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PRrvrND: aprobarea situatiilor financiare anuale ale sc Braicar sa pentru
anul 2020
Adunarea Generala a Actionarilor a sc Braicar SA, intrunita in sedinta din
27.05.2021;.
Analizand:
Raportul Directorului General pe anul 2020 nr.4758124.05.202l;

-

Raportul administratorilor SC Braicar

2OZ0

nr.

SC Braicar SA pentru anul 2020

nr,

475tJ124.05.2021;

Raportul anual

al

C.N.R,

al

SA pe anul

4758124.05.202r;
Situatiile financiare anuale la 3t.L2.2020;
Raportul privind executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Braicar
SA la data de 3L.I2.2020 nr.4758124.05.2021,

In conformitate cu art,111 alin.1 lit.a) din Legea nr,31/1990, republicata

cu

modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.11 alin,3 lit.a) din ActulConstitutiv actualizat al SC Braicar SA;
HOTARESTEI

Ag!;[;

Se aproba situatiile financiare anuale ale SC Braicar SA pentru anul
2020 care cuprind: Bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor
capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie, Notele explicative la situatiile
financiare 2020, Raportul de audit pentru situatiile financiare aferente anului
2020, conform anexelor, parte integranta din prezenta hotarare,
Art.2: se aproba executia Bugetului de venituri si cheltuieli al sc Braicar sA
la data de 3L,,12,2020.
Acoperirea pierderii in suma de 4.962.166 lei se va face din profitul
anilor viitori.
Art.4: fie aproba Raportul administratorilor privind activitatea desfasurata in
anul 2020, elaborat potrivit prevederilor oUG nr.10912011, cu modificarile si
completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

*t'3:

F,
':'i

Aft.5: se aproba Raportul anual al comitetului de

Nominalizare

si

Remunerare din cadrul consiliului de Administratie al sc Braicar sA cu privire la
remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului
feheral din
cursul anului financiar 2920, potrivit prevederilor
nr,t097z0tt, cu

modificarile

ouc

si, completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a

intreprinderilor publice,
Aft.fr Se aproba Raportul Directorului General pe anul 2020.
Aft.Z Frezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directorul General
al SC Braicar SA prin corhpartimentele de specialitate si comunicata persoanelor in
drept de catre secretarul consiliului de administratie al SC Braicar SA,

Adunarea Generala a Actionarilor SC Braicar SA Braila

