alte canale de distributie – 3.752.527 (2,49 %)
Din activitatile auxiliare s-au inregistrat venituri operationale in suma de 4.122.190
LEI din care :
- Venituri din inregistrari si studii clinice – 308.461 LEI (0,2% din cifra de afaceri)
- Venituri din servicii de antrepozitare – 302.189 LEI (0,2% )
- Venituri din chirii – 852.049 LEI (0,55 %)
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-

Venituri din inchiriere personal – 2.552.863 LEI (1,65%)

1.1.3.Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala
FARMACEUTICA REMEDIA a consolidat procesul de aprovizionare centralizata in
scopul obtinerii celor mai bune conditii de piata la volum de marfa.
In anul 2009, 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 %
La 31.12.2009 stocurile societatii, din care o pondere de 99,7% o reprezinta
marfurile, se ridicau la suma de 19.017.418 LEI , in scadere cu 21% fata de nivelul de
la 31.12.2008. (24.119.772 LEI)
1.1.4.Evaluarea activitatii de vinzare
Vinzarile de produse farmaceutice au un caracter inelastic.Acest lucru inseamna ca
indiferent de situatia economica nu exista variatii mari la nivelul intregii piete.Pe termen
mediu si lung vinzarile de produse farmaceutice vor creste avind in vedere decalajul care
ne separa de tarile dezvoltate in ceea ce priveste consumul de produse farmaceutice pe
cap de locuitor.
Distributia de produse farmaceutice este un domeniu puternic concurential, in piata
actionind aproximativ 30 de distribuitori de luat in seama.De asemenea se remarca si
tendinta marilor producatori internationali de a-si distribui direct produsele in Romania.
Prin cele 9 depozite de distributie s-au efectuat vanzari catre farmacii , 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 12% (Casa de Sanatate Hunedoara) , primii 20
realizand impreuna o pondere de 45 % din vanzarile totale.
In cursul anului 2009 Farmaceutica Remedia a relocat depozitul din Tg.Jiu intr-o
noua locatie, la Craiova.
1.1.5.Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii
Farmaceutica Remedia S.A. are cu mici variatii, in jur de 400 angajati.Distributia
acestora pe departamente este urmatoarea :
- Farmacii Remedia – 195 persoane
- Distributie farmacii – 65 persoane (agenti distribuitori, agenti de vinzari si
reprezentanti de vinzari prin telefon)
- Reprezentanti medicali – 25
- Distributie spitale – 8
- Logistica depozite - 40
- Departamente de support ( Contabilitate, IT,Administrativ,HR,etc) – 65
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Din cei 400 de angajati, aproximativ 40 % au studii superioare (Farmacie – 65,
Medicina – 25, Economice -20, Tehnice – 15,Juridice 5, alte specializari - 30)
In Farmaceutica Remedia S.A. nu exista sindicat al salariatilor.Acestia au 4
reprezentanti ai salariatilor care participa la negocierea contractului colectiv de
munca si care-i reprezinta pe salariati in relatiile cu societatea.
1.1.6.Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului
asupra mediului inconjurator.
Farmaceutica Remedia S.A. respecta legislatia in domeniu in ceea ce priveste
protectia mediului inconjurator.Nu exista litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind
protectia mediului inconjurator.
1.1.7.Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare
Farmaceutica Remedia S.A. a continuat si in cursul anului 2009 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 dezvoltat in house.
In anul 2009 Farmaceutica Remedia S.A. a beneficiat de finalizarea in decembrie
2008 a noii platforme logistice din Bucuresti 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) , Farmaceutica Remedia
a realizat o crestere semnificativa a nivelului tehnologic al activitatii de baza - distributia
de medicamente.
In cursul anului 2009 Farmaceutica Remedia S.A. a deschis un numar de doua noi
farmacii dupa cum urmeaza :
Farmacia Sfantul SIMION din PETRILA – Jud.Hunedoara
Farmacia Sfantul MINA din CALARASI – Jud.Calarasi
Toate spatiile necesare deschiderii farmaciilor au fost amenajate cu respectarea
standardelor farmaciilor Remedia.
In activitatea de logistica au fost imbunatatite facilitatile informatice de utilizare a
Web-site Remedia pentru comenzi de la farmacii spre depozit, pentru fundamentarea
aprovizionarii , pentru facturare, pentru depozitarea marfurilor, pentru transferuri de avize
la farmacii si a retetelor la sediul central.
Remedia a dezvoltat si actualizat programul propriu avizat de CNAS pentru
gestiunea stocurilor si vanzarilor in farmacii.
Procesul de pregatire-instruire profesionala cat si imbunatatirea continua a
sistemului informatic au constituit prioritati si in anul 2009.
1.1.8.Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului
Principalele categorii de riscuri identificate in 2009 au fost :
- Riscul de neincasare a creantelor
- Riscul de casflow
- Riscul valutar
Ca urmare a alocarii insuficiente de fonduri si a proastei gestionari a acestora de
catre Ministerul Sanatatii, platile catre farmacii si spitale au fost intirziate incepind cu vara
anului 2009.Decontarea retetelor eliberate s-a prelungit de la aproximativ 45 de zile la
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aproximativ 210 zile.Aceasta intirziere a avut un impact negativ asupra societatii
Farmaceutica Remedia S.A. atit direct prin intirzierea platilor pentru retetele eliberate de
catre cele 50 farmacii detinute de societate, cit si indirect prin punerea in dificultate a
farmaciilor independente, clienti ai Farmaceutica Remedia.In opinia specialistilor din cele
aproximativ 5.500 de farmacii functionale la inceputul anului 2009 aproximativ o treime
vor intra in insolventa in cursul anului 2010.
Odata cu obligarea marilor producatori internationali de a vinde medicamentele in lei
(in primavara anului 2009) riscul valutar s-a diminuat mult.
Pentru contracararea riscului de neincasare a creantelor si de cash flow
managementul societatii Farmaceutica Remedia S.A. a luat o serie de masuri cum ar fi :
- Reanalizarea limitelor de credit a tuturor clientilor
- Analiza cu o frecventa sporita a debitelor
- Infiintarea unui departament separat de control cu atributii sporite in ceea ce
priveste stabilirea si controlul limitelor de credit, managementul stocurilor,
initierea si urmarirea actionarii in instanta a debitorilor precum si recuperarea
debitelor.
- Controlul strict al costurilor cu impact pozitiv asupra cash-flow-ului.
1.1.9.Elemente de perspectiva privind activitatea societatii
Exista o mare probabilitate ca in 2010 dificultatile legate de incasarea cu
intirziere a creantelor de la Ministerul Sanatatii sa se mentina, si chiar adinceasca,
avind in vedere ca bugetul Ministerului pe 2010 este mai mic cu aproximativ 6 %
comparativ cu 2009.Acest lucru ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu
anul 2009.
Avind in vedere cele de mai sus, in 2010, Farmaceutica Remedia S.A. nu are
in vedere cheltuieli majore de capital.Acestea vor fi efectuate in baza Bugetului de
investitii si in limita disponibilitatilor banesti.(fara a afecta activitatea operationala)
Pe de alta parte, dificultatile intimpinate mai ales de catre farmaciile
independente, creeaza oportunitatea preluarii acestora la preturi avantajoase.In cazul
unor oferte favorabile Farmaceutica Remedia S.A. nu va ezita sa valorifice astfel de
oportunitati.

2. Activele corporale ale societatii
Activele imobilizate (la valoarea ramasa) sunt in suma de 27.158.189 LEI avind
urmatoarea structura :
Imobilizari corporale (terenuri, constructii, echipamente, mijloace de transport,
mobilier, etc) – 25.421.703 LEI
Imobilizari necorporale (fond comercial si licente software) –1.392.997 LEI
Imobilizari financiare (depoziteconstituite, garantii platite, scrisori de garantie
bancara) – 343.488 LEI
In cadrul imobilizarilor corporale, o pondere de 83,8 % o reprezinta constructiile si
terenurile.Farmaceutica Remedia S.A. detine la Bucuresti un modern centru logistic
finalizat in decembrie 2008 in urma unei investitii de aproximativ 3,2 milioane euro, cu o
suprafata desfasurata totala de 3.960 m2 din care depozit 2.560 m2 si corp administrativ
1.400 m2.Suprafata totala a terenului pe care este amplasat acest centru logistic este de
8.725 m2. Deasemenea, societatea detine la Deva un teren in suprafata de 8.096 m2 pe
care sunt amplasate un depozit in suprafata de 2852 m2 si corpuri administrative in
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suprafata de 1.046 m2.Terenul din Deva este revendicat, dosarul fiind pe rolul Curtii de
Apel Alba Iulia.La Brasov, societatea detine o suprafata de teren de 511 m2 pe care sunt
construite un depozit de 425 m2 si spatii administrative de 50 m2.Farmaceutica Remedia
mai detine in propietate spatii comerciale(utilizate ca si farmacii proprii sau inchiriate la
terti) in Cluj, Deva (trei spatii), Alba Iulia, Petrosani, Hateg, Hunedoara si Bucuresti (4
spatii).

3.Piata valorilor imobiliare emise de societate
Piaţa pe care s-au negociat in anul 2009 valorile mobiliare emise de Farmaceutica
Remedia SA. a fost RASDAQ pina pe data de 5 februarie 2009. Din data de 5 februarie
2009, actiunile societatii sunt cotate pe piata principala - REGS - a Bursei de Valori
Bucuresti , la categoria a II-a.
Sunt acţiuni nominative în valoare de 0,1 lei/ acţiune în număr de 106.089.800
acţiuni cu urmatoarea structura sintetica de proprietate la 02.12.2009,( informatii furnizate
de Depozitarul Central) :
Actionari
TARUS
VALENTIN-NORBERT
AHG
VERMOGENSVERWALTUNGS
GESMBH COTTBUS DEU
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE
Total

Nr. actiuni
70.595.850

Pondere din capitalul
social (PROCENT)
66,5435

17.668.191

16,6540

9.726.899
8.098.860
106.089.800

9,1686
7,6340
100,0000

Pentru FARMACEUTICA REMEDIA, evenimentele cele mai importante ale anului
2009 pe piata de capital au fost :
• Finalizarea ofertei primare 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 .
Referitor la politica de dividende, conform propunerii Consiliului de Administratie de
repartizare a profitului net, aproximativ o treime din acesta se distribuie sub forma de
dividende, o treime ramine la dispozitia societatii sub forma de rezerve si o treime va fi
utilizata pentru recompensarea salariatilor.
Cuantumul dividendelor cuvenite (repartizate din profit), platite si acumulate(ramase
neplatite) se prezinta dupa cum urmeaza:
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LEI
Sold initial
Dividende brute repartizate
Impozit pe dividende platit
Dividende platite
Sold final (dividende de plata)

2007
3.384.059,02
762.492*
121.996
24.426,27
4.000.128,75

2008
4.000.128,75
121.300,72**
9.658
2.037.970,37
2.073.801,1

2009
2.073.801,1
1.364.309,35
709.491,75

*Din profitul anului 2006
**Din profitul anului 2007
Mentionam ca in anul 2008 societatea nu a repartizat dividende, societatea
inregistrind pierderi.
Farmaceutica Remedia S.A. nu a achizitionat in cursul anului 2009 actiuni
proprii.Deasemenea, societatea nu detine filiale si nu a emis obligatiuni sau alte titluri de
creanta.
4.Conducerea societăţii comerciale.
Pe parcursul anului 2009 Farmaceutica Remedia S.A. a fost condusă de un Consiliu
de Administratie format din 3 persoane in urmatoarea componenta:
1. Tarus

Valentin-Norbert – preşedinte Consiliu de Administraţie

A absolvit Institutul Politehnic, curs postuniversitar de comerţ exterior şi
management precum şi diverse cursuri şi seminarii de gestionare a afacerilor şi
management.
D-nul Tarus deţine o experinţă de peste 30 de ani în funcţii de execuţie şi
conducere în unităţi productive, de comerţ exterior şi gestionarea propriilor afaceri. În
data de 12.03.2007 a fost numit preşedinte consiliul de administraţie al
FARMACEUTICA REMEDIA S.A. Data expirării mandatului este 12.03.2011.
În ultimii 5 ani a îndeplinit funcţia de director în următoarele societăţi: TARUS
& Partner KG Austria, Leopold Moses G. 4/2/46.
Nu a fost asociat cu procedura de faliment, punere sub sechestru sau lichidare
în calitatea dată de poziţia de membru al unui organ de administrare, conducere sau
supraveghere sau asociat comanditat. Nu a fost condamnat pentru fraudă în cursul
ultimilor 5 ani şi nici nu a fost pronunţată o sancţiune publică oficială contra sa. Nu a
fost vreodată împiedicat de o instanţă să mai acţioneze în calitate de membru al unui
organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină
în gestionarea sau desfăşurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor 5 ani.
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Detinea la data de 02.12.2009 66,654 % din actiunile Farmaceutica Remedia
S.A.
2.

Fleischer Paula – membru Consiliu de Administraţie

A absolvit în 2005 Facultatea de Marketing – Management din cadru
Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, iar din 2005 până în prezent urmează cursurile
Universităţii de Medicina şi Farmacie „Vasile Goldiş” Arad – secţia farmacie. A
participat la cursuri de perfecţionare şi conferinţe.
În perioada 1993-1999 a deţinut funcţia de reprezentant vânzări la Dita Prompt
Farm Deva, iar mai apoi a deţinut funcţia de administrator în cadrul aceleiaşi
companii până în 2004. În perioada 2005-2007 a activat ca Director Farmacii
Remedia în cadrul FARMACEUTICA REMEDIA S.A. Deva. În data de 12.03.2007 a
fost numită membru în consiliul de administraţie al FARMACEUTICA REMEDIAS.A.
Data expirării mandatului este 12.03.2011.
În ultimii 5 ani a fost administrator la Dita Prompt Farm S.R.L., iar în prezent
mai deţine funcţia de administrator la S.C. Gerofarm Exim S.R.L. şi S.C. Cosmifarm
S.R.L.
Nu a fost asociată cu procedura de faliment, punere sub sechestru sau
lichidare în calitatea dată de poziţia membru al unui organ de administrare,
conducere sau supraveghere sau asociat comanditat. Nu a fost condamnată pentru
fraudă în cursul ultimilor 5 ani şi nici nu a fost pronunţată o sancţiune publică oficială
contra sa. Nu a fost vreodată împiedicată de o instanţă să mai acţioneze în calitate
de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui
emitent sau să intervină în gestionarea sau desfăşurarea afacerilor unui emitent în
cursul ultimilor 5 ani.
La data de 02.12.2009 nu detinea actiuni Farmaceutica Remedia S.A.
3. Chiriţă

Zoe – membru Consiliu de Administraţie

A absolvit în 1977 Facultatea de relaţii economice internaţionale, Academia de
studii economice, Bucureşti, iar în 1982 a absolvit Facultatea de drept, Universitatea
Bucureşti.
În perioada 1990-1991 a fost Business Development în cadrul Imkometal.
Până în 1993 a deţinut funcţia de Manager departamentului de administrare generală
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la Rominko AG. În perioada 1993-1994 deţinut funcţia de Director general la
societatea Cyroco, iar până în anul 2006 a deţinut aceeaşi funcţie la societatea
V.TARUS RoAgencies SRL. În data de 12.03.2007 a fost numită membru în consiliul
de administraţie al FARMACEUTICA REMEDIA S.A. Data expirării mandatului este
12.03.2011.
Nu a fost membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere
sau asociat comanditat, în orice moment în ultimii 5 ani, la alte societăţi şi nu a fost
asociată cu procedura de faliment, punere sub sechestru sau lichidare în calitatea
dată de poziţiile menţionate mai sus. Nu a fost condamnată pentru fraudă în cursul
ultimilor 5 ani şi nici nu a fost pronunţată o sancţiune publică oficială contra sa. Nu a
fost vreodată împiedicată de o instanţă să mai acţioneze în calitate de membru al
unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să
intervină în gestionarea sau desfăşurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor 5
ani.
Detinea la 02.12.2009 – 420.000 actiuni Farmaceutica Remedia S.A.
Conducerea executiva este asigurata de un director general care are in subordine
directori departamentali si manageri.In exercitiul financiar 2009 conducerea executiva a
fost asigurata de :
1.

Peloiu Robert Mihail

-

mandat de Director General pina la data de 31.12.2010

-

mandat de Director Financiar pe perioada nedeterminata
A absolvit Academia de Studii Economice Bucureşti – Finanţe, bănci şi

contabilitate, în anul 1994.
În perioada iunie 1994 - februarie 1995 a fost economist în departamentul de
contabilitate la TAROM, iar mai apoi a deţinut funcţia de Director contabilitate în
cadrul aceleiaşi companii până în septembrie 1997. Până în mai 1998 a fost ofiţer de
investiţii la MONYNVEST S.A.(societate de brokeraj), mai apoi a deţinut funcţia de
Director Financiar în cadrul aceleiaşi companii până în mai 1999. În perioada mai
1999 – mai 2000 a deţinut funcţia de Branch Accountant Coordinator la societatea
TELEMOBIL S.A. Din iunie 2000 până în septembrie 2001 a fost Director Financiar la
COMPANIA DE DISTRIBUŢIE NAŢIONAL S.A.(Interbrew Romania) A deţinut
aceeaşi funcţie şi la societatea ONT CARPATI S.A. până în iunie 2003. În perioada
octombrie 2003 – mai 2005 în cadrul societăţii TRANSILVANIA TRAVEL S.A. a fost
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Director Financiar. Din mai 2005 până la fuziunea cu FARMACEUTICA
REMEDIAS.A. a fost Director Financiar la V.TARUS RoAGENCIES, iar după fuziune
deţine aceeaşi funcţie la FARMACEUTICA REMEDIAS.A.
A participat la cursuri de perfecţionare şi conferinţe.
Nu a fost membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere
sau asociat comanditat, în orice moment în ultimii 5 ani, la alte societăţi şi nu a fost
asociat cu procedura de faliment, punere sub sechestru sau lichidare în calitatea dată
de poziţiile menţionate mai sus. Nu a fost condamnat pentru fraudă în cursul ultimilor
5 ani şi nici nu a fost pronunţată o sancţiune publică oficială contra sa. Nu a fost
vreodată împiedicat de o instanţă să mai acţioneze în calitate de membru al unui
organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină
în gestionarea sau desfăşurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor 5 ani.
La data de 02.12.2009 nu detinea actiuni Farmaceutica Remedia S.A.
2. Lavinia

Racolţa - Director Resurse Umane

A absolvit Facultatea de tiinte Juridice din cadrul Universităţii Creştine
Dimitrie Cantemir Cluj-Napoca în anul 2000, iar în 2008 a absolvit cursurile de
master în Managementul Resurselor Umane la Facultatea de Management şi
Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest Timişoara.
În perioada ianuarie 2002 – octombrie 2002 a fost asistent director în cadrul
societăţii SOGECO ROMANIA S.R.L., iar până în martie 2007 a activat ca manager
resurse umane în aceeaşi societate. Din martie 2007 până în prezent este Director
Resurse Umane în cadrul FARMACEUTICA REMEDIA S.A.
Nu a fost membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere
sau asociat comanditat, în orice moment în ultimii 5 ani, la alte societăţi şi nu a fost
asociată cu procedura de faliment, punere sub sechestru sau lichidare în calitatea
dată de poziţiile menţionate mai sus. Nu a fost condamnată pentru fraudă în cursul
ultimilor 5 ani şi nici nu a fost pronunţată o sancţiune publică oficială contra sa. Nu a
fost vreodată împiedicată de o instanţă să mai acţioneze în calitate de membru al
unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să
intervină în gestionarea sau desfăşurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor 5
ani.
La data de 02.12.2009 nu detinea actiuni Farmaceutica Remedia S.A.
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Persoane afiliate societatii comerciale Farmaceutica Remedia S.A.

La data raportului lista persoanelor afiliate societatii Farmaceutica Remedia S.A. se
compune din:
-

Valentin Norbert TARUS - cetatean austriac

-

TARUS &PARTNERS KEG - societate comerciala austriaca

-

SIBMEDICA S.A.

-

COSMIFARM S.R.L.

-

TARUS MEDIA S.R.L.

-

GEROFARM S.R.L.

-

SOCIETATEA FARMACEUTICA MAGHERU S.R.L.

-

RALF FARMACIE S.R.L.

-

IMOBILIARA MAGHERU S.R.L.

5.Situatia financiar contabila

Farmaceutica Remedia
Income Statement
(RON)
Sales of goods
Discounts given
Net Sales

dec.-07

dec.-08

dec.-09

106.847.110
-2.990.100
103.857.010

130.963.669
150.279.099
-4.068.839
-3.561.217
126.894.830 146.717.881

COGS
Discounts Received
Net COGS

92.430.576
-5.605.123
86.825.454

109.239.919
120.557.317
-4.070.482
-2.715.902
105.169.437 117.841.415

Gross Margin
Gross Margin (%)

17.031.556
16,40%

21.725.394
17,12%

28.876.466
19,68%

Other Operating Revenues

7.196.924

3.649.521

4.626.024

Personnel
Other Operating Expenses
Total Operating
Expenses

-11.122.119
-8.704.780

-13.260.984
-9.092.439

-13.956.082
-10.265.763

-19.826.899

-22.353.423

-24.221.845
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EBITDA
EBITDA Margin

4.401.580
4,24%

3.021.492
2,38%

9.280.645
6,33%

Depreciation
Provisions - net
EBIT
EBIT Margin

-1.425.211
-81.687
2.894.682
2,79%

-1.805.860
398.512
1.614.144
1,27%

-2.056.528
-2.930.526
4.293.591
2,93%

Financial Revenues
Financial Expenses
Financial income
EBT
EBT Margin
Tax on Profit
Net Profit
Net Profit Margin

1.119.904
-3.380.829
-2.260.925
633.757
0,61%
-250.768
382.989
0,37%

1.006.369
-5.677.890
-4.671.521
-3.057.377
-2,41%
0
-3.057.377
-2,41%

1.758.718
-4.772.786
-3.014.068
1.279.523
0,87%
-361.367
918.156
0,63%

Farmaceutica Remedia
Balance Sheet(RON)

dec.-07

dec.-08

dec.-09

Total Assets

90.364.648

99.979.815

107.870.510

Cash
A/R
Inventory
Expenses in advance
Other Current Assets
Total Current Assets

18.988.315
36.046.314
18.545.718
237.336
195.593
74.013.276

8.724.795
41.620.936
24.119.772
176.174
409.675
75.051.353

4.988.916
56.471.379
19.017.418
91.435
143.173
80.712.321

Tangible Assets
Intangible Assets
Financial Investments
Total Long-Term Assets

15.734.262
468.874
148.237
16.351.372

23.238.599
1.487.723
202.140
24.928.462

25.421.703
1.392.997
343.488
27.158.189

51.166.816
1.277.433
4.492.741
6.927.816

62.621.269
1.154.987
2.073.801
122.942

64.889.862
2.117.737
709.492
13.530.240

A/P
Other ST payables
Payables to shareholders
ST Loans
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Current Liabilities
LT Loans
Other LT liabilities
LT Liabilities
Provisions
Share capital
Reserves
Profit
Equity
Total Liabilities & Equity

63.864.806

65.972.999

81.247.331

2.035.724
0
2.035.724

12.724.631
0
12.724.631

900.048
0
900.048

12.261

12.261

12.261

9.851.495
14.217.373
382.989
24.451.857

9.851.495
14.475.806
-3.057.377
21.269.924

10.608.980
14.183.734
918.157
25.710.871

90.364.648

99.979.815

107.870.510

Mentionam ca rezultatele financiare ale anului 2009 au fost grevate puternic de
situatia generala negativa din distributia de medicamente generata de intirzierile la plata
din partea ministerului sanatatii. Farmaceutica Remedia S.A. a fost nevoita sa constituie
provizioane pentru clientii insolvabili in suma de 2.595.635 LEI..Deasemenea au fost
constituite provizioane pentru deprecierea stocurilor de marfuri in valoare de 500.000 LEI.

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. 2009 –
31.12.2009.

Bucuresti, 8 martie 2010

Consiliul de administratie,
Presedinte
Valentin-Norbert TARUS

Director general,
Robert – Mihail PELOIU

Director economic
Ruxandra – Cornelia EPURESCU
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