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RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU SEMESTRUL I 2012 
 
 
 
 

Raport semestrial conform:    OMF 3055/2009 
Pentru exercitiul financiar :    30.06.2012 
Data raportului:     1august 2012 
Denumirea societatii comerciale:     Antibiotice SA 
Sediul social:     Iasi, Strada V.Lupului nr.1 
Numarul de telefon:     0232/209000;  fax: 0232/209633 
Codul de inregistrare fiscala:     RO1973096 

Numar de ordine in Registrul  
Comertului:     J22/285/1991 
Piata reglementata pe care se  
tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti 
Capitalul social subscris si varsat:     56.800.710 lei 
Principalele caracteristice ale valorilor  
mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei 

 
Capacitatea societatii de realizare a obiectivelor propuse pentru anul 2012 in ceea ce 

priveste activitatea de fabricare a medicamentelor generice este reflectata in rezultatele 
financiare ale perioade ianuarie – iunie 2012 prin consolidarea pozitiei pe piata 
medicamentelor generice din Romania si cresterea prezentei societatii pe piata externa, 
realizari obtinute prin echilibru financiar ceea ce a permis o continuitate a activitatii in 
acelasi ritm de crestere ca si in anii trecuti. 

Parte integranta a indicatorilor anuali din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 
2012 aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor din 26 aprilie 2012, indicatorii economici la 
semestrul I 2012 sunt prezentati dupa cum urmeaza: 

 
1. Situatia economico-financiara 

 
1.1 a) Elemente de bilant 

- milioane lei - 

Posturi de activ 01.01.2012 30.06.2012 3/2 
1 2 3  4 

Active imobilizate, din care : 175,4 170,5 0,97 

- imobilizari necorporale 1,65 3,98 2,41 

- imobilizari corporale 173,7 166,5 0,96 

- imobilizari financiare 0,021 0,022 1,06 

Active circulante, din care : 273,6 296,9 1,08 

- stocuri cu materii prime si materiale 10,4 10,2 0,98 

- stocuri cu produse finite 29,95 41,05 1,37 

- creante 226,4 235,16 1,04 

- casa si conturi la banci 5,34 9,26 1,73 
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Imobilizarile necorporale inregistreaza o crestere de 2,41 ori de la 1,65 milioane lei la 
inceputul anului la 3,98 milioane lei la sfarsitul primului semestru al anului 2012 determinata 
de inregistrarea proiectelor de dezvoltare de produse noi la nivelul societatii. Imobilizarile 
corporale au inregistrat o diminuare cu 4%. 

Cu privire la activele circulante sunt de punctat urmatoarele aspecte: 
- Stocurile de materii prime si materiale inregistreaza o diminuare cu  2% determinat 

de faptul ca fabricatia a fost prelungita pentru doua saptamani in luna iulie 2012; 
- Stocurile de produse finite si marfuri inregistreaza o crestere cu 37% de la 29,95 

milioane lei la 41,05 milioane lei. Marimea stocului de produse finite este determinata de 
necesitatea asigurarii vanzarilor atat pe piata interna cat si cea internationala din perioada 
iulie, august si septembrie, avand in vedere ca in perioada de vara instalatiile de productie 
sunt supuse reviziei anuale si productia lunii septembrie este destinata vanzarii in luna 

octombrie.  
Ritmul de crestere a creantelor (4%) este intr-o dinamica mai mica cu trei procente fata 

ritmul de crestere al cifrei de afaceri a companiei, astfel incat perioada de incasare a crescut 
de la 287 zile in primul semestru a anului 2011 la 300 zile in aceeasi perioada a anului 2012. 

Datoriile societatii reprezinta sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an. 
 

 - milioane lei - 

Posturi bilantiere 01.01.2012 30.06.2012 

Credite bancare 82,4 84,7 

Datorii comerciale 45,7 39,0 

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale 11,5 18,3 

 
Activele circulante nete au inregistrat o crestere cu 15% de la 131,2 milioane lei la 

inceputul anului la 150,6 milioane lei la sfarsitul primului semestru al anului 2012. 
Cresterea capitalul propriu de la 287,06 milioane lei la inceputul exercitiului financiar 

la 301,84 milioane lei la 30.06.2011 (5%), demonstreaza preocuparea continua de consolidarea 
a afacerii. 

 
1.1 b) Contul de profit si pierdere 

 
Cresterea cu 44% a profitului din exploatare 
 

Cifra de afaceri neta la 30.06.2012 a fost de 148,6 milioane lei in crestere cu 7,3% 
comparativ cu valoarea inregistrata in aceeasi perioada a anului anterior cand a fost de 138,5 
milioane lei. 

Cifra de afaceri a fost realizata prin valorificarea in piata atat a productiei realizate pe 
platforma societatii (135,3 milioane lei) cat si a marfurilor (26,1 milioane lei) reprezentand 
valoarea medicamentelor din nomenclatorul societatii care au fost fabricate pe alte fluxuri 
dedicate din afara tarii ca urmare a cerintelor impuse de reglementarile de buna practica de 
fabricatie in vigoare. 

Veniturile din exploatare realizate in aceasta perioada au fost de 162,6 milioane lei (cu 
6,7% mai mult decat cele realizate in aceeasi perioada a anului anterior). 
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-milioane lei - 

Posturi de cheltuieli 
30.06.2011 30.06.2012 

valoare % valoare % 

Cheltuieli cu materiile prime,materiale 35,7 28,0% 35,9 28,5% 

Cheltuieli privind marfuri 14,6 11,5% 16,8 13,3% 

Cheltuieli cu energia si apa 4,5 3,5% 6,7 5,3% 

Cheltuieli cu personalul 33,9 26,7% 33,5 26,6% 

Ajustarea valorii imobilizarilor corporale, activelor  
circulante si provizioanelor 

8,4 6,6% 10,3 8,2% 

Alte cheltuieli din exploatare 30,0 23,7% 22,9 18,1% 

Total cheltuieli de exploatare 127,1 100% 126,1 100% 

 
Preocupati in permanenta de structura costurilor, prioritar a fost pentru primul 

semestru al anului 2012 cresterea cifrei de afaceri si concomitent cu aceasta cresterea 
productivitatii muncii cu 8,7% de la 95.209 lei/salariat la 103.516 lei/salariat, astfel ponderea 

salariilor in total cheltuieli de exploatare s-a mentinut in jurul procentului de 26,6%. 
Profitul de exploatare pentru perioada ianuarie – iunie 2012 in valoare de 36,5 milioane 

a inregistrat o crestere cu 44% fata de aceeasi perioada a anului trecut . 
Rezultatele sintetice la nivelul companiei inregistreaza urmatoarele valori in semestrul I: 

 Venituri totale = 166,3 milioane lei – in crestere cu 1,5% comparativ cu valorile din 
acelasi interval de timp a anului trecut; 

 Cheltuieli totale = 136,6 milioane lei- in crestere cu 0,7% comparativ cu valorile din 

acelasi interval de timp a anului trecut; 

 Profit brut = 29,7 milioane lei in crestere cu 5% comparativ cu semestrul I 2011. 

 Profitul net = 25,8 milioane lei in crestere cu 11% comparativ cu semestrul I 2011. 
 
 

1.1 c) Cash-flow 

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul perioadei semestrului I 
2012 a fost de 5,3 milioane lei. Incasarile in numerar din activitatea de exploatare au fost de 
138,2 milioane lei cu 53% mai mari decat in aceeasi perioada a anului 2011 prin eforturi 
sustinute fara a mari gradul de indatorare si pentru sustinerea unei cifre de afaceri mai mare. 
Platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii au fost de 77,95 milioane lei, iar cele 
catre si in numele angajatilor in legatura cu personalul de 40,4 milioane lei. 

Totodata au fost efectuate plati in numerar de 12,6 milioane lei, reprezentand impozit 
pe profit, taxa claw back, impozite locale si dobanzi bancare.  

Din activitatea de investitii nu s-au inregistrat incasari, insa au fost efectuate plati 
pentru imobilizari corporale si necorporale de 5,3 milioane lei. 

La sfarsitul perioadei nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar a fost de 9,3 
milioane lei. 

Societatea are achitate la data de 30 iunie 2012 toate obligatiile scadente la bugetul de 
stat si local in valoare de 27 milioane lei. 

 
Strategia de consolidarea afacerii pentru semestru II 2012 prevede: 
- Imbunatatirea cash-flow-lui printr-o mai buna relationare cu distribuitorii si piata 

farmaceutica; 

- Urmarirea riguroasa a programelor de reducere a costurilor activitatilor auxiliare. 
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2. Analiza activitatii societatii 
 

Strategia companiei in perioada 2012 - 2013 ce cuprinde dezvoltarea activitatilor 
stiintifice si de cercetare, dezvoltarea parteneriatelor pe principalele piete internationale 
precum si dezvoltarea portofoliului prin asimilarea de produse noi, va determina consolidarea 
afacerii pe termen lung si cresterea profitului, atat pe piata interna cat si la nivel 
international. 

Toate acestea presupun dezvoltarea portofoliului atat prin cercetare proprie, cat si prin 
parteneriate strategice cu companii de renume mondial ce vor genera asimilarea de produse 
noi din clasele: 

 Sistem Cardiovascular + Sange – 1 produs  
 Antineoplasice si imunomodulatoare – 3 produse 

 Sistem nervos central – 1 produs 
 Tract digestiv – 2 produse 
 Dermatologice – 1 produs 
 Aparat Genito-urinar – 2 produse sub forma de ovule 
Aceste noi domenii de dezvoltare au fost abordate prin prisma potentialului de crestere 

a pietei si a cazuisticii medicale (boli cu incidenta ridicata). 
 

Evolutia cifrei de afaceri in perioada 2011-2012 (semestrul I) 
 -mii lei- 

                             
Cifra de afaceri 

Sem I 2011 Sem I 2012 Variatie 
2012/2011 

Intern 114.838,5 115.263,2 0,37% 

Export 25.014,0 33.385,5 33,5% 

Total 138.529,1 148.648,7 7,3% 
 Sursa : iesiri Antibiotice semestrul I 2011-2012 

 
Ponderea majora (77,5%) este detinuta de vanzarile pe piata interna, totalizand 115,3 

milioane lei. 
 Cu un ritm de crestere superior altor companii farmaceutice generice, Antibiotice SA 

reuseste sa determine un consum in piata in valoare de 144,8 milioane lei (+10,6%), din care 
62% pe segmentul Retail (90,1 milioane lei, in crestere cu 7,5% fata de semestrul I 2011) si 
38% pe segmentul Hospital (54,7 milioane lei).       
 -mii lei- 

Indicator 
Semestrul I 

2010 
Semestrul I 

2011 
Semestrul I 

2012 

Variatie 

2012/2011 

Vanzari in piata 112.432,9 130.863,2 144.770,0 10,6% 
                  Sursa : Cegedim semestrul I 2010-2012 

 
         Antibiotice SA sustine accesul la medicamente ieftine pentru pacienti pe piata 
medicamentelor generice, pretul mediu al unei unitati de produs la nivelul primului semestru 
al anului 2012 la Antibiotice este de 0,70 lei /U.I., in timp ce pretul mediu la nivelul pietei 
farmaceutice din Romania este de 1,09 lei / U.I.. 
 Cu un ritm de crestere superior altor companii farmaceutice generice, Antibiotice SA 
reuseste sa determine un consum in piata in valoare de 144,8 milioane lei (+10,6%), din care 
62% pe segmentul Retail (90,1 milioane lei, in crestere cu 7,5% fata de semestrul I 2011) si 38% 
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pe segmentul Hospital (54,7 milioane lei). Printr-o monitorizare permanenta a competitiei, 
compania Antibiotice  SA isi mentine pozitia de lider pe segmentul Spitale (medicamente 
generice si fara prescriptie medicala) inregistrand o crestere de 8,7 % fata de sem.I 2011. 

Compania ocupa locul 4 in topul companiilor de generice si medicamente fara 
prescriptie medicala, inregistrand o cota de piata de 6,7%. 

De asemenea, in cadrul pietei farmaceutice interne, compania Antibiotice ocupa locul 
11, in crestere cu o pozitie fata de perioada similara a anului anterior, cu o cota de piata de 
2,53%.  

Prin diversitatea nomenclatorului de produse, compania Antibiotice se pozitioneaza, din 
punct de vedere cantitativ, in top 10 producatori pentru urmatoarele segmente terapeutice: 

 -antiinfectioase (locul 1); 
- preparate dermatologice (locul 2); 

- tract digestiv (locul 7); 
- sistem nervos central (locul 10). 
In semestrul I 2012, pe piata interna, businessul companiei a fost orientat spre 

valorificarea optima si la un nivel superior anului 2011 a portofoliilor de medicamente cu 
pondere ridicata in cifra de afaceri. 

 Portofoliul focus (produse cu pondere ridicata in cifra de afaceri): 
 Antiinfectioase – 2 produse; 
 Sistem Cardiovascular - 7 produse; 
 Sistem nervos central – 1 produs; 
 Sistem musculo-scheletic – 2 produse; 
 Dermatologice – 1 produs; 

 
 Portofoliul promo: 

 Antiinfectioase – 2 produse; 
 Sistem Cardiovascular + Sange – 7 produse; 
 Sistem musculo-scheletic – 2 produse; 
 Tract digestiv – 2 produse; 

 Dermatologice – 2 produse; 
 Sistem nervos central – 1 produs. 

 
Cresterea exportului cu 33%  
 
Cifra de afaceri la export in primul semestru al anului 2012 a fost de 33,4 milioane lei in 

crestere cu 33% fata de anul 2011 cand a fost realizata o cifra de afaceri de 25 milioane lei.  
In ceea ce priveste exportul de Nistatina strategia de marketing a vizat atat dezvoltarea 

pietelor actuale cat si abordarea de piete noi, in special pe cele reglementate care ofera 
preturi de valorificare superioare. In aceste conditii au fost demarate noi parteneriate si au 
fost livrate primele cantitati comerciale pentru parteneri noi din zonele Americii de Sud, 
Africii si Orientului Mijlociu. 

Principalele proiecte noi pentru produsul Nistatina vizeaza autorizarea produsului 
Antibiotice de catre primii 3 utilizatori finali ai acestui produs din piata S.U.A. Finalizarea 
acestor proiecte va aduce o crestere a cantitatii livrate pe aceasta piata pana la aproximativ 
40.000 BOU. Piata S.U.A. este cea mai atractiva piata din punctul de vedere al pretului 
practicat, acesta fiind dublu fata de preturile de pe celelalte piete. De asemenea, exista in 
momentul de fata proiecte in curs pentru utilizatori finali din Germania, Franta si Brazilia care 

pot genera un important potential de crestere al volumelor exportate. Strategia Antibiotice 
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pentru produsul Nistatina pe termen mediu este atingerea unui volum anual la export de 
400.000 BOU si pozitia de leader mondial pentru acest produs. 

Strategia de marketing pentru produse finite vizeaza, de asemenea, cresterea prezentei 
pe pietele reglementate. In aceste conditii, in primul semestru al anului 2012, a fost negociat 
un nou parteneriat pentru piata S.U.A. pentru produsele Ampicilina si Nafcilina, parteneriat 
care urmeaza sa demareze in luna septembrie 2012. De asemenea, in primul semestru al 
anului 2012 a fost inregistrat un prim produs pe piata Canadei urmand ca prima livrare sa aiba 
loc in luna iulie. Contractul cu partenerul Antibiotice pe piata Canadei vizeaza dezvoltarea 
mai multor produse, preponderent unguente, capsule si comprimate. 

Piata Europei reprezinta, de asemenea, un obiectiv prioritar pentru compania 
Antibiotice. In anul 2011 au fost negociate si demarate proiecte de acces pe pietele europene 
pentru produse injectabile, capsule si comprimate. In aceste conditii, estimam ca exporturile 

pe pietele Uniunii Europene vor detine ponderea principala in valoarea cifrei de afaceri la 
export pe termen mediu. 

Pe langa proiectele noi initiate in anul 2012 au fost continuate parteneriatele pentru 
inregistrarea produselor pe piata Federatiei Ruse si au fost consolidate parteneriatele pe 
pietele traditionale: C.S.I. (Azerbaijan, Georgia, Armenia), Vietnam, Tunisia, etc. 
 

 
Capitalul cel mai important – oamenii bine pregatiti 
 

Orientarea spre performanta a intregii activitati a condus la completarea structurilor cu 
personalul necesar prin: 

 redistribuirea din structurile cu excedent de personal catre cele cu posturi 
vacante, in functie de posibilitatile de adaptare la cerintele specifice acestora; 

 atragerea si angajarea unui numar de 12 specialisti in domenii ca: dezvoltare 
farmaceutica, evaluare a medicamentului, regulatory affairs, farmacovigilenta, managementul 
riscului, tehnic si productie, marketing. 

Structura personalului la data de 30.06.2012: 
Total salariati 1433, din care: 

 personal cu studii superioare = 518 (36,16 % din total personal), in crestere cu 1,16 
% fata de 30.06.2011; 

 personal cu studii medii = 915 (63,84% din total personal) in scadere cu 1,14 % fata 
de 30.06.2011; 

  Structura personalului cu studii superioare: 

Profesii 
Numar % din total personal cu 

studii superioare  

medici, farmacisti 85 16,4 

reprezentanti medicali alte profesii 58 11,2 

ingineri chimisti, chimisti, fizicieni 151 29,2 

economisti 99 19,1 

ingineri diverse specializari  51 9,8 

biologi 32 6,2 

specialisti I.T. 17 3,3 

alte domenii de specialitate  25 4,8 

Total personal studii superioare 518  
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 Structura personalului cu studii superioare 

Pentru obtinerea performantelor profesionale - premisa pentru cresterea 
competitivitatii si calitatii afacerii, preocuparile noastre s-au concretizat in proiecte de 
dezvoltare a carierei salariatilor, cu programe de instruire pe fiecare directie, in conformitate 
cu nevoile identificate pentru fiecare structura organizatorica si in stransa corelatie cu 
modificarile legislative comunitare aplicabile si legislatiei interne. 

1. Derularea sesiunilor de instruire in conformitate cu „Planul anual de instruire cu 
lectori externi” pentru anul 2012 

2. Continuarea procesului de instruire cu lectori externi prin proiectul “Scoala de vara 
a+” Editia A III a , care are ca obiective: 
- Familiarizarea si formarea absolventilor din domeniile farmacie, chimie, inginerie 

chimica cu mediul de lucru, conceptele si reglementarile din industria farmaceutica in vederea 
atragerii de specialisti pentru posturile vacante din Dezvoltare farmaceutica, Asigurarea 

Calitatii, Controlul Calitatii, Productie 
- Dezvoltarea profesionala a salariatilor ce ocupa functii de conducere – top 

manageri, middle manageri, manageri de linie, personal de executie cu studii superioare 
precum si a personalului cu studii medii. 

 
Calitate certificata 
 
Mentinerea sub control a proceselor ce se desfasoara pe teritoriul companiei, cu 

respectarea prevederilor legale aplicabile si imbunatatirea continua a Sistemului de 
Management Integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala) garanteaza si 
conduce la cresterea increderii in calitatea, siguranta si eficienta produselor Antibiotice. 

 Rezultatele obtinute in urma inspectiilor/auditurile efectuate de autoritatea de 
reglementare, organisme de certificare sau clienti in cursul semestrului I 2012 vin in sustinerea 
celor mentionate mai sus : 

 
1. Inspectii / Audituri  
1.1. In perioada 05 – 07.06.2012 s-a desfasurat inspectia de urmarire de catre Agentia 

Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale la Sectia Parenterale impreuna cu 
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Pharmaceutical Inspection Convention Scheme (PIC/S), inspectie efectuata in contextul 
armonizarii, la nivel european, a tehnicilor de control in domeniul fabricatiei medicamentului. 
Nu au fost semnalate neconformitati critice, ceea ce inseamna ca autorizatia de functionare si 
import a companiei, ca si GMP-ul, raman neschimbate. 
 
1.2. In data de 09 - 10.04.2012 auditorul de la SRAC CERTSERV a efectuat auditul de 
supraveghere, in scopul verificarii respectarii si mentinerii conditiilor care au dus la eliberarea 
certificatelor de conformitate cu specificatiile in vigoare ale produselor. Nu au fost 
identificate neconformitati, fiind recomandata mentinerea certificarilor. S-au  transmis si s-a 
aplicat viza anuala pe cerificatele in vigoare de catre organismul de certificare, SRAC 
CERTSERV. 
 

1.3. Audituri de la furnizorii / potentiali furnizori de contracte (fabricatie sub contract)  
 Pe 28 mai a avut loc un audit in vederea calificarii Antibiotice ca furnizor de Nistatina 
– substanta activa pentru firma Fougera SUA. Auditul a fost realizat de catre auditor din cadrul 
firmei Pharma Quality Consulting. Nu au fost semnalate neconformitati. 
In urma auditului s-a apreciat buna cunoastere a cerintelor de fabricatie pe care le poseda 
personalul, precum si calitatea documentelor prezentate. 
 
 
 
 
 

3. Administrarea societatii comerciale 
 
 

Conducerea societatii coordoneaza dezvoltarea strategica a companiei, in stransa 
cooperare cu Consiliul de Administratie. Periodic, cele doua organisme analizeaza rezultatele 
obtinute in implementarea strategiei Antibiotice. In acest sens, Conducerea societatii a 

informat Consiliul de Administratie in cinci sedinte in semestrul I 2012 cu privire la toate 
aspectele semnificative ale activitatii desfașurate și la evolutia acesteia in raport cu prognoza 
anterioara, prezentand rapoarte conform ordinelor de zi ale sedintelor. Aceste rapoarte au 
fost analizate de membrii Consiliului de Administratie si in baza lor cat si a altor informatii au 
fost adoptate hotarari cu efecte in desfasurarea activitatilor din cadrul societatii. 
 

Ca urmare a implementarii OUG 109/2011, structura Consiliului de Administratie s-a 
modificat de la 7 la 5 membrii, avand urmatoarea structura :Valentin RADU Presedintele 

Consiliului de Administratie, Ioan NANI Vicepresedintele Consiliului de Administratie, Gheza 
MOLNAR reprezentantul Ministerului Sanatatii, Gabriela ILIE reprezentant SIF, Nicolae STOIAN 
reprezentant SIF. 

 
Antibiotice Iasi este reprezentata de catre Directorul General, care semneaza actele de 

angajare fata de terti si in justitie (conform Art. 17, Cap. V, Statutul  Societatii Comerciale 
Antibiotice – S.A. Iasi). Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a 
Companiei in raporturile cu directorii pe care i-a numit. 
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Conducerea executiva Antibiotice Iasi este asigurata de noua directori, dintre care unul 
este Directorul General, acesta fiind si Vicepresedintele Consiliului de Administratie, si opt 
directori de specialitate. 
 

Adunarea Generala a Actionarilor reprezinta cel mai inalt organism decizional al 
companiei, locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Printre alte atributii, aceasta 

decide cu privire la repartizarea profitului, alege Consiliul de Administratie, numește auditorii 

și stabilește remuneratia Consiliului de Administratie. 
 

Pe parcursul semestrului I 2012, Consiliul de Administratie a convocat pentru data de 26 
aprilie o Adunare Generala Ordinara si o Adunare Generala Extraordinara. Toate documentele 
necesare legate de buna desfasurare a Adunarilor Generale au fost publicate la timp si 
conform legislatiei in vigoare. 
 

In Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara s-au aprobat rezultatele financiare ale 
societatii pentru anul 2011, rezultate care au fost intocmite in conformitate cu Ordinul 
Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile 
conforme cu directivele europene si Legea contabilitatii nr. 82/1991. 
In aceeasi adunare s-au mai luat urmatoarele hotarari: 
 Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2011 in valoare de 20.298.909 lei, fixarea 

dividendului brut pe actiune de 0,015191574 lei, plata dividendelor intr-un termen de 
maxim 6 luni de la data adunarii generale, conform prevederilor art. 238 aliniat 2 din legea 
297/2004 republicata, in cazul in care urmatoarea adunare generala nu va hotari investirea 
dividendelor anului 2011 prin capitalizare. 

 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in 
exercitiul financiar 2010, in baza rapoartelor prezentate. 

 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in 

exercitiul financiar 2011, in baza rapoartelor prezentate. 
 Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012. 
 Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru 

Directorul General. 
 Aprobarea implementarii OUG 109/2011 la nivelul societatii. 
 Aprobarea inlocuirii actualului Consiliu de Administratie cu un nou Consiliu de Administratie 

constituit conform OUG 109/2011. 
 Aprobarea stabilirii planului de administrare, a obiectivelor si a criteriilor de perfomanta 

pentru Consiliul de Administratie. 
 Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie. 
 Aprobarea imputernicirii reprezentantului Ministerului Sanatatii, sa semneze contractele de 

mandat cu noii administratori. 
 
In Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara actionarii au hotarat: 
 Aprobarea modificarii Statutului societatii ca urmare a implementarii OUG 109/2011. 
Structura actionariatului, corespunzatoare numarului de actiuni si a detinerilor lor, este 
urmatoarea: 

1. Ministerul Sanatatii - 301.141.886 actiuni - 53,0173%, in valoare de 30.114.188,60 lei; 
2. Alti actionari (persoane fizice si juridice) - 266.865.214 actiuni - 46,9827% in valoare de 

26.686.521,40 lei”. 
 





 

Tel:  +40-21-319 9476 
Fax: +40-21-319 9477 
www.bdo.ro 

Victory Business Center 
24 Invingatorilor Street 
Bucharest 3 
Romania 
030922 

 
Raport de revizuire  
catre Adunarea Generala a Actionarilor Antibiotice S.A. Iasi 
 
[1] Am revizuit situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii atasata a societatii comerciale 
Antibiotice S.A., (denumita in continuare Societatea) la 30 iunie 2012, precum si contul de profit si 
pierdere, fluxul de numerar, datele informative  si notele explicative pentru perioada de sase luni 
incheiata la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009. Aceste 
situatii financiare constituie responsabilitatea conducerii Societatii. Responsabilitatea noastra este de a 
emite un raport asupra acestor situatii financiare bazat pe revizuirea efectuata. 
 
[2] Am desfasurat revizuirea in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor din 
Romania aplicabile angajamentelor de revizuire, care sunt in concordanta cu Standardul International 
privind Misiunile de Revizuire 2400. Aceste standarde cer ca revizuirea sa fie planificata si efectuata 
pentru obtinerea unei asigurari moderate asupra faptului ca situatiile financiare sunt lipsite de denaturari 
semnificative. O revizuire este limitata, in primul rand, la intervievarea personalului Societatii si la 
proceduri analitice aplicate datelor financiare, si de aceea ofera o garantie mai mica decat un audit. Noi 
nu am executat un audit si, in consecinta, nu ne exprimam o opinie de audit. 
 
[3] Bazandu-ne pe revizuirea efectuata, nimic nu ne-a atras atentia astfel incat sa ne indice ca situatiile 
financiare ale societatii Antibiotice S.A pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2012, nu sunt 
prezentate cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu prevederile Ordinului 
Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009. 
 
[4] Facem cunoscut faptul ca imobilizarile corporale ale Societatii au fost evaluate in baza estimarilor si 
calculelor intocmite de specialistii Societatii. Coeficientii de ajustare a valorii reevaluate contin unele 
elemente interpretabile in ceea ce priveste determinarea valorii juste a imobilizarilor corporale. Opinia 
nu contine rezerve fata de cele mentionate anterior.  
 

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare 

[5] În concordanţă cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009, articolul 318, punctul 2, noi 
am citit raportul administratorilor ataşat situaţiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte 
din situaţiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informaţii financiare care să 
fie în mod semnificativ neconcordante cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare alăturate. 
 

In numele: 

BDO AUDIT 
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania: 
Cu nr. 18/02.08.2001 
 
Numele semnatarului: 
Mircea Tudor 
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania : 
Cu nr. 2566/25.06.2008        Bucuresti, Romania 
        1 August 2012 
 
 

 




































































