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Performanta la 12 luni 2021
 74.72 milioane lei profit operational (EBITDA)
 Cifra de Afaceri Neta: 176 milioane lei
 84.22 milioane lei Numerar la finalul perioadei

Declaratia Directorului General

“Suntem încrezători în acest moment, la patru luni de la finalul celui mai bun an din istoria
CEMACON, că etapa nouă de dezvoltare în care ne-am încadrat încă de anul trecut va fi un reper de
bune practici pentru producția locală românească.
Le mulțumesc colegilor din echipa CEMACON pentru rezultatele obținute, pentru viziune,
performanță și reziliență într-o perioadă cu provocări importante și mă bucur că am putut veni în
sprijinul lor cu proiecte în zona de digitalizare și profesionalizare.
Sunt încrezător că avem reziliența necesară pentru a ne menține pe același trend ascendent și în
2022, dar și că avem capacitatea de inovare necesară pentru a fi cu un pas înaintea vremurilor.
Suntem orientați spre investiții care să producă modern, eficient, calitativ, cu un impact minim
asupra mediului. Suntem preocupați să oferim clienților noștri cele mai bune soluții pentru atingerea
performanței energetice, de aceea am demarat și un amplu proces de modernizare a produselor în
vederea atingerii standardelor Nzeb. Și prioritizăm angajamentul nostru de a aduce plus-valoare în
economia românescă, mai ales în contextul geopolitic actual.”
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Contul de profit si pierdere – Rezultate 12 luni 2021

Evolutie Cifra de Afaceri Neta & EBITDA (mil Lei)
176.02
Cifra de Afaceri Neta

EBITDA
143.61
125.25

102.56
85.25

92.65
74.72

67.94
48.00

55.00

50.38
40.15
24.90

7.98
17%
31-Dec-13

11.42

12.19

16.36

21%

18%

19%

31-Dec-14

31-Dec-15

31-Dec-16

27%
31-Dec-17

42%

32.49
35%
32%
31-Dec-18

31-Dec-19

32%

31-Dec-20

31-Dec-21

Anul 2021 a adus foarte multe incertitudini la nivel macroeconomic si social, a fost un an dificil de
anticipat cu multe provocari, in special din zona de resurse. Cu toate acestea Cemacon a reusit sa
depaseasca performantele anului 2019 inregistrand o cifra de afaceri record de peste 35 milioane
Euro si o EBITDA de peste 15 milioane de euro.
Fabricile au operat la capacitate ceea ce au permis fructificarea intregii capacitati de productie iar
proiectele implementate pentru imbunatatirea si optimizarea productiei au adus si ele aport la acest
rezultat.
Cresterea pe zona de venituri operationale este influentata de Certificatele pentru Emisii cu Efect
de Sera primite in luna Decembrie 2021, in zona altor castiguri si pierderi principala diferenta este
data de reversarea provizioanelor, in special cele legate de creantele cu Cemacon Real Estate cu
care Cemacon SA a fuzionat in anul 2021.
Cresterea cheltuielilor cu materiile prime este influentata atat de volumul suplimentar produs in
anul 2021 comparativ cu anul 2020 cat si de cresterile de pret care au marcat semestrul 2 al anului.
Principala diferenta aferenta altor cheltuieli de exploatare este generata atat de cheltuielile cu
Energie si Gaz care au fost influentate de cresteri semnificative ale preturilor de achizitie, resimtite
de catre toti consumatorii, cresteri in unele situatii de peste 200%, cat si de cresterea pretului la
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Certificatele pentru Emisii cu Efect de Sera care la final de Decembrie au spart pragul de 90
Euro/buacta comparativ cu luna Ianuarie 2021 cand se tranzactional la pretul de 30 Euro/buc.
In luna Mai 2021 Cemacon a pus in functiune o centrala de cogenerare, proiect finantat din fonduri
europene prin programul POIM 6.4, care a functionat pe toata perioada anului 2021 ai a adus
economii semnificative in zona de energie si gaz.
Astfel CEMACON inchide anul 2021 cu un profit record de peste 11 milioane de Euro.

Contul de profit si pierdere – Rezultate 12 luni 2021
31-Dec-21
LEI

31-Dec-20
LEI

2021 vs 2020
LEI

2021 vs 2020
%

Cifra de Afaceri Bruta
Cifra de Afaceri Neta
Venituri din vanzari
Alte venituri din exploatare
Alte castiguri si pierderi
Variatia stocurilor

190,903,036
176,020,735
176,008,642
9,582,674
3,874,971
876,096

134,456,242
125,249,908
125,216,403
3,601,200
(1,816,529)
1,759,783

56,446,794
50,770,827
50,792,239
5,981,474
5,691,500
(883,690)

42%
41%
41%
166%
-313%
-50%

Materii prime si consumabile
Cheltuieli de personal
Alte cheltuieli din exploatare
EBITDA

(29,843,988)
(29,208,067)
(59,874,808)
74,722,091

(22,031,384)
(28,637,701)
(39,835,492)
40,151,547

(7,812,604)
(570,366)
(20,039,316)
34,570,544

35%
2%
50%
86%

Amortizare si deprecieri
Venit Depreciere Active
EBIT

(12,850,394)
58,565,126

(11,739,237)
26,517,043

(1,111,157)
32,048,083

9%
0%
121%

Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat Financiar

1,450,509
(1,135,629)
314,880

1,458,832
(2,597,302)
(1,138,470)

(8,323)
1,461,672
1,453,350

-1%
-56%
-128%

Profit / (Pierdere) inainte de impozitare

58,880,006

25,378,573

33,501,433

132%

Cheltuieli cu impozite

(4,029,057)
54,850,949
17,228,069
72,079,018

(2,843,339)
22,535,234
62,480
22,472,754

(1,185,718)
32,315,715
(62,480)
32,747,818

42%
143%

Profit / (Pierdere)
Total alte elemente ale rezultatului global
Total rezultat global

221%

* EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active imobilizate
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Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate 31 Decembrie 2021
31-Dec-21

31-Dec-20

2021 vs 2020

LEI

LEI

LEI

2021 vs 2020

156,211,126

138,452,444

17,758,682

Investitii imobiliare

8,885,960

8,407,181

478,779

6%

Imobilizari necorporale

1,555,775

5,237,579

(3,681,804)

-70%

18,496,866

20,309,922

(1,813,056)

-9%

1,000

45,200

(44,200)

-98%

%

ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizari corporale

Drept de utilizare a activelor in leasing
Investitii in actiuni

13%

411,127

347,162

63,965

18%

185,561,854

172,799,488

12,762,365

7%

Stocuri

13,075,235

18,314,302

(5,239,066)

-29%

Creante comerciale si similare

17,064,942

26,767,338

(9,702,396)

-36%

Alte active

11,330,612

-

11,330,612

100%

Numerar si echivalente numerar

84,223,350

32,908,781

64%

29,297,931

30%

Alte active imobilizate
Total Active Imobilizate

ACTIVE CIRCULANTE

Total Active Circulante

125,694,140

51,314,569
96,396,209

TOTAL ACTIVE

311,255,994

269,195,696

42,060,297

16%

35,223,687

20,260,545

14,963,142

74%

-

10,167,693

(10,167,693)

-100%

645,008

726,176

(81,168)

-11%

2,088,135

2,183,262

(95,127)

-4%

Subventii pentru investitii

621,092

114,072

507,020

444%

Datorii privind impozitul pe profit

975,690

159,374

816,316

512%

Provizioane

11,096,948

7,748,002

3,348,946

43%

Total Datorii Curente

50,650,560

41,359,125

9,291,435

22%

-

-

-

0%

DATORII CURENTE
Datorii comerciale si similare
Imprumuturi
Datorii din operatiuni de leasing
Obligatii din leasing financiar

DATORII PE TERMEN LUNG
Datorii comerciale si similare

-

21,363,341

(21,363,341)

-100%

Datorii din operatiuni de leasing

5,329,619

5,809,774

(480,156)

-8%

Obligatii din leasing financiar

4,259,133

5,971,820

(1,712,687)

-29%

Subventii pentru investitii

6,885,531

2,808,666

4,076,865

145%

Impozit amanat

3,756,047

852,625

2,903,422

341%

Provizioane

2,780,548

2,367,974

412,574

17%

23,010,878

39,174,201

(16,163,323)

-41%

Imprumuturi

Total Datorii Termen Lung
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TOTAL DATORII

ACTIVE NETE

31-Dec-21

31-Dec-20

2021 vs 2020

2021 vs 2020

LEI

LEI

73,661,438

80,533,326

LEI
(6,871,889)

237,594,556

188,662,370

48,932,186

26%

59,779,702

59,779,702

237,594,556

188,662,373

49,932,183

0%
26%

%
-9%

CAPITAL SI REZERVE
Capital social conform IFRS
TOTAL CAPITALURI

Modificarile din zona de active imobilizate au fost generate in principal de activele puse in functiune
in anul 2021, printre care si centrala de cogenerare, proiect implementat prin programul POIM 6.4.
Activele circulante au crescut in special datorita incasarilor de numerar din creante astfel pozitia de
numerar la finalul anului 2021 totaliza 84 milioane lei, precum si datorita Certificatelor pentru Emisii
cu Efect de Sera primite in perioada 4 de alocare.
Pe zona de datorii nu au fost modificari semnificative, principala crestere fiind influentata de
activitatea operationala si majorarile de preturi resimtite in piata.
La finalul perioadei incheiate la 31 Decembrie 2021 activele nete ale companiei inregistreaza o
crestere de 26% fata de finalul anului 2020, depasind suma de 48.28 milioane EUR.

Principalii Indicatori Economico Financiari
Indicatori financiari relevanti
1. Indicatorul lichidităţii curente
2. Indicatorul gradului de îndatorare
3. Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi (zile)
4. Viteza de rotaţie a activelor totale

31-Dec-21
2.48
0%
42
103%
***
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Situatia modificarilor capitalurilor proprii- Rezultate 2021

31-Dec-20
Rezultatul global curent
Current global result
Rezultat reportat din
fuziune
Diferente capitalizate
impozitului amanat
Capitalised differences
related to deffered tax
Majorare capital social
Increase in equity
Acoperire pierdere
Loss coverage
Alte elemente de
capitaluri propri (beneficii
angajati)
Accumulated Other
comprehensive income
(employee benefits)
Rezerva din reevaluare
Reevaluation reserve
Constituire rezerva legala
Legal reserve
Alte rezerve
Other reserve
31-Dec-21

Capital
subscris si
ajustari

Prime de
emisiune

Rezerve din
reevaluare aferente
active detinute spre
vanzare

Issued capital
and
adjustments
59,779,702
-

Share
Premium
253,004
-

Reevaluation
reserve for HFS
assets
-

Rezerve din
reevaluare

Rezerve
legale

Alte rezerve

Reevaluation
reserves
16,578,139

Legal
reserves
6,514,540

Other
reserves
23,665,062

Alte elemente
ale capitalurilor
proprii

Prima aplicare
a IAS29

Accumulated Other
comprehensive
income
(1,252,337)

1st application
of IAS 29
-

(18,444,764)

-

-

(18,444,764)

Rezultat
nedistribuit

Undistributed
result
83,124,263
54,850,949

Total

188,662,373
54,850,949

-

-

-

-

-

-

-

(2,351,035)

-

(2,351,035)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,877,033

-

-

-

-

-

14,877,033

-

-

-

-

2,916,380

-

(2,916,380)

-

-

-

-

-

-

-

-

9,924,268

(9,924,268)

-

-

-

59,779,702

253,004

-

31,455,172

9,430,920

33,589,330

106,689,799

(3,603,372)

-

237,594,556
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Situatia Fluxului de Numerar – Rezultate 31 Decembrie 2021
Fluxuri din activitati de exploatare
Cash flow from operating activities
Incasari de la clienti
Customer encashments
Plati catre furnizori
Supplier payments
Plati catre angajati
Payments to employees
Plati impozite si taxe
Tax Payments
Impozit pe profit platit
Income Tax Paid
Incasari din asigurari
Inssurance encashments
Plati de asigurari
Insurrance payments
Dobanzi platite
Interest Paid
Alte incasari
Other Encashmants
Alte plati
Other Payments
Plati ctr. leasing pe termen scurt si active de valoare mica
Payments for short term leasing contracts and low value assets

Trezoreria neta din activitati de exploatare
Cash from operating activities
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii
Cash flow from investing activities
Plati pentru achizitionarea de actiuni
Payments for aquiring shares
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale
Payments for aquiring assets
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
Encashments from sold assets
Dobanzi incasate
Encashments from interest
Credite catre parti afiliate
Loans to affiliated parties
Alte incasari – subventii pentru investitii
Other encashments
Trezoreria neta din activitati de investitie

31-Dec-21
LEI

31-Dec-20
LEI

209,398,690

173,319,698

(80,704,732)

(66,983,505)

(20,917,275)

(20,458,072)

(27,672,332)

(23,486,533)

(2,660,352)

(3,314,043)

-

-

(701,309)

(625,065)

(303,940)

(1,516,992)

289,651

1,359,141

-

-

(99,145)

(122,902)

76,629,256

58,171,727

-

-

(12,764,943)

(17,665,057)

124,209

95,350

843,733

207,089

-

(100,000)

4,099,797

1,957,261

(7,697,204)

(15,505,357)
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Cash from investing activities

Situatia Fluxului de Numerar – Rezultate 31 Decembrie 2021 (continuare)
Fluxuri din activitati de exploatare
Cash flow from operating activities
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
Cash flow from financing activities
Incasari din aport de capital
Encashments from share capital increase
Incasari din imprumuturi
Encashments from loans
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar - capital
Payments for financial lease
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar-dobanda
Payments for financial lease - interest
Rambursari credite
Dividends paid and bank interest paid
Incasari garantie achizitionare actiuni
Encashments from share purchase
Plata garantie achizitionare actiuni
Payment for share purchase
Trezoreria neta din activitati de finantare
Cash from financing activities

31-Dec-21
LEI

31-Dec-20
LEI

(3,721,471)

(3,817,091)

(774,352)

(1,001,731)

(31,531,035)

(4,187,615)

-

(7,541)

(36,026,858)

(9,013,978)

3,583

(893)

Crestere /scadere neta de numerar
Net increase/decrease in cash and cash equivalents

32,908,777

33,651,499

Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei
Cash and cash equivalents at beginning of period

51,314,569

17,663,070

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei

84,223,350

51,314,569

Efectul variatiilor cursului de schimb
Effect of exchange rate changes

Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de 29 Aprilie 2022, ora 15:00 la sediul
societatii de pe str. Calea Turzii, nr. 178K, cladirea Hexagon Offices, etaj 1, Cluj-Napoca sau in format electronic pe siteul societatii: www.cemacon.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro
***
Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditarii financiare
conform prevederilor legale.
***
CEMACON SA este cel mai mare producator de blocuri cermice cu capital romanesc şi liderul pieței din Transilvania.
Compania operează cea mai modernă şi mai mare capacitate de producție din România cu produse inovatoare, diferentiate, care aduc plusvaloare utilizatorilor, obținute la costuri de producție foarte competitive. CEMACON SA este companie listată la Bursa de Valori Bucureşti;
managementul companiei este unul profesionist, independent şi cu puternică expertiză de sector.
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Fax: +40 21 222 16 60
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii,
Cemacon S.A.
Raport cu privire la situațiile financiare individuale
Opinie
1.

Am auditat situațiile financiare individuale ale Societății Cemacon S.A. („Societatea”), cu sediul social in Strada Calea Turzii
178, Cluj Napoca, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 677858, care cuprind situația poziției financiare la data de
31 decembrie 2021 și situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie
aferente exercițiului încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2.

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifică astfel:
•
•

3.

Activ net / Total capitaluri proprii:
Profitul net al exercițiului financiar:

237.594.556 Lei
54.850.949 Lei

În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a
Societății la data de 31 decembrie 2021, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului
încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană
cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinie
4.

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al
Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr. 162/2017 („Legea’’).
Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un
audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al
Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform
cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în Romania, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am
îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care leam obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspectele cheie de audit
5.

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare
importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului
situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la
aceste aspecte.

Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, în cadrul căreia
fiecare firmă membră este o persoană juridică independentă. Pentru o descriere amănunțită a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited și a firmelor membre, vă rugăm să
accesați www.deloitte.com/ro/despre.

1

ASPECT CHEIE AL AUDITULUI

Cum am adresat aspectul cheie al auditului

Recunoașterea veniturilor – Vânzări de tip “facturate
dar nelivrate”
Societatea întreprinde un număr semnificativ de
tranzacții de vânzare de tip “facturate dar nelivrate”, în
cadrul principalului sau flux de vânzări. În această
forma de tranzacții, vânzătorul facturează clientul
pentru produsul vândut, însă nu îl livrează efectiv decât
la o dată ulterioară facturării.

Pentru a adresa acest aspect cheie de audit, noi am avut o
abordare construită in jurul testelor de detaliu combinate cu
verificarea proiectării, implementării și eficienței operaționale a
controalelor interne implementate de către Societate (testare cu
scop dual) cu privire la veniturile înregistrate ca urmare a
vânzărilor de tip “facturate dar nelivrate”.

Pentru ca un client să obțină controlul asupra unui
produs într-un acord cu facturare înainte de livrare
trebuie să fie îndeplinite toate criteriile următoare:

Noi am efectuat următoarele proceduri de audit:
-

Am testat pe baza unui eșantion documentele aferente
livrărilor ulterioare, pentru a determina faptul ca tranzacțiile
de tip “facturate dar nelivrate” înregistrate ca venituri în
cursul perioadei de raportare s-au finalizat prin livrarea
ulterioară a bunurilor;

-

Am participat la procesul de inventariere al stocurilor la finalul
perioadei de raportare, și am corelat aceste stocuri, care au
fost inspectate fizic, cu tranzacțiile generatoare de veniturile
de tip “facturate dar nelivrate”, pentru a determina faptul ca
la momentul înregistrării acestor venituri stocurile erau
pregătite pentru a fi livrate clienților in orice moment;

-

Am revizuit pe baza unui eșantion documentația suport prin
care clienții Societății agreează acest tip de tranzacție,
respectiv cel din categoria “facturate dar nelivrate”. Mai mult,
procedurile noastre analitice au identificat faptul că, în mod
frecvent, clienții Societății sunt companii de construcții având
spatii de depozitare limitate și care preferă astfel să păstreze
stocurile achiziționate la furnizor, urmând ca acesta din urmă
să le livreze direct la șantierul de construcție la momentul în
care sunt necesare.

-

Am inspectat documentele suport ale tranzacțiilor selectate
din perspectiva termenelor de plata, pentru a valida faptul că
acestea nu ies din tiparul obișnuit al Societății, respectiv am
inspectat încasări ulterioare pentru a valida angajamentul
clienților Societății cu privire la aceste termene.

(a) motivul acordului cu facturare înainte de livrare
trebuie să fie substanțial (de exemplu, clientul a
solicitat acordul);
(b) produsul trebuie identificat în mod distinct ca
aparținând clientului;
(c) produsul trebuie să fie gata pentru transferul fizic la
client în momentul curent; și
(d) entitatea nu poate avea capacitatea de a utiliza
produsul sau de a-l atribui unui alt client.
Având în vedere specificul acestui tip de tranzacții
precum și riscul asociat, noi am identificat acest flux de
vânzări ca fiind un aspect cheie de audit cu scopul de a
stabili modalitatea prin care Societatea respectă și
îndeplinește condițiile de recunoaștere ale veniturilor
înregistrate în cadrul acestui flux de tranzacții,
respectiv înregistrează venitul în perioada
corespunzătoare.
Politicile contabile privind recunoașterea veniturilor din
tranzacții de tip “facturate dar nelivrate” se regăsesc in
cadrul Notei 3 la situațiile financiare ale Societății.

Alte informații
6.

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul
administratorilor și și Raportul de remunerare, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.
Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se
menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.
În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră
este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente
cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate
semnificativ.
În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele
semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, pentru
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea
Europeană cu modificările ulterioare.
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În ceea ce privește Raportul de Remunerare, l-am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele
semnificative, în conformitate cu Legea nr. 24/2017, art. nr. 107.
În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:
a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor și în Raportul de remunerare pentru exercițiul financiar pentru care
au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanța, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
b) Raportul Administratorilor, a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului
Finanțelor publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare.
c) Raportul de Remunerare a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Legea nr. 24/2017, art. nr. 107.
În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului
situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere să raportăm dacă am
identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor și în Raportul de remunerare. Nu avem nimic de raportat cu
privire la acest aspect.
Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile financiare individuale
7.

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare individuale în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele
Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare și pentru acel control intern
pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative,
cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8.

În întocmirea situațiilor financiare individuale, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și
continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe
baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească
operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

9.

Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al
Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare individuale
10.

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare individuale, în
ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al
auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a
faptului că un audit desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare
semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative
dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale
utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

11.

Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și
menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
•

Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare,
proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și
adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate
de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda
poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

•

Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor,
dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

•

Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al
prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
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•

Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității
activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la
evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua
activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul
auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate,
să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului.
Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza
principiului continuității activității.

•

Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și
măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează
prezentarea fidelă.

12.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului,
precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le
identificăm pe parcursul auditului.

13.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind
independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne
afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

14.

Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanța, stabilim care sunt aspectele cele mai importante
pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem
aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a
aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, determinam că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul
nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale
acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare
15.

Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor la data de 29 aprilie 2020 să auditam situațiile financiare ale Cemacon
S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 6
ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2016 până la 31 decembrie 2021.

Confirmăm că:
•

Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care
l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat
independenta față de entitatea auditată.

•

Nu au fost furnizate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

Partenerul de misiune al auditului pentru care s-a întocmit acest raport al auditorului independent este Ana-Corina Dimitriu.
Raport privind conformitatea cu Regulamentul Delegat (UE) 2018/815 al Comisiei (“Standardul Tehnic de Reglementare privind
Formatul Unic European de Raportare Electronică” sau „ESEF”)
16.

Am efectuat o misiune de asigurare rezonabilă asupra conformității cu Regulamentul Delegat (UE) 2018/815 al Comisiei
aplicabil situațiilor financiare incluse în raportul financiar anual al Cemacon S.A. („Societatea”) astfel cum sunt prezentate în
fișierele digitale „254900T01T4FKBLCWU07”.

(I) Responsabilitatea conducerii și a persoanelor însărcinate cu guvernanța pentru Fișierele Digitale întocmite în conformitate cu ESEF
Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea Fișierelor Digitale în conformitate cu ESEF. Această responsabilitate
include:
•

proiectarea, implementarea și menținerea controlului intern relevant pentru aplicarea ESEF;

•

asigurarea conformității dintre Fișierele Digitale și situațiile financiare care vor fi depuse în conformitate cu Ordinul
2844/2016 cu modificările ulterioare.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile cu supravegherea întocmirii Fișierelor Digitale în conformitate cu ESEF.
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(II) Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul Fișierelor Digitale
Avem responsabilitatea de a exprima o concluzie cu privire la măsura în care situațiile financiare incluse în raportul financiar anual
sunt în conformitate cu cerințele ESEF, în toate aspectele semnificative, în baza probelor obținute. Misiunea noastră de asigurare
rezonabilă a fost efectuată în conformitate cu Standardul internațional privind Misiunile de Asigurare 3000 (revizuit), Alte misiuni
de asigurare decât auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice (ISAE 3000) emis de Consiliul pentru Standarde
Internaționale de Audit și Asigurare.
O misiune de asigurare rezonabilă în conformitate cu ISAE 3000 presupune efectuarea de proceduri pentru a obține probe cu
privire la conformitatea cu ESEF. Natura, plasarea în timp și amploarea procedurilor selectate depind de raționamentul
auditorului, inclusiv de evaluarea riscului de abateri semnificative de la cerințele ESEF, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. O
misiune de asigurare rezonabilă presupune:
•

obținerea unei înțelegeri a procesului Societății de pregătire a Fișierelor Digitale in conformitate cu ESEF, inclusiv a
controalelor interne relevante;

•

reconcilierea Fișierelor Digitale cu situațiile financiare auditate ale Societății care vor fi depuse în conformitate cu Ordinul
Ministrului Finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele
Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare;

•

evaluarea dacă situațiile financiare incluse în raportul anual au fost întocmite într-un format XHTML valabil.

Considerăm că probele obținute sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru concluzia noastră.
În opinia noastră, situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 incluse în raportul financiar anual in
Fișierele Digitale respectă, in toate aspectele semnificative, cerințele ESEF.
În prezentul raport nu exprimăm o opinie de audit, o concluzie de revizuire sau orice altă concluzie de asigurare privind situațiile
financiare. Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie
2021 este inclusă în secțiunea „Raport cu privire la auditul situațiilor financiare anuale” de mai sus.
Ana-Corina Dimitriu, Partener de Audit

Înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor
financiari și firmelor de audit cu numărul AF 3677
În numele:
DELOITTE AUDIT S.R.L.
Înregistrata în Registrul public electronic al auditorilor
financiari și firmelor de audit cu numărul FA 25
Clădirea The Mark, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etajul 9, Sector 1
București, România
25 martie 2022
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Calea Turzii nr.178K, Etaj 1,
Cluj-Napoca, România, PO: 400491
E-mail. office@cemacon.ro Web: www.cemacon.ro

Indicativ

Prevederi ce trebuie respectate

Respecta

A1

Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al
Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile
Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care
aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.

DA

A2

Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie
incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii
Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice
conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se
abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare,
cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea
cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind
chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv

DA

A3

Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie
să fie format din cel puțin cinci membri.

DA

A4

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să
nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de
Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie
independent în cazul societăților din Categoria Standard. În
cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi
membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai
Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenți. Fiecare
membru independent al Consiliului de Administrație sau al

DA

Nu
respecta
sau
respecta
partial

Motivul pentru neconformitate

Calea Turzii nr.178K, Etaj 1,
Cluj-Napoca, România, PO: 400491
E-mail. office@cemacon.ro Web: www.cemacon.ro

Indicativ

Prevederi ce trebuie respectate

Respecta

Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o
declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau
realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a
statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră
că este independent din punct de vedere al caracterului și
judecații sale.
A5

Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente
ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și
neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit,
trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte
de nominalizare și în cursul mandatului său.

DA

A6

Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului
informații privind orice raport 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 raport care
poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de
Consiliu.

DA

A7

Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului
responsabil de sprijinirea activității Consiliului.

DA

Nu
respecta
sau
respecta
partial

Motivul pentru neconformitate

Calea Turzii nr.178K, Etaj 1,
Cluj-Napoca, România, PO: 400491
E-mail. office@cemacon.ro Web: www.cemacon.ro

Indicativ

Prevederi ce trebuie respectate

Respecta

A8

Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a
avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui
sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma
măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia.
Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea
Comitetului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului
de evaluare.

A9

Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină
informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și
comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor
(în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și
comitetelor cu privire la activitățile acestora.

A10

Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă
informații referitoare la numărul exact de membri independenți
din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.

DA

A11

Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze
un comitet de nominalizare format din persoane fără funcții
executive, care va conduce procedura nominalizărilor de noi
membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului.
Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să
fie independentă.

DA

Nu
respecta
sau
respecta
partial
PARTIAL

PARTIAL

Motivul pentru neconformitate

Societatea are constituit un Comitet de
Nominalizare. Evaluarea Consiliului si a activitatii
acestuia se realizeaza de catre AGA.

Raportul anual al administratorilor contine
informatii referitoare la numarul de sedinte ale
Consiliului.

Informatiile sunt prezentate in cadrul raportului
anual.

Calea Turzii nr.178K, Etaj 1,
Cluj-Napoca, România, PO: 400491
E-mail. office@cemacon.ro Web: www.cemacon.ro

Indicativ

Prevederi ce trebuie respectate

Respecta

B1

Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel
puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv
independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele,
trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru
funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru
al comitetului de audit trebuie să aibă experiența de audit sau
contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților
din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format
din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului
de audit trebuie să fie independenți.

DA

B2

Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru
neexecutiv independent.

DA

B3

În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să
efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.

DA

B4

Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea
funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de
gestiune a riscului și de control intern prezentate către
comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea
cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau
slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea
de rapoarte relevante în atenția Consiliului

DA

Nu
respecta
sau
respecta
partial

Motivul pentru neconformitate
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Indicativ

Prevederi ce trebuie respectate

Respecta

B5

Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în
legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu
părțile afiliate.

DA

B6

Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de
control intern și a sistemului de gestiune a riscului.

DA

B7

Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea
standardelor legale și a standardelor de audit intern general
acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să
evalueze rapoartele echipei de audit intern.

DA

B8

Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate
de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări
periodice (cel puțin anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate
ulterior Consiliului.

DA

B9

Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial
fata de alți acționari in legătură cu tranzacții și acorduri
încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.

DA

Nu
respecta
sau
respecta
partial

Motivul pentru neconformitate
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Indicativ

Prevederi ce trebuie respectate

Respecta

B10

Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că
orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care
are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de
5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport
financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii
obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în
mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în
care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor
care fac obiectul cerințelor de raportare.

DA

B11

Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată
structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății
sau prin angajarea unei entități terțe independente.

DA

B12

În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale
departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din
punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul
comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul
obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta
trebuie să raporteze direct directorului general.

DA

C1

Compania trebuie sa publice pe pagina sa de internet politica de
remunerare. Politica de remunerare trebuie formulata astfel
incat sa permita actionarilor intelegerea principiilor si a
argumentelor care stau la baza remuneratiei membrilor

DA

Nu
respecta
sau
respecta
partial

Motivul pentru neconformitate

Cemacon a externalizat auditul intern catre
entitati specializate independente inca din anul
2011. In anul 2021, functia de audit intern a fost
externalizata catre MBO Audit &Accounting SRL

Compania a publicat pe pagina sa de internet
Politica de Remunerare si supune aprobarii
actionarilor Raportul anual de remunerare.
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Indicativ

D1

Prevederi ce trebuie respectate

Respecta

Nu
respecta
sau
respecta
partial

Motivul pentru neconformitate

Consiliului si a directorului general, precum si a membrilor
Directoratului in sistemul dualist. Compania publica annual un
raport de remunerare. Raportul privind remunerarea trebuie sa
prezinte implementarea politicii de remunerare pentru
persoanele identificate in politica de remunerare in cursul
perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare
esentiala intervenita in politica de remunerare trebuie publicata
in timp util pe pagina de internet a companiei.
Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu
DA
Investitorii – făcut cunoscut publicului larg prin
persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorică.
În afară de informațiile impuse de prevederile 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 reglementari corporative: actul constitutiv,
procedurile privind adunările generale ale acționarilor;

DA

In cadrul convocatoarelor AGA sunt precizate
detaliat procedurile privind adunarile generale

D1.2

CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale
societății, contin si prezentarea altor angajamente profesionale
ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și
neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din
instituții non-profit;

DA

Sunt prezentate in cadrul Raportului anual al
administratorilor care este publicat pe pagina de
internet a societatii impreuna cu situatiile
financiare anuale
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Indicativ

Prevederi ce trebuie respectate

Respecta

D1.3

Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale,
semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 –
inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la
neconformitatea cu prezentul Cod;

DA

D1.4

Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor:
ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a
membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de
candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile
profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la
punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv
hotărârile adoptate;

DA

D1.5

Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să
furnizeze, la cerere, informații relevante;

DA

D1.6

Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori,
prezentările privind rezultatele trimestriale, etc.), situațiile
financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de
audit și rapoartele anuale.

DA

Nu
respecta
sau
respecta
partial

Motivul pentru neconformitate

Ordinea de zi, materialele informative aferente
acesteia si hotararile adoptate de catre Adunarile
Generale ale Actionarilor sunt publicate pe
pagina de internet a societatii.
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Indicativ

Prevederi ce trebuie respectate

Respecta

D2

Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de
dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de
Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub
forma unui set de linii directoare pe care societatea
intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului
net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi
publicate pe pagina de internet a societății.

DA

D3

Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că
acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la
concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea
impactului global al unui număr de factori privind o perioada
viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție
are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând
diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial.
Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută
în vedere și conținutul previziunilor. Daca sunt publicate,
previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale,
semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi
publicată pe pagina de internet a societății.

DA

Nu
respecta
sau
respecta
partial

Motivul pentru neconformitate

In cadrul raportului anual al administratorilor, este
precizata politica privind dividendele.
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Indicativ

Prevederi ce trebuie respectate

Respecta

D4

Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să
limiteze participarea acționarilor la adunările generale și
exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra
în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a
acționarilor.

DA

D5

Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a
acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul
acestor adunări.

DA

D6

Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o
scurta apreciere asupra sistemelor de control intern și de
gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor
chestiuni supuse deciziei adunării generale.

DA

D7

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate
participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile
din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să
participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului
în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.

DA

Nu
respecta
sau
respecta
partial

Motivul pentru neconformitate

In cadrul raportului anual.
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Indicativ

Prevederi ce trebuie respectate

D8

Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include
informații atât în limba română cât și în limba engleză
referitoare la factorii cheie care influențează modificări în
nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al
altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la
altul cât și de la un an la altul.

D9

O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu
analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu
aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a
paginii de internet a societății la data
ședințelor/teleconferințelor

D10

În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie
artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau
științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului
inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și
strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la
activitatea sa în acest domeniu.

Respecta

Nu
respecta
sau
respecta
partial

Motivul pentru neconformitate

DA

NU

DA

Societatea sustine activitati sociale, sportive,
artistice, culturale si educative.

