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SC  TURISM COVASNA SA 

 

 

 

 

 

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE privind activitatea 

desfasurata in anul 2019 

 

 

 

 

Raport anual intocmit conform  Legii nr.24/2017 si a  Regulamentului A.S.F  

nr.5/2018 pentru exerciţiul financiar   01.01.2019 – 31.12.2019 

 

1.  S.C.  TURISM COVASNA SA – informatii despre companie 

 

1.1. Date de identificare ale companiei: 

Sediul social :  Covasna, str 1 Decembrie 1918, nr.1-2, cod postal 525200, judet 

Covasna 

     Numărul de telefon/fax: 0267 340401, 0267 342222 

     Codul unic de înregistrare: RO 559747 

     Număr de ordine în Registrul Comerţului : J14/55/1991 

     Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:  

     piata ATS administrata de Bursa de Valori Bucuresti. 

     Capitalul social subscris şi vărsat : 47.120.843,30 lei varsat integral de   

     actionari, numar actiuni 471.208.433, din care 462.164.433 actiuni nominative . 

     Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea 

     comercială:  471.208.433 actiuni cu valoare nominala  de 0.10 lei/ actiune 

 

2. Analiza activităţii societăţii comerciale 

 

2.1. a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale: 

 

   Turism Covasna SA este societate pe acțiuni, persoană juridică  română cu 

capital privat și de stat autohton constituită în baza Legii nr. 31/1990, republicată 

cu modificările și completările ulterioare, care funcționează pe durată nelimitată în 

baza actului constitutiv. 
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 Activitatea  economică a Turism Covasna SA, s-a desfășurat potrivit 

obiectului principal  de activitate  cod CAEN 5510 (rev2) – Hoteluri și alte 

facilități de cazare similare, iar ca obiecte secundare de activitate exemplificam – 

Alte activitati referitoare la sanatatea umana -  Cod CAEN 8690, respectiv cod 

CAEN 5610 -  Restaurante. 

 Prestațiile de servicii balneo-turistice sunt urmatoarele: 

Cazare : în Hotel Covasna***, Hotel Cerbul ***  si Hotel Caprioara ****– toate  

activele fiind proprietatea societății.   

          Societatea mai detine in proprietate Complexul turistic Valea Zânelor unitate 

clasificata la  o stea. 

Capacitatea totală de cazare la 31.12.2019 în cele trei unitati hoteliere este de 

777 locuri, din care 263 locuri de cazare in H. Caprioara****.  

Popasul turistic Valea Zânelor are o capacitate de : 

 - 82 de locuri în 41 de căsuțe de lemn ; 

 - 14 locuri de cazare, bungalow cu 7 spatii ; 

- parcela de campare de  - 24 locuri. 

 

Alimentația publica  se desfasoara in cele doua sali de restaurant de 4**** de la 

H Caprioara cu un numar total de 252 locuri, în restaurantul de 3*** de la parterul 

Hotelului Covasna  cu un numar de 380 locuri  si în restaurantul Complex turistic 

Valea Zânelor* avand un număr de 140 de locuri; 

 

Proceduri de balneație : baie cu apă minerală caldă, băi mofetice (unice în 

Europa), electroterapie, kinetoterapie, termoterapie avand o capacitate de 2.975 

proceduri în 8 ore.  

 

Proceduri SPA: de remodelare corporala, relaxare si antistress, anti-aging 

(intinerire, detoxifiere). 

 

Activitățile auxiliare desfășurate de societate în perioada de referință sunt 

desfacerea  de mărfuri cu amănuntul a produselor alimentare ( baruri -  Bar 

Covasna, Panoramic, Bar Lobby si Bar Valea Zanelor), activitatea de spălătorie și 

de transport.  

 

Pentru bunurile imobile din patrimoniu situate in orasul Covasna  formate din 

clădiri  - Hotel Covasna, Hotel Cerbul, Hotel Căprioara, Bază de Tratament, Motel 

siRestaurant Valea Zânelor, căsuțe de lemn Valea Zânelor,  2 spații comerciale,  

depozite - materiale, patru apartamente   și terenuri in suprafață totală de 41.536 
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mp, Turism Covasna SA deține certificate de proprietate anterioare anului 2014. 

 

b) Precizarea datei de infiintare a societatii 

      Conform Hotararii nr. 834/14.12.1991 antecesoarea societatii Oficiul 

Judetean de Turism Covasna s-a reorganizat in societate pe actiuni SC Turism 

Covasna SA, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. de inregistrare 

J14/55/1991. 

 

    c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii 

comerciale, ale filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului 

financiar: 

            Nu este cazul.  

d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active: 

 

            Volumul investitiilor realizat in perioada de raportare este de 252.377 lei, 

valoare integral atribuita imobilizarilor corporale.   

 

    e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii. 

 

2.1.1. Elemente de evaluare generală: 

 

    a) profit din activitatea de exploatare….……………………....3.653.666 lei 

    b) pierdere din activitatea financiara…………………..………...706.027 lei 

    c) profit brut…..………..……………………………..…….….2.947.639 lei 

    d) cifra de afaceri……………………………………………..20.658.567 lei 

    e) lichiditate…………………………………………………..  5.782.737 lei 

    f) export………………………………………………………          0 

    g) procent din piata  detinut……………………… - informatii in curs de 

actualizare 

    h) Active totale…………………….…………………………82.112.276 lei 

    i) Datorii totale….…………………………………………....11.083.445 lei 

    j) Patrimoniu net……….………………………………….….71.028.831 lei 

    k) Valoarea patrimoniala a unei actiuni…….…………………..      0,15  lei   

 

    2.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 

 

    Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii prestate cu precizarea: 

 

a) principalelor pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi 

metodele de distribuţie: 
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Serviciile de cazare, alimentatie publica, tratament balnear au fost valorificate in 

baza contractelor incheiate cu clientii. 

 

b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în totalul cifrei de afaceri 

ale societăţii comerciale pentru ultimii trei ani; 

 

Servicii 2017 % 2018 % 2019 % 

Cazare 5.526.694 45 7.812.174 49 10.027.963 49 

Masa 4.434.978 37 5.418.033 34 7.113.870 34 

Tratament 1.953.083 16 2.532.955 16 3.207.268 16 

Alte 206.002 2 193.900 1 309.466 1 

TOTAL 12.120.757  15.957.062  20.658.567  

 

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial 

de active în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al 

acestor produse. 

 

         Pentru exercitiul financiar  2020 s-a estimat in bugetul de investitii suma 

de  1.323.670 lei destinat majoritar achizitiilor pentru dotari independente – 

744.570 lei (56 %), din care pe categorii de investitii (destinatii) avem: 

- Imobilizari necorporale  - fara elemente de cheltuieli; 

- Imobilizari corporale – 1.323.670 lei, din care: 

• Lucrari de modernizare – reabilitare (inclusiv investitii 

nenominalizate)                                      - 579.100 lei; 

• Dotari independente                              - 744.570 lei. 

 

Lucrarile de modernizare reabilitare de 579.100 lei constau exclusiv din: 

• Reabilitarea Bazei de tratament in zona mofetei,  lucrari cuantificate la suma 

de 91.880 lei constand in  refacere tamplarie  din lemn masiv cu lemn de pin 

nordic tratat termic si implementare sistem de control al nivelului gazelor 

mofetice; 

• Reamenajare spatiu magazin prin transformare in cabinet de proceduri 

lucrare estimata la valoarea de 41.580 lei; 

• Realizare sistem de climatizare in cabinete medicale  - lucrare cunatificata la 

suma de 86.640 lei;  

• Implementare sistem wireless in locatiile H.Cerbul si H.Covasna in valoare 

de 78.500 lei; 
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• Continuarea lucrarii de implementare a planului de accesibilizare pentru 

persoane cu dizabilitati stabilit prin  Procesul verbal nr.15/19.04.2018 a 

ANPIS etapa III-a  - valoare totala de 24.000 lei; 

• Lucrari de proiectare pe terenul situat in vecinatatea H.Covasna pentru 

amenajare locuri de parcare, suprafata de 1.904 mp – lucrare estimata la 

valoarea de 36.500 lei; 

• Lucrari realizate la punctul termic pentru preparare apa calda -  lucrare 

estimata la suma de 220.000 lei. 

 

Dotari independente:    

 Buget apreciat la suma de 744.570 lei repartizat pe urmatoarele proiecte de 

dotari: 

• Achizitie centrala telefonica H. Covasna, H Cerbul si sector administrativ 

lucrare estimata la suma de 78.210 lei; 

• Achizitie jacuzzi interior/exterior piscina H Caprioara – 66.360 lei; 

• Achizitie usi antifoc H Cerbul – 600.000 lei 

 Structura de finantare asociata programului de investitii pentru anul 2020 

de 1.323.670 lei este asigurata din : 

 1.1.Surse proprii                          1.323.670 lei                                                  

 1.1.1 Amortizare imobilizari                                 1.323.670 lei 

 Proiectul  Programului de Investitii pentru anul 2020 detaliat a fost analizat 

si aprobat  in AGOA in data de 9.12.2019. 

 

2.1.3.Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, 

surse import) 

 

          Aprovizionarea  cu marfuri si materiale de baza se efectueaza din surse 

indigene pe baza de contracte comerciale, la preturi de oferta in limita 

consumurilor curente fara a crea imobilizari de natura stocurilor. 

 In cadrul grupei de stocuri la 31.12.2019, marfurile detin o pondere de  55 %. 

 Toate marfurile alimentare, materialele consumabile, obiectele de inventar 

aprovizionate sunt insotite de certificate de calitate, declaratii de conformitate sau 
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alte documente in functie de specificul fiecareia. Sunt stabiliti furnizori pe 

principalele categorii de marfuri alimentare si materiale consumabile. 

Explicatii 2017 2018 2019 

 

Volumul desfacerii 

marfurilor 

4.434.978 5.418.033 7.113.870 

Stoc de marfuri 141.742 

 

97.876 130.067 

Ponderea stocurilor fata 

de volumul desfacerilor 

3.20 

 

1.81 1,83 

 

2.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare 

    a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a 

perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung 

        Veniturile activitatii operationale se realizeaza in prezent de pe piata interna 

95,78% si nesemnificativ de pe  piata externa 4,22 %  - pondere turisti 

romani/straini in total zile turist realizate an 2019. Pentru promovarea ofertelor 

Turism Covasna SA in anul 2019 a participat pe piata interna la Targul de Turism 

organizat la Romexpo in sezonul primavara/toamna si la Bursa de Turism 

organizata la Baile Herculane. 

        Participarea  in anul 2019 la Targul National de Turism editiile 

primavara/toamna intruneste toate conditiile de prezentare a ofertelor  Turism 

Covasna. In ce priveste prezentarile internationale au fost folosite parghii indirecte 

prin agentii specializate interne care au incheiate contracte de colaborare cu 

operatorii externi.  

       Mentionam ca exista solicitari din partea unor agentii din Israel, R. Moldova si 

Rusia (Info trip 19-20 nov.2019 cu agentii de turism din Rusia).  

 

 An 2017 An 2018 

 

An 2019 

Total turisti, din care: 8.266 9.525 

 

13.047 

-turisti romani 7.949 8.595 12.329 

-turisti straini 317 930 718 

Total zile turist, din 

care:  

109.154 117.652 136.032 

-zile turist – romani 105.734 110.353 130.288 

-zile turist - straini 3.420 7.299 5.744 

Grad de ocupare  (%) 46,34 44.39 48,10 
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      Gradul de ocupare - an 2019 pe unitati hoteliere este urmatorul:H Covasna – 

46,07 %; H Cerbul – 54,89 %; H Caprioara – 43,41 %, cu o  medie pe societate 

este de 48,10%. 

       Hotelul Caprioara aflat in al 3-lea an de activitate de la relansarea pe piata 

(redarea in circuitul turistic a fost la data de 15.08.2016), dupa investitia de 

modernizare de aproximativ 6 ani, inregistreaza in anul de referinta o pondere de 

36% a veniturilor  operationale in cifra de afaceri, cu +4 % mai mare fata de anul 

anterior.  

 

b. Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii 

comerciale, a ponderii pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi 

a principalilor competitori: 

Principalii concurenti ai SC Turism Covasna SA  pe plan local sunt: 

     - Hotelul Clermont unitate turistica  de 4 stele; 

     - TTS unitate turistica de 4 stele; 

     - Monte Cervo Bio Hotel&SPA – unitate turistica de 4 stele (deschis in 

anul 2019); 

     - Hotel Montana -  unitate turistica de 3 stele . 

 

c. Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de 

un singur client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact 

negativ asupra veniturilor societăţii. 

Societatea este dependenta  intr-o masura semnificativa de un singur client a 

carui pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor, cunoscut fiind ca  42 % 

din cifra de afaceri pe anul  2019 - revine CNPP Bucuresti. 

 

2.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale 

 

    a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii 

comerciale precum şi a gradului de sindicalizare a forţei de muncă: 

 

Categorii socio -

profesionale 

 Inceput an 2019 

 

Sfarsit an 2019 

 

% 

Total, din care: 109 147 35 

Personal cu functii de 

conducere 

3 3  

Personal cu functii de 

executie cu studii 

superioare 

2 2  

Functionari cu studii 10 14 40 
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superioare 

Functionari cu studii 

medii 

3 5 67 

Maistri, tehnicieni si alt 

personal de specialitate cu 

studii medii 

13 17 31 

Muncitori calificati 74 82 11 

Muncitori necalificati 4 

 

24  

 

Gradul  de sindicalizare a fortei de munca 0 %.    

          Conducerea societatii are in vedere permanent ridicarea calificarii 

perfectionarii angajatilor asigurand participarea acestora la cursuri de 

perfectionare/recalificare in vederea ridicarii calitatii serviciilor prestate. 

In exercitiul financiar 2019 s-a cheltuit pentru  actiuni de recrutare / cursuri de 

formare profesionala suma de 44.833 lei. 

          Pentru anul 2020 se va continua  actiunea de participare a angajatilor la 

cursurile de formare profesionala  respectiv se vor organiza cursuri de 

perfectionare realizate la locul de munca (DSP). 

          Punctele tari ale politicii salariale au fost reducerea riscurilor reprezentate de 

conflictele de munca, punctele slabe manifestandu-se prin structura 

necorespunzatoare a pietei fortei de munca. 

    b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror 

elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi. 

Raporturile dintre conducerea societatii si angajati sunt constructive si nu exista 

conflicte. 

 

2.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului 

asupra mediului înconjurător 

SC Turism Covasna SA nu a avut si nici nu estimeaza sa aiba litigii cu privire la 

incalcarea legislatiei aferente protectiei mediului inconjurator.  

 

2.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare 

 

         In exercitiul financiar 2019 societatea a inregistrat cheltuieli aferente taxelor 

si comisioanelor percepute de catre entitatile de capital ( BVB, Depozitarul 

Central) in valoare totala de  4.488 lei. 

 

2.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul 

riscului 
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         SC Turism Covasna SA prin conducerea sa se preocupa permanent de 

gestionarea riscurilor: 

- riscul de credit – riscul ca societatile partenere, parti ale instrumentelor financiare 

sa nu-si execute obligatia asumata, cauzand o pierdere financiara; 

- riscul valutar-  riscul pierderii valorii activelor monetare din cauza variatiilor 

cursului de schimb valutar. Majoritatea tranzactiilor efectuate de catre societate 

sunt exprimate in lei, ceea ce nu expune din aceasta perspectiva, societatea riscului 

valutar; 

- riscul de rata a dobanzii -  riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa 

fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata a dobanzii. Societatea beneficiaza de 

credite pe termen lung si credite pe termen scurt cu o rata a dobanzii variabila; 

- riscul de lichiditate – denumit si risc de finantare, reprezinta riscul legat de 

intarzierea accesarii fondurilor structurale si a dificultatilor intampinate in 

incasarea instrumentelor financiare pentru  serviciile prestate/produsele livrate. 

        Politica societatii este de a pastra suficiente lichiditati, astfel incat sa isi poata 

onora obligatiile la datele scadente. 

        De asemenea societatea este preocupata permanent de  reducerea efectelor  

potential adverse asociate acestor  factori de risc asupra performantei financiare a 

acesteia. 

 

Indicatori 

financiar sintetici 

2017 2018 2019 

Viteza de rotatie a 

activelor circulante 

(numar rotatii) 

8,52 

 

4,31 

 

2,94 

Viteza de rotatie a 

activelor 

imobilizate 

0,16 0,20 0,28 

Lichiditate curenta 0,42 0,94 1,43 

Lichiditate 

imediata 

0,37 0,88 1,38 

Gradul de 

indatorare 

16,56 12,22 8,73 

Indicator pentru 

acoperirea 

dobanzilor 

1,04 

 

2,08 

 

5,08 

* Referitor la  indicatorul “Viteza de rotatie a activelor circulante”  se observa 

o diminuare a nivelului fata de anul anterior motivata de: 
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- Cresterea soldului mediu al activelor circulante (+90%) intr-un ritm superior 

celui al cifrei de afaceri in anul de referinta (+29%), are ca efect incetinirea 

vitezei de rotatie, respectiv cresterea duratei unei rotatii cu 36 zile. Aceasta 

situatie s-a datorat in proportie de 103% sporirii valorii disponibilitatilor si 

in proportie de -3% diminuarii creantelor. 

Pentru accelerarea vitezei de rotatie  a activelor circulante trebuie redus 

soldul mediu al creantelor; 

- De remarcat este imbunatatirea indicatorilor de lichiditate curenta/imediata 

fata de anul anterior care indica posibilitatea transformarii in lichiditati a 

elementele patrimoniale curente in vederea achitarii obligatiilor scadente; 

- Indicatorul privind acoperirea dobanzilor ne arata ca Turism Covasna SA in 

anul de referinta prin obtinerea de profit poate acoperi cheltuielile cu 

dobanda depasind astfel pozitia de societate cu risc din acest punct de 

vedere. 

Descrierea politicilor si obiectivele societatii privind managementul riscului: 

- Management riguros al costurilor; 

- Diversificarea si promovarea continua a pachetelor de servicii 

care sa conduca la cresterea satisfactiei clientului si implicit a 

veniturilor; 

- Diversificarea serviciilor de agrement; 

- Aprovizionarea ritmica cu stocaj minim al marfurilor, 

materialelor consumabile; 

- Eficientizarea fluxurilor de numerar prin masuri de urmarire a 

scadentei creantelor si datoriilor (obtinerea de credit comercial); 

- Managementul prudent al riscului de lichiditate prin mentinerea 

de numerar suficient, necesar pentru achitarea obligatiilor la 

data scadentelor; 

- Angajarea cheltuielilor in corelare cu momentul realizarii 

veniturilor in stransa legatura cu asigurarea disponibilitatilor. 

 

2.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale 

 

    a) 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 anterior. 

Nu exista tendinte, evenimente sau factori majori de incertitudine care ar putea 

afecta lichiditatea societatii. 

    b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau 

anticipate asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului trecut. 
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        Functionarea la intreaga capacitate de cazare a H Caprioara pe tot parcursul 

anului, respectiv diminuarea dependentei fata de clientul CNPP in anul de referinta 

cu -14% comparativ cu anul  anterior (an 2019 pondere de 42% in cifra de afaceri, 

an 2018 pondere de 56% in cifra de afaceri), a  condus la obtinerea de venituri 

suplimentare de 4.701.505 lei comparativ cu anul precedent.  

        De asemenea prin utilizarea echipamentelor din centrul SPA -Baie de aburi, 

saune si Jacuzzi s-a urmarit prezentarea unei oferte diversificate de agrement 

pentru clientela din H Caprioara,  cu  contributie directa  la  sporirea veniturilor.   

c) Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor schimbărilor economice 

care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. 

Nu au existat evenimente, tranzactii care sa afecteze semnificativ veniturile 

de baza. 

 

3. Activele corporale ale societăţii comerciale 

    3.1. Principalele capacitati de cazare, alimentatie publica si tratament aflate in 

patrimoniul societatii sunt: 

 

Denumire 

activ 

An PIF Supraf. 

Constr. mp 

Supraf.desfas. 

mp 

Mod de 

administrare 

H Caprioara 1982 1.300,08 8.613,14 Directa 

H Cerbul 1976 920,76 5.358,40 Directa 

H Covasna 1973 3.329,42 5.405,66 Directa 

Baza de  Trat. 1974 3.103,93 3.645,90 Directa 

 

   3.2. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra 

activelor corporale ale societăţii comerciale. 

 Turism Covasna SA are titluri de proprietate pentru toate activele societatii si  nu 

s-a confruntat cu probleme legate de dreptul de proprietate. 

 

4. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială 

4.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază 

valorile mobiliare emise de societatea comercială. 

Actiunile SC Turism Covasna SA se tranzactioneaza pe piata ATS administrata de 

BVB Bucuresti cu simbol TUAA, avand in ultimile 52 de saptamani cel mai mic 

pret de piata de 0,0360 lei/actiune, respectiv cel mai mare pret de piata de 0,0740 

lei/actiune. De remarcat  este ca per total valoarea actiunilor a inregistrat o 

dinamica pozitiva in anul de referinta, astfel valoarea unei actiuni raportata  la 

activul net  la finele anului 2019 este de 0,15 lei. 

Ultimul pret de tranzactionare la 28.12.2019 a fost de 0.0510 lei/actiune.  
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Evidenta actiunilor si a actionarilor societatii este condusa de Depozitarul Central 

SA Bucuresti. 

 

4.2. Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende.  

Societatatea  nu a repartizat si nu a platit dividende actionarilor in ultimii cinci ani, 

exceptie facand A.A.A.S ( detine in capitalul social al Turism Covasna SA un 

numar de 9.044.000 actiuni preferentiale cu dividend prioritar), pentru care din 

profitul distribuibil  an 2014 s-a achitat in anul 2015 suma de 159 lei  ca dividend 

prioritar conform Hotararii AGOA nr.1/26.03.2015, din profitul net realizat la 

31.12.2016, in anul 2017  conform Hotararii AGOA nr.1/30.03.2017 A.A.A.S a 

primit ca  dividend prioritar suma de 4 lei, iar din profitul net al anului 2018 

conform Hotararii AGOA  nr.1 din 18.04.2019 societatea a achitat ca dividend 

suma de 13.395 lei. 

4.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a 

propriilor acţiuni. 

Nu a fost cazul. 

4.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului şi a 

valorii nominale a acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale. 

Turism Covasna SA  in calitatea sa de asociat unic a detinut  la  data de 01.01.2019 

in  societatea Balneo Cord  Caprioara SRL constituita in anul 2013 un numar de 20 

parti sociale a 100 lei fiecare. 

 Avand in vedere ca atat in anii anteriori cat si  in anul 2019 Balneo Cord 

Caprioara SRL nu a desfasurat nicio activitate s-a procedat la dizolvarea acesteia 

iar conform  Hotararii Civile nr.189/28.03.2019 emisa de Tribunalul Covasna 

societatea  a fost dizolvata nemaiavand organe statutare.   

4.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri 

de creanţă, prezentarea modului în care societatea comercială îşi achită 

obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de valori mobiliare. 

In exercitiul financiar 2019 Turism Covasna SA nu a emis obligatiuni si/sau alte 

titluri de creanta. 

 

5.Conducerea societăţii comerciale 

    5.1. Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale şi a următoarelor 

informaţii pentru fiecare administrator: 

    a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experienţa profesională, funcţia şi 

vechimea în funcţie) 

   

In perioada 01.01.2019 – 31.12.2019  Consiliul de Administratie a fost format din: 

 

1. Iulian Stan    -    economist   -      presedintele  Consiliului de  Administratie;    
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2. Titus Prescure    - avocat       -       membru in Consiliul de Administratie; 

3. Herman Rosner -  economist -  membru in Consiliul de Administratie. 

 

    b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv 

şi o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator 

 

           Nu sunt cunoscute acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre 

administrator si o alta persoana datorita careia administratorul a fost numit. 

 

    c) participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale 

 

Herman Rosner membru in Consiliul de Administratie din data de  25.09.2014 

detine un numar de 4.501.962  actiuni in capitalul social al societatii. 

 

d) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale. 

      

La data de 31.12.2019 capitalul social al societatii este de  47.120.843,30 lei, 

impartit in 471.208.433 actiuni  cu o valoare nominala  de  0.10 lei/actiune. 

 

Denumire 

actionar 

Numar actiuni Valoare in 

capital social 

% 

SIF Transilvania 

SA 

439.760.355 43.976.035,50 93,3261 

Persoane fizice 22.346.370 2.234.637,00 4,7424 

Persoane juridice 57.708 5.770,80 0.0122 

AAAS* 9.044.000 904.400,00 1,9193 

Total 471.208.433 47.120.843,30 100.00 

 

* -  9.044.000 actiuni, sunt actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara 

drept de vot (A.A.A.S). 

    5.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale.       

Conducerea executiva in perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a fost asigurata de: 

- Director general –Anica Sbant– contract de mandat; 

- Director general adjunct – Narcisa Diaconu – contract de mandat; 

- Director economic –  Georgeta Dimian – contract de mandat. 

Incepand cu data de 01.01.2020 conducerea executiva este asigurata de: 

- Director general – Narcisa Diaconu – contract de mandat; 

- Director economic – Georgeta Dimian – contract de mandat. 

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva: 
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Contractul de mandat  pentru director general Narcisa Diaconu -  valabil pana 

in data de 31.12.2020; 

Contractul de mandat pentru director economic – Georgeta Dimian – valabil 

pana la data de 31.12.2020. 

    b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o 

alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al 

conducerii executive 

           Nu exista nici un acord, intelegere sau legatura de familie intre membrii 

conducerii executive  si o alta persoana  datorita careia se datoreaza numirea lor. 

    5.3. Pentru toate persoanele prezentate la 5.1. şi 5.2. precizarea eventualelor 

litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, 

referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum şi acelea care 

privesc capacitatea respectivei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul 

emitentului. 

         Administratorii si membrii conducerii executive nu au fost implicati  in litigii 

sau proceduri administrative referitor la activitatea desfasurata in cadrul SC Turism 

Covasna SA. 

 

6. Situaţia financiar-contabilă 

    Evolutia situatiei patrimoniale in perioada 2017 - 2019 

    a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; 

numerar şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; 

total pasive curente 

 

Explicatii 2017 2018 2019 

Total activ 76.415.473 82.008.732 82.112.276 

   Active imobilizate 74.114.498 77.901.405 74.907.847 

- imobilizari 

corporale 

73.820.703 77.680.551 74.743.362 

    Active circulante 1.421.402 3.698.016 7.034.070 

    Cheltuieli in avans 879.573 409.311 170.359 

Total Pasiv 76.415.473 82.008.732 82.112.276 

    Capitaluri proprii 60.915.141 67.749.115 70.503.264 

- capital social 47.120.843 47.120.843 47.120.843 

    Provizioane pentru riscuri si 

cheltuieli 

156.138 244.440 144.656 

    Datorii 15.031.010 13.633.371 11.083.445 

- datorii sub 1 an 

- datorii > de 1 an 

3.365.674   

11.665.336 

3.926.744   

9.706.627 

 

4.924.828 

6.158.617 
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   Subventii pentru investitii 251.929 

 

236.436 

 

220.942 

   Venituri in avans 61.255 145.370 159.969 

   Activ net contabil 61.384.463 68.375.361 71.028.831 

   Numar total actiuni 471.208.433 471.208.433 471.208.433 

   Activ net/actiune 0,13 0,145 0,15 

 1.Activele imobilizate inregistreaza un trend descrescator (- 4%) urmare 

inregistrarii  amortizarii pe tot parcursul anului.  

2.Activele circulante comparativ cu anul anterior inregistreaza o crestere de 90 %,  

din care: 5% pe seama stocurilor iar  145% pe seama disponibilitatilor, de remarcat 

este cresterea de aproximativ 2,5 ori  a trezoreriei fata de anul precedent. 

3.Volumul datoriilor totale inregistreaza  un trend descrescator de la 13.633.371 lei 

la 11.083.445 lei  (-2.549.926 lei), din care  56 puncte procentuale sunt aferente 

datoriilor pe termen lung.  

   Pe structura avem:- datorii < de 1 an unde se constata o crestere de 25 % 

comparativ cu datele inceputului de  an,  crestere motivata atat de  datoriile 

comerciale aferente furnizorilor cu care s-a  incheiat contracte pe credit comercial  

cat si transferului unor datorii > de 1 an la sub  un an, urmare ajungerii la scadenta 

finala in anul 2020; 

- datoriile pe termen lung > de 1 an inregistreaza o diminuare de 

37% urmare atat achitarii in avans a ratelor credit cat si a achitarii la scadenta.   

Comparativ cu anul anterior ponderea datoriilor > de 1 an in total datorii s-a 

diminuat in anul de referinta cu 16%.  

Contul de profit si pierdere la 31.12.2019: 

Indicatori 

economici 

2017 2018 2019 

 

Diferente in 

valori abs. 

0 1 2 3 4 (3-2) 

Cifra de 

afaceri 

12.120.757 15.957.062 

 

20.658.567 4.701.505 

Venit.din 

exploatare 

12.517.497 

 

16.285.520 20.964.680 4.679.160 

Chelt.din 

exploatare 

13.923.254 14.518.657 17.311.014 2.792.357 

Rezultat din 

exploatare 

-1.405.757 1.766.863 3.653.666 1.886.803 
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Venituri 

financiare 

61.883 34.929 53.172 18.243 

 

Cheltuieli 

financiare 

751.009 884.389 759.199 -125.190 

Rezultat 

financiar 

-689.126 -849.460 -706.027 -143.433 

 

Venituri totale 12.579.380 16.320.449 21.017.852 4.697.403 

Cheltuieli 

totale 

14.674.263 15.403.046 18.070.213 2.667.167 

 

Rezultat brut -2.094.883 917.403 2.947.639 2.030.236 

Rezultat net -2.257.898 743.725 2.767.544 2.023.819 

          Din analiza inclusiv procentuala a  datelor din tabelul de mai sus 

(2019/2018) se pot observa urmatoarele aspecte: 

• veniturile totale in anul de referinta inregistreaza o evolutie favorabila 

(+29%) fata de anul anterior si sunt in procent de 99,75 % aferente activitatii 

operationale; 

• justificarea cresterii veniturilor din exploatare aproximativ in acelasi procent  

(+28,73%), comparativ cu realizarile anilor anteriori se datoreaza in primul 

rand functionarii H Caprioara la intreaga  capacitate care implicit a avut 

contributii directe la cresterea  fluxului de turisti, a gradului de ocupare de la 

34,56% in anul 2018,  la 43,41% in anul de referinta (+26%).  

O alta contributie a dinamicii veniturilor din exploatare a avut-o cresterea 

valorificarilor la liber a serviciilor turistice  in unitatile H Covasna si H 

Cerbul (touroperatori, agentii revanzatoare, grupuri corporate,etc) avand ca   

scop reducerea dependentei fata de clientul CNPP.  

Astfel in anul de referinta s-a diminuat ponderea veniturilor din prestari 

servicii pentru beneficiarii de bilete de tratament  prin CNPP cu 14% fata de 

anul anterior; 

• dinamica mai redusa a cheltuielile totale de + 17%, respectiv de +19 % a 

celor din exploatare se situeaza sub nivelul de crestere a  veniturilor din 

exploatare (+28,73%), fapt ce a determinat o crestere semnificativa a 

profitului aferent activitatii operationale (+109%), in valori absolute suma 

fiind de  +1.886.803 lei; 

• Rezultatul financiar -  pierdere de 706.027 lei, cu 17% mai mic fata de anul 

anterior este consecinta realizarii unor venituri financiare  mai mari cu 52%, 

dar si a obiectivului societatii de a achita rate credit in avans in vederea 

diminuarii cheltuielilor financiare.  

• Rezultatul financiar este afectat si de diferentele nefavorabile de curs valutar 

in suma de 27.868 lei.  
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          Comparativ cu prevederile Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de 

Adunarea Generala a Actionarilor pentru anul de referinta, rezultatele la finele 

exercitiului financiar 2019 sunt prezentate in tabelul de mai jos, astfel: 

 

           

Nr. 
crt 

Indicatori 

  

% 

Realizari 
cumulate 

BVC  
Realizari 
cumulate 

% 

Ian. - 

Dec.2018 

Ian. -Dec.  

2019 

Ian  - Dec. 

2019 

Realizari 
cumulate 

2019/2018 

Realizari  
cumulate 
2019/BVC  

cumulat 
2019 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 VENITURI TOTALE    16,320,449 18,642,400 21,017,852 129% 113% 

1.1 
Venituri din exploatare 

LEI 16,285,520 18,610,400 20,964,680 129% 113% 

%/VT 100% 100% 100%     

1.1.1 Cifra de afaceri   15,957,062 16,811,600 20,658,567 129% 123% 

 1.2 
Venituri financiare 

LEI 34,929 32,000 53,172 152% 166% 

%/VT 0 0 0     

2 CHELTUIELI  TOTALE, din care   15,403,046 18,298,978 18,070,213 117% 99% 

2.A Cheltuieli de exploatare - total   14,518,657 17,679,401 17,311,014 119% 98% 

2.A.1 Cheltuieli materiale 

LEI 2,971,108 3,865,401 3,413,937 115% 88% 

%/CH 
EXPL 20% 22% 20%     

2.A.2 Cheltuieli cu utilitatile 

LEI 1,394,303 1,576,800 1,655,527 119% 105% 

%/CH 
EXPL 10% 9% 10%     

2.A.3 Cheltuieli cu personalul 

LEI 5,017,009 6,682,300 5,881,985 117% 88% 

%/CH 
EXPL 35% 38% 34%     

2.A.4 Amortizarea imobiliz. corporale  

LEI 3,049,686 3,168,500 3,370,871 111% 106% 

%/CH 
EXPL 21% 18% 19%     

2.A.5 Alte cheltuieli de exploatare 

LEI 1,998,249 2,386,400 3,023,272 151% 127% 

%/CH 
EXPL 14% 13% 17%     

2.A.6 Alte ajustari privind provizioanele   88,302   -34,578 -39%   

2.B Cheltuieli financiare 

LEI 884,389 619,577 759,199 86% 123% 

%/CH 
TOT 6% 3% 4% 73% 124% 

2.B.1 Ajustari imob financiare             

2.B.2 Cheltuieli cu dobanzile   849,826 619,577 726,091 85% 117% 

2.B.3 Alte cheltuieli    34,563   33,108 96%   

2.C Cheltuieli extraordinare             

3 Rezultat brut – total   917,403 343,422 2,947,639 321% 858% 

3.1 Rezultat din exploatare   1,766,863 930,999 3,653,666 207% 392% 

3.2 Rezultat financiar   -849,460 -587,577 -706,027 120% 120% 

3.3 Rezultat extraordinar             
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  Impozit profit/specific   173,678   180,095 104%   

  Rezultat net   743,725 343,422 2,767,544 372% 806% 

  EBITDA   4,766,102 4,131,499 6,863,036     

  Marja EBITDA (%)   - - 33     

 

    La 31.12.2019 cifra de afaceri a societatii de 20.658.567 lei este cu 29 % peste 

nivelul celei inregistrate din anul anterior aceeasi perioada, fiind asigurata in 

proportie de 66% din venituri din prestari servicii (productia vanduta), iar diferenta 

din vanzari marfuri, respectiv cu 23% peste nivelul celei prognozate prin BVC 

pentru anul 2019. 

           Structura cifrei de afaceri in anul de referinta este urmatoarea:cazare 49%, 

alimentatie publica 34%; servicii de tratament 16%, chirii respectiv alte venituri 

1%.  

         Veniturile totale inregistreaza o evolutie favorabila atat fata de BVC aprobat 

(+13%) cat si fata de anul anterior (+29%); in total venituri procentul de 99,75% 

este aferent activitatii operationale 

       Cheltuielile totale de 18.070.213 lei inregistreaza o crestere de 17 % fata de 

anul anterior respectiv o diminuare de 1% fata de cele bugetate.  

       Ponderea cheltuielilor de exploatare in total cheltuieli este de 96%. 

       Cheltuielile financiare cu o pondere de 4%  in totalul cheltuielilor in valori 

absolute in de 759.199 lei sunt reprezentate in special de cheltuielile cu dobanzile 

bancare (96%)  si au avut o influenta considerabila asupra rezultatului brut al 

societatii (- 706.027 lei pierdere financiara).  

       Comparativ cu anul anterior cheltuielile financiare inregistreaza o diminuare 

de  14%. 

       Avand in vedere estimarea bugetara pentru exercitiul financiar 2019 

mentionam:  

- dinamica favorabila a cresterii veniturilor totale cu +29% fata de anul anterior 

respectiv cu +13% fata de estimarea BVC comparativ cu majorarea cheltuielilor cu 

+17% fata de anul anterior respectiv cu -1% fata de prognoza BVC  ne indica un 

ritm de crestere a cheltuielilor totale situat  sub nivelul cresterii veniturilor totale 
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ceea a ce a condus la obtinerea unui profit brut de 2.947.639 lei cu 221% mai mare 

fata de cel inregistrat in anul 2018, respectiv a unui profit net de 2.767.544 lei.  

        In stransa legatura cu obiectul de activitate al societatii in cadrul cheltuielilor 

de exploatare ponderea principala o reprezinta cheltuielile cu personalul (~34%), 

urmate de cheltuielile cu materiale, marfuri ( ~20%).  

        Alte componente de cost ale societatii cu pondere in totalul cheltuielilor de 

exploatare sunt: 

• cheltuielile cu amortizarea:     19% 

• cheltuielile cu utilitatile:          10% 

• alte cheltuieli de exploatare:    17% 

 

         Ca  urmare rezultatul exploatarii la 31.12.2019 de 3.653.666 lei este cu 107% 

peste nivelul celui din anul anterior, iar cel financiar cu 20% de asemenea peste 

nivelul anului anterior.  

         Comparand in valori absolute principalele elemente de cheltuieli ale contului 

de profit si pierdere (formular 20) realizati in anul 2019 fata de  anul 2018 

remarcam urmatoarele diferente: 

- cresterea de 1.025.023 lei a categoriei “Alte cheltuieli de 

exploatare” urmare efectuarii lucrarilor de reparatii prevazute in 

in sectorul bazei de tratament, a cheltuielilor cu 

serviciile(comisioane achitate catre Booking Com pentru 

rezervari substantiale  fata de anul precedent), alte servicii 

impuse de reglementari pe partea de ISU, majorarea cotei de 

impozite locale  cu 10% fata de anul anterior in conditiile in 

care la 31.12.2018 societatea a efectuat reevaluarea activelor 

cladiri, alte servicii; 

- cresterea  cu 864.976 lei a cheltuielilor de personal comparativ 

cu anul anterior este motivata de necesitatea angajarii de 

personal in conditiile in care H Caprioara a functionat la 

capacitatea integrala -  crestere grad de ocupare (+26%); 

- crestere de 442.829 lei a cheltuielilor cu materiale, marfuri 

motivata de aceleasi  explicatii. 

Mentionam ca situatiile financiare anuale au fost auditate de auditor Hategan 

Elena Rodica. 

          In ceea ce  priveste elementele referitoare la principiile guvernantei 

corporative acestea sunt prezentate in anexa nr.1 la Raportul Consiliului de 

Administratie conform reglementarilor Codului de Guvernanta Corporativa AERO. 
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7. Indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta: 

A. Gradul de realizare a indicatorilor : 205,91% 

0,5*2,7182+0,5*1,40 = 2,0591 

B. Gradul de realizare a obiectivelor:       

Obiectivul privind dezvoltarea afacerii a fost realizat atat in ceea ce priveste gradul  

mediu de ocupare [( grad de realizare de 140% (43,41%/31% = 1,40)] cat si in  

ceea ce priveste diversificarea produselor turistice la H Caprioara respectiv cresterea calitatii 

acestora; raportul dintre cheltuielile directe si veniturile directe aferente H Caprioara  

este de 133,03% (7.513.918 lei/5.648.377 lei) - diferenta fiind de 33,03%. 

 

      Supunem aprobarii AGA urmatoarele: 

- aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019; 

- descarcarea de gestiune a Consilului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019. 
 

 

 

 

 
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

dr. ec.  IULIAN STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SC TURISM COVASNA SA 
 
Anexa nr. 1 - Guvernanta corporativa  

 
Indicativ Prevederi ce trebuie 

respectate 
Respecta Nu 

respecta 
sau 

respecta 
partial 

Motivul pentru 
neconformitate 

A1 Toate societățile trebuie 
să aibă un regulament 
intern al Consiliului care 

include termenii de 
referință cu privire la 
Consiliu si la functiile de 

conducere cheie ale 
societatii. Administrarea 
conflictului de interese la 

nivelul Consiliului trebuie 
sa fie prevazuta in 
regulamentul Consiliului. 

Da   

A2 Orice alte angajamente 
și obligații profesionale 

ale membrilor Consiliului, 
inclusiv poziții executive 
și neexecutive în 

Consiliul unor societăți și 
instituții non-profit, vor fi 
aduse la cunostinta 

Consiliului inainte de 
numire și pe perioada 
mandatului.  

Da   

A3 Orice membru al 
Consiliului trebuie să 

prezinte Consiliului 
informații privind orice 
legatura cu un acționar 

care deține direct sau 
indirect acțiuni 
reprezentând peste 5% 

din toate drepturile de 
vot. Această obligație se 
referă la orice fel de 

legatura care poate 
afecta poziția membrului 
cu privire la chestiuni 

decise de Consiliu.  
 

Da   



A4 Raportul anual va 

informa dacă a avut loc 
o evaluare a Consiliului 
sub conducerea 

Președintelui. Trebuie sa 
contina de asemenea 
numarul de sedinte ale 

Consiliului.  

Da   

A 5  Procedura privind 

cooperarea cu 
Consultantul Autorizat 
pentru perioada in care 

aceasta cooperare este 
impusa de Bursa de 
Valori Bucuresti, care va 

cuprinde cel putin 
urmatoarele: 

Da   

A 5.1 Peroana de legatura cu 

Consultantul Autorizat 

Da   

A 5.2 Frecventa intalnirilor cu 

Consultantul Autorizat, 
care va fi cel putin o 
data pe luna si ori de 

cate ori evenimente sau 
informatii noi implica 
transmiterea de rapoarte 

curente sau perioadice 
astfel incat Consultantul 
Autorizat sa poata fi 

consultat. 

Da   

A 5.3 Obligatia de a furniza 

Consultantului Autorizat 
toate informatiile 
relevante si orice 

informatie pe care in 
mod rezonabil o solicita 
consultantul autorizat 

pentru indeplinirea 
responsabilitatilor ce-I 
revin. 

Da   

A 5.4 Obligatia de a informa 
Bursa de Valori Bucuresti 
cu privire la orice 

disfunctionalitate 
aparuta in cadrul 

cooperarii cu 
Consultantul Autorizat 
sau schimbarea 

Da   



Consultantului Autorizat. 

B1 Consiliul va adopta o 
politica astfel incat orice 
tranzactie a societatii cu 

o filiala reprezentand 
5% sau mai mult din 
activele nete ale 

societatii, conformcelei 
mai recente raportari 

financiare, sa fie 
aprobata de Consiliu. 

Da   

B2 Auditul intern trebuie sa 

fie realizat de catre o 
structura organizatorica 
separata (departamentul 

de audit intern) din 
cadrul societatii sau prin 
serviciile unei terte parti 

independente care va 
raporta Consiliului, ia, in 
cadrul societatii ii va 

raporta direct 
directorului general.  

Da   

C1 Societatea va publica in 
raportul anual o sectiune 
care va include veniturile 

totale ale membrilor 
Consiliului si ale 
directorului general 

aferente anului financiar 
respectiv si valoarea 
totala a bonusurilor sau 

a oricaror compensatii 
variabile si de asemenea 
ipotezele cheie si 

principiile pentru 
calcularea veniturilor 

mentionate mai sus. 

Da   

D1 Societatea trebuie să 
organizeze un serviciu 

de Relații cu Investitorii 
– făcut cunoscut 
publicului larg prin 

persoana/persoanele 
responsabile sau ca 
unitate organizatorică. 

În afară de informațiile 
impuse de prevederile 

Da   



legale, societatea trebuie 

să includă pe pagina sa 
de internet o secțiune 
dedicată Relațiilor cu 

Investitorii, în limbile 
română și engleză, cu 
toate informațiile 

relevante de interes 
pentru investitori, 
inclusiv:  

D1.1 Principalele regulamente 
ale societatii: actul 

constitutiv si 
regulamentele interne 
ale organelor statutare 

Da   

D1.2 CV-urile membrilor 
organelor statutare;  

Da   

D1.3 Rapoartele curente și 
rapoartele periodice  

Da   

D1.4 Informații referitoare la 

adunările generale ale 
acționarilor: ordinea de 

zi și materialele 
aferente; hotărârile 
adunarilor generale;  

Da   

D1.5 Informatii cu privire la 
evenimente corporative 
precum plata 

dividendelor sau alte 
evenimente care au ca 
rezultat obtinerea sau 

limitari cu privire la 
drepturile unui actionar, 
incluzand termenele 

limita si principiile unor 
astfel de operatiuni;  

Da   

D1.6 Alte informatiide natura 
extraordinara care ar 
trebui facute publice: 

anularea/modificarea/init
ierea cooperarii cu un 
Consultant Autorizat; 

semnarea/reinoirea/ 
terminarea unui acord cu 
un Market Maker. 

Da   



D.1.7 Societatea trebuie sa 

aiba o functie de Relatii 
cu Investitorii si sa 
includa in sectiunea 

dedicate acestei functii, 
pe pagina de internet a 
societatii, numele si 

datele de contact ale 
unei persoane care are 
capacitatea de a fuirniza 

la cerere informatiile 
corespunzatoare 

Da   

D2 O societate trebuie sa 
aiba adoptata o politică 
de dividend a societatii 

ca un set de directii 
referitoare la 
repartizarea profitului 

net. Principiile politicii de 
dividend vor fi publicate 
pe pagina de internet a 

societății.  

 Nu Se va formaliza in 
cursul anului 2020 

D3 O societate trebuie sa 

aiba adoptata o politică 
cu privire la prognoze si 
daca acestea vor fi 

furnizate sau nu. 
Prognozele reprezinta 
concluzii cuantificate ale 

studiilor care vizează 
determinarea impactului 
total al unei liste de 

factori referitori la o 
perioada viitoare (așa 
numitele ipoteze). 

Politica trebuie sa 
prevada frecvența, 
perioada avută în vedere 

și conținutul prognozelo. 
Daca sunt publicate, 

prognozelel vor fi parte a 
rapoartelor  anuale, 
semestriale sau 

trimestriale. Politica 
privind prognozele va fi 
publicată pe pagina de 

internet a societății.  

 Nu Se va formaliza in 

cursul anului 2020 



D4 O societate trebuie sa 

stabileasca data si locul 
unei adunari generale 
astfel incat sa permita 

participarea unui numar 
cat mai mare de 
actionari. 

Da   

D5 Rapoartele financiare vor 
include informatii atat in 

romana cat si in engleza, 
cu privire la principalii 
factori care influenteaza 

schimbari la nivelul 
vanzarilor, profitului 
operational, profitului 

net sau orice alt 
indicator financiar 
relevant.  

Da Indeplinit
a partial. 

Diseminar
ea 
informatiil

or se va 
face in 
limba 

romana 

 

D6 O societate va organiza 
cel putin o 
intalnire/conferinta 

tefefonica cu analisti si 
invesitori, in fiecare an. 

Informatiile prezentate 
cu aceste ocazii vor fi 
publicate in sectiunea 

Relatii cu investitorii de 
pe pagina de internet a 
societatii, la momentul 

respective 
intalniri/conferinte 
telefonice. 

 Nu In curs de 
implementare 

 




























































































