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Cheltuielile cu forta de munca au

angajam mai multe persoane decat plani
1202lei in primul semestru. La alte

Amortizarea este mai mare fata de

calcul o durata de functionare de 12 ani la
luand duratele maxime admise acestea sun

Rezultatul Semestrului astfel este

Societatea nu are datorii restante
partenerii de afaceri sunt onorate in
prioritate platile fata de furnizorii de imobil
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I planificat, deoarece la intocmirea BVC s-a luat in
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