Sediul social : SIBIU, str. J.S.Bach nr.4
Nr. telefon: 0269/213230
Nr. si data inregistrarii la ORG. : J32/219/1991
Cod fiscal: RO 787311
RAPORT ANUAL 2020
Raportul anual conform Regulamentului nr.1/2006 a Comisiei Nationale de Valori Mobiliare.
Pentru exerciţiul financiar 2020
Data raportului : 30.03.2020
Denumirea societăţii comerciale: RETEZAT SA
Sediul social: SIBIU, str. J.S.Bach nr.4
Numărul de telefon/fax: 0269/213230; 0269/213375
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 787311
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/219/1991
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata
RETZ)
Capitalul social subscris şi vărsat: 3.394.557,50 lei
1. Situatia economico-financiara
1.1.
Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului
trecut, cu referire cel putin la:

a) Elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active,
numerar si alte disponibilitati lichide, profituri reinvestite, total active curente, situatia datoriilor societatii, total
pasive curente.
Elementele active care reprezinta cel putin 10% din valoarea totala a activelor:
Denumire
La
Ponderea
La
Pondere
Variatie
indicator
01.01.2020
in total
31.12.2020
in total
(+/-) lei
lei
active(%)
lei
(%)
Active
21.910.431
47.39 20.383.155
39.97 -1.527.276
imobilizate
Active
24.326.111
52.61 30.614.197
60.03 6.288.086
circulante
Total
46.236.542
100
50.997.352
100 4.760.810
active

Variatie
(+/-) l%
-32.08
132.08
100

Comparativ cu perioada de referinta, se poate constata o scadere a valorii activelor totale ale societatii, in suma
absoluta cu 4.760.810
In totalul activelor, ponderea majoritara ( peste 50%) o detin imobilizarile circulante. Valoarea activelor
imobilizate s-a depreciat in perioada analizata cu 1.527.276 lei ( in termeni procentuali cu 32.08 %). Valoarea
activelor circulante a crescut in perioada analizata cu 6.288.086 lei (132.08%), in principal pe fondul cresterii
stocurilor.
Elemente de active imobilizate care depasesc cu 10% din valoarea totala a activelor imobilizate:
Denumire
La
Pondere
in
La
Pondere Variatie
Variatie
indicator
01.01.2020 total
active 31.12.2020 in
total (+/-) lei
(+/-) %
lei
circulante (%)
lei
active
circulante
(%)
Imobilizari
21.910.431
100%
20.383.228
100%
-1.527.203
-32.08
corporale
Imobilizari
0
0
0
0
0
0
finaciare
Total active
21.910.545
100%
20.383.228
100%
-1.527.203
-32.08
imobilizate
Referitor la categoria activelor imobilizate de natura corporala se poate observa o depreciere cu
1.527.203 lei (32.08 % in termeni procentuali) a valorii acestora.
Elemetele de active circulante care depasesc 10% din valoarea totala activelor circulante:
Denumire
La
Pondere in
La
Pondere in Variatie
Variatie
indicator
01.01.2020 total active 31.12.2020 total active (+/-) lei
(+/-) %
lei
circulante
lei
circulante
(%)
(%)
Stocuri
16.936.368
69.62
24.120.122
78.79
7.183.754
114.24
Creante
Casa
si
conturi la
banci
Total
active
circulante

1.996.085
5.393.658

8.21
22.17

4.760.144
1.733.931

15.55
5.66

2.764.059
-3.659.727

43.96
-58.20

24.326.111

100

30.614.197

100

6.288.086

100

Situatia elementelor de numerar si a altor disponibilitati lichide se prezinta astfel:
Denumire
La
Pondere in La
Pondere in Variatie
indicator
01.01.2020 total active 31.12.2020 total active (+/-) lei
lei
circulante
lei
circulante
(%)
(%)
Casa
conturi
banci

si
la

5.393.658

22.17

1.733.931

5.66

-3.659.727

Variatie
(+/-) %

-58.20

Disponibilitatile banesti au inregistrat o scadere cu 58.20 % comparativ cu inceputul exercitiului financiar.
Situatia profiturilor reinvestite :
La data raportarii 31.12.2020 societatea inregistreaza un rezultat favorabil al exercitiului financiar curent
(profit anual 857.213 lei).
Situatia datoriilor societatii:
La data raportarii (31.12.2020), situatia datoriilor societatii se prezinta dupa cum urmeaza:
Denumire
La
Pondere in
La
Pondere in Variatie
indicator
01.01.2020 total active 31.12.2020 total active (+/-) lei
lei
circulante
lei
circulante
(%)
(%)
Datorii
10.323.827
42.44
24.206.199
79.07 13.882.372
curente
Datorii pe
0
0
0
0
0
termen
mediu si
lung
Analiza datoriilor totale ale societatii releva o crestere a datoriilor curente cu 13.882.372 lei.
Situatia activelor si pasivelor curente ale societatii.
Denumire
La 01.01.2020 lei La 31.12.2020 lei Variatie (+/-) lei
indicator
Active circulante
Cheltuieli in
avans
Datorii ce trebuie
platite in termen
de un an
Active curente
nete

24.326.111
42.084

30.614.197
17.192

6.288.086
-24.892

10.323.827

24.206.199

13.882.372

14.044.368

6.425.190

7.619.178

Total active si pasive:
Denumire
La 01.01.2020 lei La 31.12.2020 lei Variatie (+/-) lei
indicator
Total active
46.236.656
50.997.425
4.760.769
Total pasive
46.278.740
51.014.617
4.735.877
Nivelul pasivelor a crescut in 2020 fata de inceputul anului cu valoarea de 4.735.877 lei.
De asemenea s-a inregistrat o crestere in ceea ce priveste datoriile pe termen scurt cu 13.882.372 lei

Denumire indicator
Cifra de afaceri
Venituri din exploatare
Cheltuieli cu materii prime si
material consumabile
Alte cheltuieli materiale
Cheltuieli cu personalul
Ajustari de valoare privind
imobilizarile corporale si
necorporale
Alte cheltuieli de exploatare
Ajustari privind provizioanele
Cheltuieli de exploataretotal
Rezultat din exploatare
Venituri finaciare
Cheltuieli financiare
Rezultatul finaciar
Rezultatul curent
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul net

01.12.2020
25.849.791
11.801.061
821.417

31.12.2020
11.532.872
6.299.191
74.638

200.640
372.136
1.068.780

86.084
271.156
1.254.720

2.300.374

2.627.639

5.161.746

4.634.298

6.639.315
10.583
205.244
-194.661
6.444.654
11.811.644
5.366.990
5.386.384

1.664.893
19.206
628.067
-608.861
1.056.032
6.318.397
5.262.365
857.213

Analiza principalilor indicatori de performanta finaciara ai societatii releva faptul ca veniturile din
exploatare au crescut cu 53.38 %, iar cheltuielile aferente au scazut cu 89.78% , rezultatul operational
concretizandu-se in profit de 1.664.893 lei.
In structura veniturilor din exploatare, se remarca o scadere a cifrei de afaceri nete cu 44.61% comparativ
cu perioada de referinta, pana la valoarea de 11.532.872 lei, datorat in mare parte vanzarii de apartamente, dar si
chiriilor si incasarilor de la hotel.
Rezultatul din activitatea finaciara s- a concretizat in pierdere in valoare de 608.861.lei.
Situatia vanzarilor nete si a veniturilor brute
Denumire
La 01.01.2020 lei La 31.12.2020 lei Variatie (+/-) lei
indicator
Vanzari nete
25.710.829
11.525.314
-14.185.515
Venituri brute
11.801.061
6.299.191
-5.501.870
din activitatea de
exploatare
Comparativ cu perioada de referinta cifra de afaceri neta a cunoscut o scadere cu 44.83 %. Veniturile totale
realizate de societate pe parcursul anului 2020 s-au depreciat cu 53.49%.
In cursul perioadei analizate societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli si nu a
procedat la vanzarea sau oprirea unui segment de activitate care sa afecteze desfasurarea normal a ciclului de
exploatare.
In anul 2020, societatea a inregistrat un profit net in suma de 857.213, reflectata contabil ca profit
nerepartizat, urmand ca aceasta sa fie repartizata pe destinatii conform hotararii AGA.

Consiliu de Administratie al societatii propune:
-

repartizarea de dividende in suma de 1.500.000 din profitul nerepartizat anterior, urmand ca profitul din
anul 2020 in suma de 857.213 sa ramana nerepartizat.

Analiza situatiei trezoreriei societatii scoate in evidenta o scaderea elementelor de numerar, la sfarsitul perioadei de
raportare de 3.659.727 lei. La inceputul anului era de 5.393.658 lei , la sfarsitul anului fiind de 1.733.931 lei
2.Analiza activitatii sociatatii comerciale
2.1 Prezentarea si analizarea tendintelor elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau
ar putea afecta lichidarea societatii comerciale comparative cu aceeasi perioada a anului trecut.
2.2. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor , schimbarilor economice care afecteaza semnificativ
veniturile din activitatea de baza.
Precizarea masurii in care au fost afecate venitrurile la fiecare element identificat.
3.Schimbari care afecteaza capitalul si administarea sociatatii comerciale.
3.1 Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare
in timpul perioadei respective.
La finele perioadei de raportare societatea inregistreaza datorii restante in relatiile cu terti in suma de 126.866.
Obligatiile fiscale,comerciale si fata de personalul angajat au fost onorate conform termenelor contractuale si
legale.
3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea
comerciala.
Capitalul social la data de 31.12.2020 este de 3.394.558 lei, echivalentul a 697.120,68 euro.
La data bilanţului structura acţionariatului este după cum urmează:
Asociaţi
Aldea (Bozdog) Ioana
Kobi Design SRL
Aldea Gheorghe Aurel
Alţi acţionari pers fizice
Alti actionari pers juridice
Total

% deţinut
35,4921
32,7381
24,7970
6,9496
0,0232
100,00

Valoare capital
1.204.800
1.111.312,50
841.750
235.907,50
787,50
3.394.557,50

4.Tranzactii semnificative
Raportarile financiar contabile aferente anului 2020 au fost auditate portivit reglementarilor specifice in vigoare.
Semnaturi
Presedinte CA
Aldea Gheorghe

Economist
Simtion Anina

Adresa

Suma de control

exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

3.394.558

F10 - pag. 1
BILANT

F10 - pag. 2

1)

F10 - pag. 3

F10 - pag. 4

F20 - pag. 1

- lei -

F20 - pag. 2

F20 - pag. 3

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1
- lei -

F30 - pag. 2

F30 - pag. 3

F30 - pag. 4

(din ct. 431+ din ct.
436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

****)

- conturi curente în
ente

F30 - pag.5

F30 - pag.6

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii
economici ****)

F30 - pag 7

F30 - pag.8

F30 - pag.9

F40 - pag. 1
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 2
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 3
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
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SC RETEZAT SA
Sibiu, str.J.S.Bach nr.4

CUI RO 787311, J/32/219/1991
Capital social 742.437,50 lei

NOTE EXPLICATIVE
LA SITUAŢIILE FINANCIARE
ale exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020
NOTA 1 – Active imobilizate
Elemente de activ
Chelt.de const. si ch de dezvoltare
Alte imobilizari
Avansuri si imobil. necorp. in curs
Total imobilizări necorporale
Terenuri
Construcţii
Instalaţii tehnice şi maşini
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
Imobiliz.corporale în curs
Investitii imob in curs de executie
Avansuri acordate pt imobilizari
corporale
Total imobilizări corporale
Imobilizari financiare
Total active imobilizate

Sold la
01.01.2020
0
2562
0
2562
10.769.090
10.292.798
1.744.268
2.532.513

Creşteri

Reduceri

Sold la
31.12.2020
0
2562
0
2562
10.028.099
10.292.798
1.813.063
2.694.854

0
0
0
0
209.127

0
0
0
0
950.118

489.765
162341

420.970

388.231
8.000

196.667

161.125

423.773
8.000

25.734.900
0
25.737.462

1.057.900
0
1.057.900

1.532.213
0
1.532.213

25.260.587
0
25.263.149

- leiAmortizare
totala
0
2489
0
2489
0
2.686.175
1.003.285
1.187.972

4.877.432
0
4.879.921

Evaluarea la intrarea în întreprindere s-a făcut la preţul de achiziţie, conform facturii furnizorului sau la
costul de producţie în cazul celor realizate de unitate.
Construcţiile şi terenurile sunt prezentate la valoarea reevaluată, ultima reevaluare inregistrata in
contabilitate fiind cea efectuata la finele anului 2014.
SC RETEZAT SA Sibiu determină şi înregistrează amortizarea folosind metoda liniară, cu respectarea
prevederilor Legii nr.15/1994 cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr.2139/2004 în ceea ce
priveşte duratele de utilizare şi normele de amortizare.

NOTA 2 – Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
Societatea nu a constituit şi înregistrat provizioane pentru riscuri şi cheltuieli în cursul anului 2019.

NOTA 3 – Repartizarea profitului/acoperirea pierderii
In anul 2020, societatea a inregistrat un profit net in suma de 857.213, reflectata contabil ca profit
nerepartizat, urmand ca aceasta sa fie repartizata pe destinatii conform hotararii AGA.
Consiliu de Administratie al societatii propune:

-

repartizarea de dividende in suma de 1.500.000 din profitul nerepartizat anterior, urmand
ca profitul din anul 2020 in suma de 857.213 sa ramana nerepartizat.
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NOTA 4 – Analiza rezultatului din exploatare
Denumirea indicatorului
Cifra de afaceri netă
Variaţia stocurilor
Alte venituri
Total venituri din exploatare
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu marfurile
Cheltuieli cu personalul
Ajustarea valorii imobilizărilor
Ajustarea valorii activelor circulante
Cheltuieli cu prestaţiile externe
Cheltuieli cu impozite şi taxe
Alte cheltuieli de exploatare

2019
25.849.791
14.802.149
753.419
11.801.061
1.326.104
76.043
372.136
1.068.780
18.687
1.967.714
205.411
127.249

2020
11.532.872
6.187.604
953.923
6.299.191
477.030
3.753
271.156
1.254.720
0
2.097.407
244.481
285.751

5.161.746
6.639.315

4.634.298
1.664.893

Total cheltuieli de exploatare
Rezultatul din exploatare

NOTA 5 – Situaţia creanţelor şi datoriilor
Creante
0
Creante comerciale
Creanţe bugetare
Creante entitati afiliate
Alte creante
Datorii
0
Furnizori+avansuri clienti
Credite bancare+dobanzi
Datorii către persoane afiliate
Alte datorii

Sold la sfarsitul
exercitiului financiar
1= 2+3
1.054.406
601.502
3.688.148
91.656
Sold la sfarsitul
exercitiului financiar

Termen de lichiditate
Sub un an
Peste un an
2
3
1.054.406
601.502
91.656
Termen de exigibilitate

1= 2+3+4
10.821.031
13.105.293

Sub 1 an
2
10.821.031
13.105.293

279.876

279.876

1 – 5 ani
3

Peste 5 ani
4

Creanţele s-au evaluat la preţuri de vânzare facturate în lei.
Datoriile curente în lei (comerciale, salariale, fiscale etc.) sunt înscrise în bilanţ la valoarea lor nominală.
La data de 31.12.2020 societatea înregistra datorii restante în sumă de 126.866 lei, care urmează a fi
achitate în perioada următoare.

NOTA 6 – Principii, politici si metode contabile
Informaţii generale
Aceste situatii financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile cuprinse în Ordinul MFP
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nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale
şi situaţiile financiare anuale consolidate.
Situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei si modificarilor capitalului
propriu.
Prezentele situatii financiare au fost întocmite pe baza conventiei costului istoric.

Principii contabile
Principiile contabile pe baza cărora s-a efectuat evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiare ale
anului 2020 sunt următoarele:
I. Elementele prezentate în situatiile financiare anuale se evalueaza în conformitate cu principiile
contabile generale, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor
evenimente sunt recunoscute atunci când tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce
numerarul sau echivalentul său este încasat sau platit) si sunt înregistrate în contabilitate si raportate în
situatiile financiare ale perioadelor aferente.
II. Principiul continuităţii activităţii.
Pentru închiderea exerciţiului financiar 2020 s-a pornit de la ideea că unitatea îşi continuă în mod normal
activitatea într-un viitor previzibil, fara a intra în imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea
semnificativa a acesteia.
III. Principiul permanenţei metodelor
Metodele de evaluare a elementelor patrimoniale şi a rezultatelor realizate în anul 2020 sunt o
continuare a celor din anul 2019, asigurând comparabilitatea în timp şi anume:
1. Pentru imobilizări s-a procedat astfel :
a) evaluarea la intrare în patrimoniu s-a realizat la preţ de achiziţie conform facturii
b) evaluarea la închiderea exerciţiului s-a reflectat în bilanţ la valoarea de intrare în patrimoniu sau
la valori reevaluate in cazul constructiilor si al terenurilor. Nu s-au constituit provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor.
c) evaluarea la ieşirea din patrimoniu s-a făcut prin aprecierea valorii de piaţă.
d) metoda de amortizare este cea liniară.
2. Pentru stocurile de materiale auxiliare, combustibil, piese de schimb, alte materiale consumabile şi
materiale de natura obiectelor de inventar:
- metoda de evidenţiere este cea a inventarului permanent
- evaluarea la intrarea în patrimoniu s-a făcut la cost de achiziţie
- nu s-au realizat din producţie proprie
- evaluarea cu ocazia ieşirii din patrimoniu s-a făcut utilizând metoda FIFO
- evaluarea la închiderea exerciţiului s-a reflectat în bilanţ la valoarea de intrare în patrimoniu
- nu s-au înregistrat tratamente contabile alternative .
3. Pentru creanţe :
- înregistrare în evidenţa contabilă s-a facut la valoarea nominala
- la inchiderea exerciţiului – s-au reflectat în bilanţul contabil, la valoarea de intrare în patrimoniu
- ieşirea s-a operat la valoarea de înregistrare
- s-au constituit provizioane pentru deprecierea creantelor
- nu s-au înregistrat tratamente contabile alternative.
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4. Pentru obligaţii :
- înregistrare în evidenţa contabilă s-a facut la valoarea nominala
- la închiderea exerciţiului – nu au fost situaţii de valori în minus faţa de valorile contabile pentru
care sa se constituie provizioane
- ieşirea s-a operat la valoarea cu care au fost înregistrate în evidenţa contabilă.
- nu s-au înregistrat tratamente contabile alternative.
5. Pentru mijloace de trezorerie
- evaluarea la intrare s-a făcut la valoarea de înregistrare
- la închiderea exerciţiului devizele existente în contul de la bancă au fost evaluate la cursul
stabilit la finele exerciţiului financiar si anume 4.8694 lei/eur
- la ieşire s-au evaluat la valoarea de intrare
- nu s-au inregistrat tratamente contabile alternative.
6. Cheltuielile şi veniturile realizate :
Conturile de venituri şi cheltuieli au fost analizate în momentul
înregistrării în evidenţa contabilă cu oglindirea deductibiltăţii sau nedeductibilităţii asupra impactului
fiscal al acestora .
IV. Principiul prudentei.
S-a ţinut seama de toate ajustările datorate deprecierilor în valoarea activelor şi de toate obligaţiile
previzibile şi de pierderile potenţiale care au luat naştere în cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe
parcursul unui exerciţiu anterior.
V. Principiul independenţei exerciţiului.
S-au înregistrat şi cuprins în situaţiile financiare toate veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului
financiar, indiferent de data încasării sumelor sau a efectuării plăţilor, despre care unitatea a avut
cunoştiinta până la data întocmirii balanţei de verificare şi a bilanţului contabil la 31 decembrie 2020.
VI. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv.
Pentru stabilirea unui post din bilanţ, s-a pornit de la determinarea separată a valorii fiecărui element
individual de activ sau de pasiv.
VII. Principiul intangibilităţii.
Bilanţul de deschidere al exerciţiului corespunde cu bilanţul de închidere a exerciţiului precedent.
VIII. Principiul necompensării
Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă
pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepţia compensărilor între active şi pasive admise de
Standardele Internaţionale de Contabilitate.
IX. Principiul contabilizarii si prezentarii elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinând
seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza.
X. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie.
Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de
achizitie sau al costului de producti.In cazul in care se fac evaluari alternative, acestea vor fi cele permise
de legislatia in vigoare si conform politicilor contabile aprobate de entitate.
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XI. Principiul pragului de semnificatie
O informatie este semnificativa daca omisiunea sau declararea sa eronata, poate influenta deciziile
utilizatorii acestei informatii.

Tratamente contabile aplicate
Principalele tratamente contabile adoptate în întocmirea situaţiilor financiare ale SC Retezat SA sunt
prezentate mai jos:
 Imobilizările corporale
Imobilizările corporale sunt prezentate la costul lor iniţial, mai puţin amortizarea cumulată şi pierderile
cumulate din depreciere.
Costul iniţial al imobilizărilor corporale achiziţionate în anul 2020 este mai mare de valoarea de referinta
prevazuta de lege şi include preţul de cumpărare, taxele nerambursabile de achiziţionare şi alte costuri
direct atribuibile punerii în stare de funcţionare a activului.
Amortizarea este calculată conform metodei liniare .
 Stocuri
Stocurile sunt evaluate la minimul dintre cost şi valoarea realizabilă netă. Valoarea realizabilă netă este
preţul de vânzare estimat în cursul normal al derulării activităţii, diminuat cu eventualele costuri cu
pregătirea pentru vânzare şi cu vânzarea propriu-zisă.
Stocurile sunt evaluate la ieţire prin utilizarea metodei FIFO.
 Creanţe
Conturile de clienţi şi alte creanţe sunt evidenţiate în bilanţ la valoarea lor recuperabilă .
 Casa şi conturi la bănci
Disponibilul include numerarul din casierie şi bănci, in lei.
 Datorii
Datoriile sunt prezentate la valoarea lor nominală sau la valoarea reevaluată în cazul datoriilor în valută.

NOTA 7 – Acţiuni şi obligaţiuni
La data bilanţului structura acţionariatului este după cum urmează:
Asociaţi
Aldea (Bozdog) Ioana
Kobi Design SRL
Aldea Gheorghe Aurel
Alţi acţionari pers fizice
Alti actionari pers juridice
Total

% deţinut
35,4921
32,7381
24,7970
6,9496
0,0232
100,00

Valoare capital
1.204.800
1.111.312,50
841.750
235.907,50
787,50
3.394.557,50

Capitalul social la data de 31.12.2020 este de 3.394.558 lei, echivalentul a 697.120,68 euro.

NOTA 8 – Informaţii privind salariaţii
In cursul anului 2020, societatea a avut un numar mediu de 8 salariati, fondul de salarii consumat fiind de
265.210 lei. Numarul de angajati este format din salariatii permanenti la care se adauga colaboratorii,
adica ospatarii si bucatarii angajati pe perioada determinata in functie de amploarea evenimentului.
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NOTA 9 –Principalii indicatori economico – financiari
1.Indicatori de lichiditate
a) Indicatorul lichidităţii curente:
Active curente / Datorii curente
30.614.197/ 24.206.199=1.26
b) Indicatorul lichidităţii imediate:
Active curente – Stocuri / Datorii curente
(30.614.197-24.120.122) / 24.206.199=0.27
2. Indicatori de profitabilitate
a) Marja brută din vânzări
Profit brut / Cifra de afaceri
1.056.032/11.532.872 = 0.09
b) Rentabilitatea brută a activităţii
Rezultatul brut / Total vanzari
1.056.032/6.318.397 = 0.17

NOTA 10 – Alte informaţii
Prezentarea societăţii
SC RETEZAT SA este o societate pe acţiuni, înregistrată la Oficiul Registrulul Comerţului sub nr.
J32/219/1991, având codul unic de înregistrare RO 787311.
La inceputul anului 2017 s-a procedat la modificarea la Registrul Comertului a obiectului principal de
activitate, noul cod CAEN fiind 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente.
In cursul anului 2020 activitatea societatii a constat in principal in:
Datorita situatiei actuale generata de COVID-19, activitatea de restaurant si centru expozitional a fost
suspendata. Ca urmare, veniturile realizate in anul 2020 constau in:
- vanzarea mai multor imobile cu destinatia de locuinte, construite pe terenurile aflate in proprietatea
societatii
- chiriile incasate din spatiile inchiriate
- activitate hotel

ADMINISTRATOR,

CONTABILITATE,

Aldea Gheorghe Aurel

SC Sib Consulting SRL
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SC RETEZAT SA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
2,019.00

2,020.00

TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL EX. FINANCIAR
2,490,055.00

5,393,658.00

DENUMIREA ELEMENTULUI

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Incasari de la clienti
Incasari tichete masa
Incasari din credite t scurt
Restituiri de TVA
Alte incasari
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Plati catre furnizori si angajati
Plati impozite si taxe
Dobanzi platite
Impozit pe profit platit
Plati asigurari
Plati credite termen scurt
Alte plati pentru activitatea de exploatare
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale
Dobanzi incasate
Dividende incasate
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE INVESTITII
Plati pentru achizitionarea de actiuni
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

30,599,207
17,859,684
29,260,791.00 16,578,792.19
0.00
0.00
1,330,705.00 1,053,333.12
0.00
208,545.00
7,711.00
19,013.29
25,195,040
20,571,502
23,721,951.00 17,674,204.02
238,468.00
440,433.49
187,172.00
606,171.39
924,320.00
414,116.00
23,578.00
0.00
0.00 1,330,704.53
99,551.00
105,872.87
5,404,167
-2,711,819

8
0.00
8.00
0.00
412,553
0.00
412,553.00
-412,545

12,161
0.00
12,160.80
0.00
715,143
0.00
715,142.98
-702,982

7,063,708
60,000.00
7,003,708.00
9,151,727
4,884,946.00
1,417,134.00
2,849,647.00
-2,088,019

7,996,737
2,948,485.77
5,048,251.00
8,241,663
0.00
5,291,468.54
2,950,194.65
-244,926

TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZ. LA SFIRSITUL. EX. FINANCIAR
5,393,658

1,733,931

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
Incasari intre entitatile afiliate
Incasari din imprumuturi pe tremen lung
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANTARE
Plati din imprumuturi pe tremen lung
Plati intre entitatile afiliate
Dividende platite
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele ALDEA GHEORGHE AUREL
Semnatura__________________________
Stampila unitatii

INTOCMIT
Numele si prenumele SC SIB CONSULTING SRL
Semnatura________________________
Nr. de inregistrare in organismul profesional 000304

SC RETEZAT SA
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2020

Element al capitalului propriu
(0)
Capital subscris
Patrimoniul regiei
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Rezerve statutare sau contractuale
Rezerve reprezentind surplusul realizat din
rezerve din reevaluare
Alte rezerve
Actiuni proprii
Rezultatul reportat reprezentind
Sold C
profitul nerepartizat sau pierderea
neacoperita
Sold D
Rezultatul reportat provenit din
Sold C
adoptarea pentru prima data a
IAS, mai puţin IAS 29
Sold D
Rezultatul reportat provenit din Sold C
corectarea erorilor contabile
Sold D
Rezultatul reportat provenit din
Sold C
trecerea la aplicarea
Reglementarilor contabile
conforme cu Directivele Europene Sold D
Profitul sau pierderea exercitiului
Sold C
financiar
Repartizarea profitului
Total capitaluri proprii

Sold la
01.012020

Creşteri
Total, din Prin transfer
care:

(1)
3.394.558
10.109.188
678.912
-

(2)

Reduceri
Total, din
Prin
care:
transfer

Sold la
31.12.2020

-

(3)
-

(4)
-

(5)
-

(6)
3.394.558
10.109.188
678.912
-

7.370.401
121.273
-

-

-

-

-

7.370.401
121.273
-

2.076.614

5.386.384

-

3.186.126

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.276.872
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.386.384

11.115.817

-

6.318.396

-

588.963

Sold D

-

-

-

-

-

Sold C

186.126

-

-

-

-

Sold D

28.951.205

186.126

26.540.168

Administrator,

Intocmit

Aldea Gheorghe Aurel

SC Sib Consulting SRL
Persoana juridica membra CECCAR
Nr.de inregistrare 00304

Semnatura si stampila

Semnatura

S.C. RETEZAT S.A.

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SC RETEZAT SA
pentru anul 2020

S.C. RETEZAT S.A. Sibiu este persoana juridica romana cu capital integral privat, avand un
capital social de 3.394.557,50 lei, integral varsat, inregistrata la Registrul Comertului sub
numarul J32/219/1991, avand cod unic de inregistrare RO 787311. Capitalul social este divizat
in 1.357.823 actiuni cu valoare nominala de 2.5 ron/actiune.
Conform actului constitutiv, S.C. RETEZAT S.A. este condusa de un Consiliu de Administratie
format din 3 persoane, care incepand cu 14.02.2011 are urmatoarea structura:
PRESEDINTE:
MEMBRI:

GHEORGHE AUREL ALDEA
CIPRIAN IOAN NEAMTIU
MARIA ALEXANDRA NEAMTIU

Consiliul de Administraţie al S.C. RETEZAT S.A. Sibiu şi-a desfăşurat activitatea în anul
2020 pe baza Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a
Acţionarilor. In şedinţele Consiliului de Administraţie din cursul anului 2020 s-au analizat
rezultatele economico-fînanciare ale societăţii şi s-au stabilit măsuri pentru optimizarea
activitatii societatii.
Obiectul principal de activitate declarat la Registrul Comertului corespunde codului CAEN 5621
– Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente. Modificarea obiectului principal de
activitate s-a facut la inceputul anului 2017.
In cursul anului 2020 activitatea societatii a constat in principal in:
Datorita situatiei actuale generata de COVID-19, activitatea de restaurant si centru expozitional
a fost suspendata. Ca urmare, veniturile realizate in anul 2020 constau in:
- vanzarea mai multor imobile cu destinatia de locuinte, construite pe terenurile aflate in
proprietatea societatii
- chiriile incasate din spatiile inchiriate
- activitate hotel
Situaţia principalilor indicatori economico-financiari în anul 2020 faţă de anul 2018 se prezintă
astfel:
Nr.
Indicatorul
crt.
1 Cifra de afaceri
2 Venituri din exploatare
3 Cheltuieli de exploatare - din care cheltuieli cu personalul
4 Profit sau pierdere din exploatare

2020

2019

Diferente

11.532.872
6.299.191
4.634.298
271.156

25.849.791
11.801.061
5.161.746
372.136

-14.316.919
-5.501.870
-527.448
-100.980

1.664.893

6.639.315

-4.974.422
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5
6
7
8
9
10

Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Profit sau pierdere financiară
Venituri totale
Cheltuieli totale
Profitul sau pierderea brută

19.206
628.067
-608.861
6.318.397
5.262.365
1.056.032

10.583
205.244
-194.661
11.811.644
5.366.990
6.444.654

8.623
422.823
5.493.247
-104.625
-5.388.622

Daca in anul 2019 societatea a inregistrat un profit net de 5.386.384 lei, in anul 2020
valoarea acestuia a fost de 857.213 lei, rezultat in principal din activitatea de dezvoltare
imobiliara.
Pentru formarea unei imagini corecte a poziţiei financiare a societăţii la 31.12.2020
prezentăm si situaţia principalelor elemente de activ şi pasiv din bilanţ pentru anul 2020
comparativ cu anul 2019:
Denumirea elementului
Imobilizări necorporale
1
2
Imobilizări corporale
3
Imobilizări financiare
A. ACTIVE IMOBILIZATE
4
Stocuri
5
Creanţe
6
Casa şi conturi la bănci
B. ACTIVE CIRCULANTE
C. CHELTUIELI IN AVANS
D. DATORII PE TERMEN SCURT
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE
ACTIVE
MINUS
F. TOTAL
DATORII
G.
PE TERMEN LUNG
H. PROVIZIOANE
I. VENITURI ÎN AVANS
J. CAPITAL ŞI REZERVE
/
PIERDEREA
K. PROFITUL
REPORTATĂ
/
PIERDEREA
L. PROFITUL
EXERCIŢIULUI
M. CAPITALURI PROPRII-TOTAL

2020
73
20.383.155.116

2019
114
21.910.431.116

Diferenţe

20.383.228
24.120.122
4.760.144
1.733.931
30.614.197
17.192
24.206.199
6.156.940
26.540.168

21.910.545
16.936.368
1.996.085
5.393.658
24.326.111
42.084
10.323.827
14.044.368
35.954.913

-41
-1.527.276
0
-1.527.317
7.183.754
2.764.059
-3.659.727
6.288.086
-24.892
13.882.372
7.887.428
-9.414.745

14.303.932
11.647.273

14.303.932
9.447.015

2.200.258

857.213
26.808.418

5.386.384
28.951.205

-4.529.171
-2.142.787

La sfârşitul anului 2020 structura sintetică a actionarilor, conform registrului consolidat, se
prezintă astfel:
Aldea Ioana
Kobi Design
Gheorghe Aldea
Persoane fizice
Persoane juridice

481.920 acţiuni
444.525 acţiuni
336.700 actiuni
94.363 actiuni
315 acţiuni

35.49%
32.74%
24.80%
6.95%
0.02%
2|P a ge

S.C. RETEZAT S.A.

In anul 2020, societatea a inregistrat un profit net in suma de 857.213, reflectata contabil ca
profit nerepartizat, urmand ca aceasta sa fie repartizata pe destinatii conform hotararii AGA.
Consiliu de Administratie al societatii propune:
-

repartizarea de dividende in suma de 1.500.000 din profitul nerepartizat anterior, urmand
ca profitul din anul 2020 in suma de 857.213 sa ramana nerepartizat.

Sibiu, 30.03.2021

Presedinte C.A.
GHEORGHE ALDEA
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DECLARATIE
în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au întocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :

Persoana juridica: SC RETEZAT SA
Judetul: 32--SIBIU
Adresa: localitatea SIBIU, str. J.S.BACH, nr. 4, tel. 0269/218004
Numar din registrul comertului: J32/219/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5621—Activitati de alimentatie
(catering)pentru evenimente
Cod de identificare fiscala: 787311
________________________________________________________________
Administratorul societatii, ALDEA GHEORGHE AUREL, îsi asuma raspunderea pentru
întocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirma ca:
a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale
conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

sunt în

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei
financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
c) Societatea îsi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,
ALDEA GHEORGHE AUREL

FANTANA MARIA – BIROU EXPERT CONTABIL, AUDITOR FINANCIAR
SIBIU, str. Ovazului, nr. 20A, ap. 3
CUI 37110541
Registrul Public Electronic ASPAAS Nr. AF5450

.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Privind auditarea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2020
la societatea RETEZAT S.A. SIBIU
OPINIE
1. Am auditat situatiile financiare la societatea RETEZAT S.A., cu sediul in SIBIU,
str. I. S. Bach, nr. 4, Nr. Registrul Comertului J32/219/1991, CIF RO 787311, care cuprind
BILANTUL, CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE, SITUATIA MODIFICARII
CAPITALURILOR PROPRII, SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE si NOTELE
EXPLICATIVE la situatiile financiare, inclusiv un sumar al POLITICILOR CONTABILE
semnificative, la 31.12.2020.
Situaţiile financiare menţionate mai sus se referă la:
TOTAL CAPITALURI PROPRII
26.808.418 LEI
PROFIT NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR
857.213 LEI
CIFRA DE AFACERI NETA
11.532.872 LEI
2. IN OPINIA NOASTRA, SITUATIILE FINANCIARE anexate ale societatii
SUNT INTOCMITE, SUB TOATE ASPECTELE SEMNIFICATIVE, PREZINTA POZITIA
FINANCIARA A SOCIETATII LA 31.12.2020, PRECUM SI PERFORMANTA SA
FINANCIARA, IN CONFORMITATE cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice
din Romania nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.
BAZA OPINIEI
3. Am efectuat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA)
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Conform acestor standarde,
responsabilitatea noastra este descrisa in continuare in sectiunea Responsabilitatile Auditorului
pentru Auditul Situatiilor Financiare din raportul nostru.
Noi suntem independenti fata de Societate, in conformitate cu Codul de Etica al
Contabililor Profesionisti (Codul IESBA) emis de Bordul Standardelor de Etica pentru Contabili
impreuna cu cerintele de etica relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania, si am
indeplinit celelalte responsabilitati in ceea ce priveste etica, in conformitate cu aceste cerinte.
Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate
pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.
Responsabilitatile Conducerii si ale celor responsabili de Situatiile Financiare
4. Conducerea societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a
situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014 si pentru acel control intern pe care
conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt
lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
5. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea
capacitatii Societatii de a continua activitatea in baza principiului continuitatii activitatii
prezentand, dupa caz, aspecte legate de continuitatea activitatii si adecvarea utilizarii
principiului contabil al continuitatii activitatii, aceasta doar in cazul in care conducerea nu
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intentioneaza sa lichideze societatea sau sa inceteze operatiunile acesteia sau nu are alta varianta
realista in afara acestora.
6. Persoanele insarcinate cu guvernanta au responsabilitatea pentru supravegherea
procesului de raportare financiara al Societatii.
Responsabilitatile Auditorului pentru Auditul Situaţiilor Financiare
7. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura
in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de
frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra.
Asigurare rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca
un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa,
daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare, si sunt considerate
semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor
influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem
scepticismul profesional pe parcursul auditului.
De asemenea:
- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare
cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la
respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza
pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzata de frauda
este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzata de eroare,
deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si
evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de
audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii
controlului intern al societatii.
- Evaluam gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al
estimarilor contabile si al prezentarilor aferente realizate de conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a
contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute,
daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea
genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul
in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in
raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care
aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe
probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau
conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului
continuitatii activitatii.
- Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata
si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice
deficiente ale controlului intern pe care le identificam pe parcursul auditului.
Raport asupra Raportului Administratorului
8. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului
administratorilor in conformitate cu cerintele OMFP 1802/2014, raport care sa nu contina
denaturari semnificative, precum si pentru acel control intern pe care conducerea il considera
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.
necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari
semnificative, cauzate de frauda sau eroare. Raportul administratorilor prezentat in anexa nu
face parte din situatiile financiare. Opinia noastra asupra situatiilor financiare nu acopera
raportul administratorilor.
9. In legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare, noi am citit raportul
administratorilor anexat situatiilor financiare si raportam ca:
a. In raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie
consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in
situatiile financiare;
b. Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile
cerute de OMFP 1802/2014;
c. Pe baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul
acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul
incheiat la 31.12.2020, nu am identificat informatii incluse in raportul
administratorilor care sa fie eronate semnificativ.
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RETEZAT SA
Declaratia privind indeplinirea principiilor de Guvernanta Corporativa in anul 2020
In conformitate cu Legea nr.297/2004 privind Piata de Capital, Codul Bursei de
Valori Bucuresti, principiile de Guvernanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a
BVB

Nr.
Crt.

Principiile de
Guvernanta Corporativa

Societatea trebuie sa
detina un regulament
intern al Consiliului care
sa includa termeni de
referinta cu privire la
Consiliu si la functiile de
A.1. conducere cheie ale x
societatii. Administrarea
conflictului de interese
la nivelul Consiliului
trebuie, de asemenea, sa
fie tratat in regulamentul
Consiliului.
Orice alte angajamente
profesionale
ale
membrilor Consiliului,
inclusiv
pozitia
de
membru executiv sau
neexecutiv al Consiliului
x
A.2.
in alte societati si
institutii non-profit, vor
fi aduse la cunostinta
Consiliului inainte de
numire si pe perioada
mandatului.
Fiecare membru al
Consiliului va informa
Consiliul cu privire la
orice legatura cu un
actionar care detine
sau
indirect x
A.3. direct
actiuni reprezentand nu
mai putin de 5% din
numarul total de drepturi
de vot. Aceasta obligatie
are in vedere orice fel de

Respecta

Nu respecta
sau respecta
partial

Motivarea
neconformitatii

legatura
care
poate
afecta pozitia membrului
respectiv pe aspecte ce
tin de decizii ale
Consiliului.
Raportul anual trebuie sa
informeze daca a avut
loc
o
evaluare
a
Consiliului,
sub
A.4. conducerea
presedintelui. Trebuie sa
contina, de asemenea,
numarul de sedinte ale
Consiliului.
privind
A.5. Procedura
cooperarea
cu
Consultantul autorizat
pentru perioada in care
aceasta cooperare este
impusa de Bursa de
valori Bucuresti, va
contine
cel
putin
urmatoarele:
- Persoana de legatura cu
consultantul autorizat:
- 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 periodice,
astfel incat Consultantul
Autorizat sa poata fi
consultat;
- Obligatia de a furniza
Consultantului Autorizat
toate
informatiile
relevante
si
orice
informatie pe care in
mod rezonabil o solicita
Consultantul Autorizat
sau
este
necesara
Consultantului Autorizat
pentru
indeplinirea

x

x

x

x

responsabilitatilor ce-i
revin:
- Obligatia de a informa x
Bursa
de
Valori
Bucuresti cu privire la
orice disfunctionalitate
aparuta
in
cadrul
cooperarii
cu
Consultantul Autorizat
sau
schimbarea
Consultantului
Autorizat.
Consiliul va adopta o
politica astfel incat orice
tranzactie a societatii cu
o filiala reprezentand 5%
sau mai mult din activele
nete ale societatii,
conform celei mai
recente raportari
financiare, sa fie
aprobata de Consiliu.
B.2. Auditul intern trebuie sa
fie realizat de o structura
organizatorica separata
(departamentul de audit
intern) din cadrul
societatii sau prin
x
serviciile unei terte parti
independente, care va
raporta Consiliului, iar in
cadrul societatii, ii va
raporta direct
directorului general.
B.1.

C.1. Societatea va publica in
raportul anual o sectiune
care va include veniturile
totale ale membrilor
Consiliului
si
ale
x
directorului
general
aferente anului financiar
respectiv si valoarea
totala
a
tuturor
bonusurilor
sau
a

Nu exista filiale –
nu este cazul

oricaror
compensatii
variabile
si,
de
asemenea,
ipotezele
cheie
si
principiile
pentru
calcularea
veniturilor mentionate
mai sus.
D.1. Societatea trebuie sa
organizeze un serviciu
de Relatii cu investitorii
–
facut
cunoscut
publicului larg prin
persoana/persoanele
responsabile sau ca
unitate organizatorica. In
afara de informatiile
impuse de prevederile
legale, societatea trebuie
sa includa pe pagina sa
de internet o sectiune
dedicata
Relatia
cu
Investitorii, in limbile
romana si engleza, cu
toate
informatiile
relevante de interes
pentru
investitori,
incluzand:
Principalele
regulamente
ale
societatii, in particular
actul
constitutiv
si
regulamentele interne ale
organelor statutare.
Principalele
regulamente
ale
societatii, in particular
actul
constitutiv
si
regulamentele interne ale
organelor statutare.
- CV-urile membrilor
organelor statutare.
- Rapoarte curente si
rapoarte periodice.
- Informatii cu privire la
adunarile generale ale
actionarilor: ordinea de
zi si materialele aferente;

x

Se va avea in
vedere
conformarea

hotararile
adunarilor
generale.
- Informatii cu privire la
evenimentele
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.
- Alte informatii de
natura extraordinara care
ar trebui facute publice:
anularea/modificarea/init
ierea cooperarii cu un
Consultant
Autorizat,
semnarea/reinnoirea/ter
minarea unui acord cu
un Market Marker.
- Societatea trebuie sa
aiba o functie de Relatii
cu Investitorii si sa
includa in sectiunea
dedicata acestei functii,
pe pagina de internet a
societatii, numele si
datele de contact ale unei
persoane
care
are
capacitatea de a furniza,
la cerere, informatii
corespunzatoare.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Aldea

