


 
Denumirea societăţii comerciale : SC IPROEB –S.A. Bistriţa
Sediul social: Bistriţa, str.Drumul Cetăţii nr.19, judeţ Bistriţa Năsăud
Număr de telefon/fax: 0263 238164/ 0263 234701,238021

umăr de ordine in Registrul Comerţului: J 06/55/1991
Piaţa  pe care se tranzacţionează valori –
Capitalul social subscris si vărsat: 14 271 639,30
cială:
acţiuni comune cu valoare nominală de 0,30 lei

 





 




    
   
   
   
    
   
   
   
    
   
    
   
   
   
   
   
   
    
   










” Fabricatia de stalpi metalici”.
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2.1. Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor
de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale,
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.





  
  
  





 






2.2. Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societăţii

şi sursele de finanţare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului



 
 
  


 
  



 
 

2.3 Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice
care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în
care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparaţie cu perioada
corespunzătoare a anului trecut.







 

  


 


  
  




