
 

 

 

 

 

 

RAPORT CURENT  

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 

piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața și 

Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare. 

 

Data raportului: 24.09.2021 

Denumirea societății: „BONAS IMPORT EXPORT” S.A. 

Sediul social: Sat Dezmir, Comuna Apahida, Str. CrişenI, Nr. 5, Judeţul Cluj 

Telefon:  0040/264 487.800 

Email: investitori@bonas.ro  

Nr. înreg. la ONRC: J12/3785/1991 

Cod unic de înregistrare: 228824 

Capital social subscris și vărsat: 4.890.000,00 lei 

Număr de acțiuni: 4.890.000 

Piața de tranzacționare Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol BONA 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Acțiuni 

 

 

Evenimente importante de raportat: Declaratia companiei cu privire la rezultatele financiare semestriale 

 

Conducerea Bonas Import Export SA, denumitǎ ȋn continuare „Compania”, informeazǎ piaţa cu privire la 

diminuarea semnificativǎ, cu 90%, a profitului aferent semestrului I 2021, comparativ cu semestrul I 2020.  

Conducerea companiei a analizat cauzele ce au condus la scǎderea semnificativǎ a profitului pe semestrul 

I şi a constatat urmǎtoarele: 

- ȋn semestrul I 2021 compania a demerat un amplu proces investiţional de rebrenduire a magazinelor 

proprii prin lucrǎri de amenajare, modernizare, retehnologizare, conform unui nou concept şi a unui 

design personalizat, precum şi amenajarea şi deschiderea unor noi spaţii comerciale; 

- ca urmare a alegerii unui tratament contabil neadecvat o parte din contravaloarea investiţiilor a fost 

ȋnregistratǎ pe cheltuieli; 

Drept urmare, conducerea companiei a decis reanalizarea tuturor cheltuielilor aferente semestrului I 

2021 ȋn vederea aşezǎrii lor corecte pe investiţii, operaţiune care va ȋmbunǎtǎţi considerabil  rezultatele 

financiare, respectiv profitul aferent semestrului I, cu perspective pozitive şi asupra rezultatelor 

financiare pentru ȋntreg anul 2021. Aspectele menţionate au fost aduse la cunoştinţa auditorului financiar 

ȋn vederea efectuǎrii procesului de audit aferent exerciţiului financiar 2021. 
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