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Capital social subscris şi vărsat  40.848.301,30 RON 

 
Piaţa reglementată pe care se 

tranzacţionează valorile mobiliare 

emise  

Bursa de Valori Bucureşti, Categoria a II – a 

EVENIMENTE  IMPORTANTE  DE  RAPORTAT:   

 

 Urmare a solicitarii C.N.V.M. nr. 8450/26.05.2011 cu privire la transmiterea de catre subscrisa a 

unui punct de vedere cu privire la aspectele semnalate in cadrul raportului de audit al situatiilor financiare 

individuale aferente anului 2010 si care au condus la exprimarea unei opinii cu rezerve, societatea TITAN 

S.A. a comunicat la aceeasi data raspunsul acesteia, dupa cum urmeaza: 

 „Aspectele care au condus la exprimarea unei opinii cu rezerve, de catre auditorul KPMG, cu 

privire la Situatiile Financiare aferente anului financiar 2010, sunt prezentate in clar ca fiind aferente 

serviciilor de reclama si publicitate, in suma totala de 1.437.910 lei. 

 Precizam in plus ca acestea au fost aferente lansarii si promovarii noului produs HapiHap – paine 

toast, activitate programata a se desfasura pe durata a 12 luni, incepind cu luna Octombrie 2010 si urmand 

a se finaliza in luna Septembrie 2011. 

Din acest motiv, aceste sume facturate au fost inregistrate esalonat pe cheltuieli, pe toata durata 

mai sus mentionata, ele urmand a fi recunoscute in contul de profit si pierdere, in totalitate, pana la 

30.09.2011.”  

Prezentul raport completeaza in mod corespunzator prevederile art. 1.1.1. lit. a) - Elemente de 

evaluare generala; Profit/pierdere - din cadrul Raportului anual pentru exercitiul financiar 2010 

transmis in data de 28.04.2011 catre B.V.B., C.N.V.M. si investitori. 
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