RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2019
DATA RAPORTULUI: MARTIE 2020
DENUMIREA SOCIETATII: METALICA S.A.
SEDIUL SOCIAL: ORADEA, STR. UZINELOR NR. 10
TELEFON: 0259267621, FAX 0259470032
CUI: 51179
NR.ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI: J05/128/1991
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 3.403.167,5 lei
ACTIUNI NOMINATIVE CU VALOARE NOMINALA: 2,5 lei
PIATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILOR MOBILIARE EMISE:

AeRO

1. ACTIVITATEA SOCIETĂŢII COMERCIALE
1.1. a) METALICA S.A. este o societate cu capital privat, cu activitate preponderenta cuprinsa in clasa 2752FABRICAREA DE ECHIPAMENTE CASNICE NEELECTRICE - respectiv productia si vanzarea de aragazuri,
plite incastrabile şi reşouri cu combustibil gazos, chiuvete emailate si inox, sobe de incalzit cu combustibil solid.
Activitatile complementare sunt: proiectarea şi realizarea de SDV-uri pentru terţi şi pentru necesităţi proprii,
presaj si acoperire prin emailare sau vopsire repere din tabla pentru terţi si comert cu produse electrocasnice.
b) METALICA S.A. s-a constituit ca societate comerciala in anul 1991, in baza Hotaririi 1104/1990 de
reorganizare a unor intreprinderi de stat in societati comerciale.
c) In anul 2019 nu a suferit fuziuni, divizari sau reorganizari, nu are filiale si puncte de lucru.
d) In anul 2019 s-au instrainat active in valoare de 1.263.897.99 lei, reprezentand utilaje si echipamente conform
contractului de vanzare-cumparare nr.20/20.05.2019 si facturii mf29530/21.05.2019 si conform contractului de
vanzare - cumparare nr.4535/09.12.2019 si facturilor mf30545/19.12.2019, mf99102/23.12.2019 la valoarea de
achizitie de 1.214.930,6 lei si mijloace de transport la valoarea de achizitie de 48.967,39 lei, conform facturii
mf30574/18.12.2019.
Nu s-au achizitionat active.
e) Din activitatea desfasurata in anul 2019 s-a realizat o cifra de afaceri de 12.777.330 lei, s-a inregistrat o
pierdere din exploatare 2.787.603 lei si o pierdere financiara de 209.238 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:
a) Pierdere neta inregistrata in 2019
b) Cifra de afaceri realizata in 2019
c) Pondere vanzari pe piata interna
Pondere export
d)Total cheltuieli de exploatare
e) Cota de piaţă pentru masini de gatit cu gaze
f) Lichiditate: disponibilitati în casa si conturi la banci:
31.12.2018
31.12.2019

2.996.841 lei
12.777.330 lei
99.3%
0.7%
17.106.164 lei
nu detinem informatii
375.449 lei
573.162 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale
a) Gama de produse oferite de către Metalica SA cuprinde urmatoarele categorii de produse:
-maşini de gatit cu gaze;
-reşouri de gătit cu gaze;
-plite de gătit incorporabile;
-sobe de încălzit cu combustibil solid;
-proiectarea şi execuţia de ştante şi matriţe;
-chiuvete din inox si tabla emailata;
- prestări servicii executate pentru terţi (presaj la rece, emailat si vopsit repere din tabla).
Vanzarea produselor in anul 2019 s-a facut preponderent pe piata interna, 99.7% din cifra de afaceri, iar
clientii au fost structurati in retele de retail, hypermarketuri si distribuitori.
b) Ponderea principalelor categorii de produse sau servicii în cifra de afaceri pentru ultimii trei ani:
2017
2018
2019
1.
Maşini, reşouri, plite de gatit cu gaze
83,8
86,0
85,7
2.
Chiuvete emailate si alte prestari servicii
7,5
7,6
6,8
3
SDV
4,0
1,8
0,3
4.
Sobe de incalzit cu combustibil solid
0,5
0,3
0,1
5
Marfa vanduta
0.6
0.2
1,0
6.
Alte activitati (chirii spatii,alte servicii)
3,6
4.1
6,1
c) Proiectele noi avute în vedere pentru care se vor afecta resursele disponibile în anul 2020, sunt cuprinse in
strategia de investitii si optimizare a proceselor pentru perioada 2020-2022, prin care se urmareste cresterea
vanzarilor direct si prin imbunatatire calitatii produselor, cresterea capacitatilor de productie pentru fabricarea
produsului nou, reducerea consumurilor energetice tehnologice, a cheltuielilor cu mentenanta si noncalitatea.
Masurile cuprinse in strategie urmaresc reducerea noxelor, imbunatatirea sigurantei, microclimatului si a altor
conditii de munca.
Evaluarea activitatii de achizitii
In anul 2019 a fost continuata activitatea de reducere a costurilor cu materiile prime, concomitent cu
obtinerea unor facilitati privind transportul (conditii si tarife avantajoase, avand ca scop obtinerea preturilor CPT
la toate categoriile de produse achizitionate).
Prin politica de achizitii s-a asigurat continuitatatea activitatii si evitarea blocajelor in productia curenta.
S-au stabilit contacte cu un numar cat mai mare de furnizori potentiali din domeniul tuturor categoriilor de materii
prime si materiale si au fost clasificati pe criterii stricte privind raportul pret-calitate, modalitati de livrare si
termene de plata convenabile, gradul de solicitudine in situatii atipice, fermitate si seriozitate in rezolvarea
problemelor calitative.
Materialele necesare procesului de productie sunt aprovizionate de la firme din tara, s-a trecut la achizitionarea esalonata, in transe care sa acopere necesarul saptamanal de repere, a materialelor cu pondere
cantitativa si valorica mare(cum ar fi de ex.: table laminate la rece , geamuri securizate , ambalaje din carton,
etc.).

Aceste masuri au avut ca scop principal mentinerea unui echilibru constant dintre plati, efectuate la
termenele negociate cu furnizorii de materiale si incasarile din vanzarile de la clientii nostri.
Principalii furnizori de componente importate sunt cei cu care s-a colaborat si inn anul precedent.
S-a reusit menținerea prețurilor la majoritatea componentelor, la unele componente obtinandu-se reduceri de pret. Pe fondul inconstantei preturilor materialelor si materiilor prime, in special a celor de pe piata
interna, am initiat masuri de prevenire a riscului de majorare a preturilor prin stipularea in contractele comerciale
incheiate cu furnizorii a obligativitatii de a anunta modificarea preturilor cu cel putin treizeci de zile inainte de
aplicare a acestora.
Din a doua jumatate a anului a fost luata masura optimizarii formatelor de table, ceea ce a dus la un
consum mai redus a acesteia.
Stocurile de materiale si materii prime au fost strict dimensionate pe specificatiile planului de productie
lunar, respectiv pe activitati de intretinere si reparatii.
Evaluarea activităţii de vânzare
Structural, oferta de produse a METALICA SA s-a menținut și pe parcursul anului 2019, conținând
aragazuri, sobe de încălzit, sobe de gătit și încălzit, reșouri de gătit cu gaz, plite încastrabile, chiuvete, stante si
matrițe, cu mentiunea ca din luna februarie s-a trecut la fabricarea aragazelor si plitelor incastrabile cu siguranta.
Incepand din luna aprilie aragazele cu siguranta au fost listate in retelele de retaileri,
hypermarketuri/supermarketuri, magazine specializate, magazine tip discount și tip cash & carry, distribuitori
naționali și zonali și alți clienți.
Incepand cu luna noiembrie in portofoliul de vanzare au fost adaugate si 4 modele de ceaune.
Comercializarea produselor Metalica (chiuvete) în anul 2019 s-a realizat atât pe piața internă cât și pe
cea externă.
Structura vânzărilor realizate în anul 2019 in functie de ponderea in cifra de afaceri a fost următoarea:
Denumire produs
Mașini de gătit

%
80,60

Plite încorporabile

0,66

Reșouri de gătit

3,51

Sobe de încălzit și de gătit

0,15

Chiuvete

1,62

Ceaune

0,10

Alte produse și servicii

13.36

Produsul cel mai bine vândut a fost aragazul F4 alb S5. S-a menținut nivelul prețurilor de listă, iar prin
oferirea de promoții limitate temporar s-a reușit reducerea stocurilor de produse cu vânzare lentă.
b) Mediul concurențial s-a menținut complex nuanțat și acerb, accentuându-se presiunea asupra prețului de vânzare, a gamei coloristice ofertate, a designului și a dotării produselor. Principalii competitori din piață
au fost producătorii mărcilor Arctic, Beko, Samus, Zanussi, Electrolux, Gorenje, Bosch, Hansa, Candi, HotpointAriston, Serreno, LDK și Tehnoton, aceste produse fiind prezente în toate sau în majoritatea structurilor de
vânzare (hipermarket-uri, rețele nationale și zonale, magazine). Produsele sub marcă privată au intrat pe piață
agresiv, cu o gama coloristică variată și prețuri reduse.
Produsele Gorenje, Hotpoint-Ariston, Smeg, Studio Casa și Bosh au vizat preponderent segmentul premium, fiind mai scumpe, și având design personalizat și multiple dotări. Produsele low-cost, majoritatea importate, în special din Turcia și China, ale marcilor Beko, LDK, Hansa, Heinner, Meister Hausgerate, Myria, Sereno,
Samus și Tehnoton au reprezentat concurența directă pentru produsele noastre, din cauza prețului lor de raft
apropiat și al caracteristicilor tehnice comparabile.
Distribuția internă a cuprins retelele de retaileri, hypermarketuri/ supermarketuri, magazine specializate,
magazine tip discount, cash & carry, distribuitori naționali și zonali și alți clienți.
Incepand cu luna februaria aragazul F4 alb S5 capac sticla a fost listat si in magazinele BRICO DEPOT.

Obligativitatea legislativa privind dotarea cu siguranta a aragazelor si plitelor incastrabile, a dus la o
crestere a pretului de vanzare.
Față de anul 2018 livrările de produse către clienți a scăzut si din cauza faptului ca unii retaileri si
distribuitori au venit cu marci proprii.
Activitatea de export, producția și vânzarea de chiuvete de grădină către Olanda si Ungaria a scazut
în 2019.
Acțiunile societății care vizează creșterea vânzărilor includ: negocieri cu posibili clienți interni si exteni,
rețele și distribuitori, cărora le oferim un model de mașină de gătit personalizat conform cererii, la un preț
competitiv, acțiuni de promovare conform cerințelor pieței în funcție de bugetul alocat.
1.1.3. Evaluarea aspectelor legate de personalul societăţii comerciale
a) La 31.12.2019 METALICA SA a avut un personal cu urmatoarea structura:
- 108 de angajaţi cu contract individual de muncă si 2 persoane cu contract de mandat,
- 30 personal TESA si 80 muncitori,
49% din angajati, respectiv un numar de 53 persoane, sunt membri ai SINDICATULUI LIBER METALICA afiliat
CARTEL ALFA. Au fost acordate tichete de masa pentru intreaga perioada lucrata.
b) In raporturile dintre conducerea societatii şi angajaţi nu s-au inregistrat in cursul anului 2019 nici un fel de
elemente conflictuale.
1.1.4. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra mediului inconjurător
Metalica SA are implementat un sistem de management integrat de calitate conform ISO 9000/2015,
pentru care s-a obtinut menţinerea certificării în urma auditului extern de supraveghere efectuat de către TUV
Rheiland.
In urma demersurilor efectuate si a documentatiei depuse s-a obtinut recertificarea de catre SGS
Romania conform Regulamentului (UE) 2016/426 (HG 804/2016) privind aparatele consumatoare de
combustibili gazoşi, a plitei incorporabile si a masinilor de gatit cu dotari electrice.
In cursul anului 2019 s-a redactat documentatia tehnica si s-a depus la APM BIHOR pentru reinnoirea
autorizatiei de mediu, s-au efectuat raportări semestriale la ambalaje/deşeuri de ambalaje la APM Bihor + ANPM
+ AFM ; unitatea are contract cu unitate autorizata pentru colectarea ambalajelor/deseuri de ambalaje si a fost
inspectata de APM Bihor, Comisariatul Judeţean Bihor al Gărzii de Mediu, ABAC Oradea, Compania de Apă
Oradea, dar nu s-au primit amenzi.
Nu sunt si nici nu se preconizeaza nici un fel de litigii cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia
mediului înconjurător.
1.1.5. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare
Activitatea prioritara personalului tehnic a fost realizarea documentatiei tehnice si adaptarea pregatirii
de fabricatie pentru dotarea tututor modelelor de aragazuri si a plitelor incorporabile numai cu robinete cu siguranta, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 426/2016, incepand cu finele lunii ianuarie 2019 produsele fabricate au respectat aceste aceste cerinte.
In conditiile unui buget restrans, in 2019 s-a finalizat activitatea de cercetare-dezvoltare pentru realizarea prototipului in vederea omologarii si certificarii cuptorului încastrabil electric, care va indeplini cerințele și
necesitățile utilizatorilor finali privind design-ul, funcționalitățile, consumul, gabaritul și cerinţele legale specifice
în vigoare.
1.1.6. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului
In cursul anului 2019, avand in vedere scaderea cifrei de afaceri si ponderea mare a creantelor incerte in
total creante, Metalica SA a avut in continuare o expunere ridicata fata de riscul de lichiditate.

La 25.03.2019 a fost in imposibilitatea de a achita obligatiile fiscale scadente in suma de 344.203 lei,
pentru care a cerut o suplimentare a esalonarii existente conform deciziei 170926/22.01.2019, aprobata de
ANAF.
Societatea a fost expusa si in 2019 la riscul de credit, intrucat nu au existat asigurari pentru creantele
comerciale, dar si acest risc a fost limitat intr-o mare masura prin politica comerciala, respectiv prin mentinerea
in portofoliu doar a clientilor cu plata la livrare, a retelelor mari de magazine.
Riscul valutar a crescut in cursul anului 2019. S-a inregistrat o pierdere financiara de 209.238 lei, cu
34.9% mai mica decat in 2018, in conditiile scaderii cheltuielilor cu dobanzile bancare cu 37,4%. Avand in vedere
ca sunt preponderente creditele in valuta, exista in continuare expunere la riscul valutar si la riscul cresterii
dobanzilor bancare. Preturile de achizitie sunt in majoritate negociate in eur, prin urmare exista expunere si la
risc de pret. Politica comerciala privind vanzarile si achizitiile prevede modalitati de limitare a riscului de lichiditate si de credit, prin stabilirea unui plafon de credit comercial pe fiecare client si a riscului de pret prin existenta
a cel putin doi furnizori pentru materiale si a unor clauze contractuale privind cresterile de pret.
Intrucat investitiile financiare in actiuni au pondere de sub 1% din total active, expunerea societatii fata
de riscurile asociate acestora este mai putin semnificativa. Cu toate acestea, in anul 2019 influenta lor a fost
nefavorabila asupra rezultatelor.
1.1.7. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale
a) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate si urmarind realizarea obiectivelor din
bugetul de venituri si cheltuieli si din programul de activitati si investitii aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Neincasarea creantelor restante de la debitorii incerti, in faliment sau insolventa, a afectat si va afecta in
continuare lichiditatea societatii.
b) Se prevad a se realiza cheltuieli de capital, conform strategiei de investitii si optimizarea a proceselor
pentru perioada 2020-2022, ce se vor realiza in functie de disponibilitatile existente.
c) Prin afectarea lichiditatii societatii, neincasarea creantelor restante de la debitorii incerti si prelungirea
proceselor de faliment au afectat si vor afecta in continuare nefavorabil atat volumul cheltuielilor cat si al veniturile societatii.

2. ACTIVELE SOCIETATII COMERCIALE

2.1. METALICA S.A detine active amplasate in principal la sediul social din str. Uzinelor nr. 10, locatie in care
se desfasoara activitatea companiei. La locatia din str.Sovata nr.20 A au fost demolate cladirile si terenul a fost
reamenajat. Activele principale sunt clădiri administrative, hale industriale si ateliere de specialitate ce dispun
de linii specializate pentru desfasurarea urmatoarelor activitati: prelucrări mecanice convenționale și
neconvenționale, sudură, decapare-degresare, călire-revenire, tratamente termice speciale, emailare și vopsire
în câmp electrostatic, montaj, ridicare și transport.
2.2. Gradul de utilizare a capacităţiilor este intre 25 si 100 %. Gradul de uzură fizica este intre 15 si 75%.
Cladirile din str. Uzinelor au fost modernizate si intretinute.
2.3. Nu există litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor detinute de Metalica SA.
3. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE

Capitalul social al METALICA S.A. la 31.12.2019, in valoare de 3.403.167,5 lei, respectiv 1.361.267 de actiuni
cu valoare nominala de 2,5 lei. Capitalul subscris si varsat s-a majorat in cursul anului 2019 cu 1.614.550 lei,
respectiv cu valoarea a 645.820 actiuni a 2,5 lei/actiune emisa.

3.1. Acţiunile METALICA se tranzacţionează pe piata AeRO.
3.2. In ultimii trei ani nu s-a repartizat profit la dividende de plata catre actionari.
3.3. In anul 2019 nu au fost achizitionate actiuni proprii ale METALICA SA.
3.4. Societatea nu are filiale si puncte de lucru.
3.5. Societatea nu a emis obligatiuni sau alte valori mobiliare.
4. CONDUCEREA SOCIETATII METALICA SA
4.1 Pana la data de 22.05.2019 Consiliul de Administratie a fost format din:
STEFAN CONSTANTIN -preşedinte,
DUMITRACHE IULIUS CEZAR- vicepresedinte,
INVESTMENTS CONSTANTIN (fosta CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL – membru
De la 22.05.2019 Consiliul de Administratie a fost format din:
STEFAN CONSTANTIN -preşedinte,
INVESTMENTS CONSTANTIN – membru
CSORPI SAINTS SRL –administrator provizoriu, din 30.08.2019, membru
a) Durata mandatului pentru membrii CA este de 4 ani.
b) Nu exista acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă persoană datorită
căreia persoana respectivă a fost numită administrator
c) Persoane afiliate: la 31.12.2019 INVESTMENTS CONSTANTIN detine 88,7% din actiunile Metalica SA.
4.2. Pana la data de 22.05.2019 conducerea executiva a fost asigurata de:
DUMITRACHE IULIUS-CEZAR- director general, economist
LEUCEA SANDU ALIN –director comercial,economist
La 22.05.2019 a fost numit director general interimar dl. NECULA MARIN, iar in din 6.06.2019 dl.LEUCEA
SANDU MARIN a demisionat si din 12.06.2019 a fost numita director general adj. d-na DANIELA DANCI.
In 13.11.2019 dl. NECULA MARIN a fost revocat si a fost numit in calitate de Director General dl. ALEXANDRUCONSTANTIN CIRSTIAN.
a) Termenul pentru care persoanele fac parte din conducerea executivă este determinat, pentru directorul general (mandat de 4 ani), si nedeterminat, pentru directorul general adjunct.
b) Nu exista acord, înţelegere sau legătură de familie între directorul respectiv şi o altă persoană datorită căreia
persoana respectivă a fost numită in conducerea executiva.
4.3. Persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2.nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative, în ultimii 5
ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului si nici care privesc capacitatea respectivei persoane
de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului.

5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA IN PERIOADA 2016-2018
a) elemente de bilant:

ACTIVE IMOBILIZATE
Constructii si terenuri
Instalatii tehnice si masini
ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri
Creante
Disponibilitati
TOTAL ACTIVE
Cheltuieli in avans
DATORII
Provizioane
Venituri in avans
CAPITALURI PROPRII
b) contul de profit si pierdere:

CIFRA DE AFACERI
VENITURI DIN EXPLOATARE
PRODUCTIA VANDUTA
MARFA VANDUTA
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
CHELT CU MATERII PRIME
CHELTUIELI CU PERSONALUL
PROFIT DIN EXPLOATARE
PIERDERE DIN EXPLOATARE
VENITURI FINANCIARE
CHELTUIELI FINANCIARE
PIERDERE FINANCIARA
VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
PROFIT BRUT
PIERDERE BRUTA
IMPOZIT PE PROFIT
PIERDERE NETA

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

7.980.886
3.861.273
3.541.659
11.594.355
8.096.615
3.102.788
250.881
19.575.241
704
10.363.354

6.303.401
3.743.007
2.011.282
9.593.909
7.264.852
1.921.592
375.449
15.897.310
265.403
7.519.247

13.000
9.199.591

10.833
8.632.633

5.575.938
3.607.802
1.440.352
9.719.566
8.023.738
1.090.650
573.162
15.295.504
199.153
8.160.392
119.123
9.028
7.206.114

lei
31.12.2017 31.12.2018

31.12.2019

24.521.804
26.335.539
24.953.246
172.461
27.860.231
12.689.396
8.167.791

20.684.309
22.581.585
21.154.050
54.536
22.579.369
9.548.733
6.396.178
2.216

2018/2017
%
78,98
96,94
56,79
82,75
96,94
56,79
72,07
81,21
37.699
72,56

lei
2019/2018
%
88,46
96,39
71,61
105,4
112,89
67,91
152,66
98,68
75,04
108,53

83,33
93,84

83.34
89,4

12.777.330
14.318.561
13.122.562
121.727
17.106.164
6.377.548
5.636.793

2018/2017
%
84,35
85.75
84,77
31,62
81.05
75,25
78,31

2019/2018
%
61,77
63,4
62,03
223,2
75,76
66,79
88,12

58,15
81,03
86,08
85,66
81,05

37,03
61,46
65,1
63,35
75,53

1.524.692
82.356
455.748
373.392
26.417.895
28.315.979

47.892
369.297
321.405
22.629.477
22.948.666

2.787.603
17.734
226.972
209.238
14.336.295
17.333.136

1.898.084

319.189

2.996.841

16,8

938,58

1.898.084

319.189

2.996.841

16,8

938,58

c) Indicatori financiari
2017
Lichiditate curenta
Lichiditate imediata

Active curente/datorii curente
Active
curente-stocuri/datorii
curente

1,24
0,38

2018
1,31
0,32

2019
1,19
0,21

Rata solvabilitate generala

Capitaluri proprii/ datorii curente

Solvabilitatea
Rata autonomie financiara
Rata datorii
Grad de indatorare
Rata capital propriu fata de active imobilizate
Rata rentabilitatii economice

Active totale/datorii totale
Capitaluri proprii/cap. Perman.
datorii totale/active totale*100
datorii totale/ Cap. Proprii*100
Cap. proprii/active imobilizate

Rata rentabilitatii financiare
Rata profitului
Rotatia stocurilor
Perioada rotatia creante
Perioada rotatia datorii
Rotatie active
Rotatie capital propriu

Profit exploatare/ Active totale*100
Profit net/ Cap. Proprii *100
Profit brut/cifra de afaceri*100
Cifra de afaceri/stocuri
Creante/Cifra de afaceri*365
Datorii/ Cifra de afaceri*365
Cifra de afaceri/ Active totale
Cifra de afaceri/capital propriu

0,99

1,18

0,95

1,89
1,0
52,94
112,65
1,2

2,11
1,0
47,30
87,10
1,4

0.88
1,0
53,3
113,2
1,29

-7,8

0,01

-18,2

-20,6
-7,7
3,0
46
154
1,2
2,7

-3,70
-1,54
2,85
34
133
1,3
2,4

-41,5
-23,45
1,56
31
233
0,83
1,77

Necesitatea respectarii prevederilor legale privind dotarea aragazurilor si a plitelor incastrabile
cu robinete de siguranta a implicat in primul rand un volum important de cheltuieli si a avut pe langa impactul
pozitiv – sporirea gradului de confort si protejare a utilizatorilor produselor noastre - si un impact negativ asupra
vanzarilor, intrucat pretul produselor noastre a crescut, au intervenit probleme privind pozitionarea corecta in
piata, un alt nivel de concurenta, intarzieri in listarea produselor la clientii mari, chiar pierderea unor clienti care
au preferat sa importe produse mai ieftine, in detrimentul calitatii.
Concurenta puternica de pe piata masinilor de gatit au facut imposibila cresterea pretului de vanzare a
produselor in concordanta cu cresterea cheltuielilor cu materii prime, materiale, energie, salarii, servicii.
Cresterea cursului valutar a determinat de asemenea cresterea cheltuielilor cu materii prime, materiale
si servicii, intrucat majoritatea preturilor sunt negociate in valuta, a cheltuielilor financiare cu diferente de curs.
Asa cum rezulta din informatiile prezentate in situatiile financiare, anul 2019 a fost un an deosebit de
dificil pentru activitatea desfasurata in cadrul METALICA S.A., majoritatea indicatorilor financiari au avut o
evolutie negativa fata de anii ultimii doi ani, incepand cu cifra de afaceri, care a scazut cu 38,23% fata de
anul 2018 si pana la rezultatul exercitiului - o pierdere neta de 7, 8 ori mai mare decat cea inregistrata in
anul precedent. Aceasta situatie a fost determinata in principal de scaderea vanzarilor de aragazuri cu
37,7%, dar si de cresterea ponderii cheltuielilor in raport cu productia realizata si vanduta.
Valoarea activelor imobilizate la 31.12.2019 este in scadere cu 11,5% fata de 31.12.2018, ca urmare
a vanzarilor de active, amortizarii inregistrate in cursul anului si lipsei investitiilor. Activele circulante la
31.12.2019 sunt in crestere 5.5% fata de 31.12.2018, dar in structura modificarile difera, stocurile de produse
finite au crescut de 2,4 ori, iar creantele au scazut cu 32%, cauza in principal fiind aceeasi, adica scaderea
vanzarilor. Disponibilitatile banesti au crescut cu 52,7%.
Valoarea datoriilor totale a crescut cu 8,5%, modificarile sunt diferite, in sensul cresterii datoriilor catre
furnizori cu 25% si a datoriilor la buget de 2,1 ori, cu mentiunea ca acestea sunt esalonate in mare parte, din
cauza problemelor de flux financiar. Volumul creditelor bancare a scazut cu 39%, in cursul anului s-au achitat
toate ratele scadente si dobanzile bancare. La data de 31.12.2019 sunt restante la furnizori in suma de
2.109.340 lei si la obligatiile bugetare in valoare de 521.234 lei, pentru care s-a solicitat suplimentarea esalonarii la plata.
Pentru redresarea activitatii firmei in cursul anului 2019 s-au aplicat si realizat o serie de masuri
concrete:
-s-au actualizat normele de consum si s-a continuat procesul de reducere si optimizare a costurilor,
imbunatatind modul de urmarire a incadrarii in norme,
-s-a imbunatatit incepand cu trimestrul al III-lea, modul de urmarire si planificare a pozitiei de cash
estimat-realizat, facturi in sold pe clienti si furnizori,
-s-a practicat o politica prudenta in ceea ce priveste limitarea instrumentelor de garantare.

-s-au relocat echipamentele pentru mentenanta S.D.V. in spatiu restrans, disponibilizandu-se spatiul
alocat initial Sculariei (aprox 4000mp) pentru alte destinatii si activitati, reducandu-se astfel costurile
considerabile cu utilitatile si personalul aferent.
-s-au listat produse noi: ceaun din fonta emailat, tavi emailate.
-s-a demarat proiectul cuptorul electric incastrabil, produs complementar plitei existente in portofoliu.
Conform indicatorilor previzionati prin bugetul de venituri pentru anul 2020 si a strategiei de investitii
si optimizare a proceselor pentru perioada 2020 - 2022, tinand cont ca anul trecut am depasit perioada de
adaptare a cumparatorilor finali – persoane care prefera produse fabricate in Romania - la produselor noastre
cu grad de siguranta ridicat si ca vom oferi pe piata produse mai moderne decat clasicele aragazuri, adica
plita incastrabila si cuptor electric incastrabil la preturi accesibile, sunt premise pentru imbunatatirea activitatii
societatii si a situatiei financiare a acesteia.
Situatia generata de raspandirea virusului Sars-Cov-2 la nivel national si international, fapt care a dus
la decretarea starii de urgenta in Romania, precum si masurile exceptionale luate de autoritatile nationale si
internationale in vedere stoparii pandemiei, a afectat activitatea companiei, in special prin scaderea drastica a
vanzarilor de aragaze, la inceput ca urmare a scaderii veniturilor populatiei si a tendintei de a cumpara alimente
si produse de stricta necesitate in detrimentul produselor de folosinta indelungata, apoi din cauza interzicerii
deplasarilor persoanelor. Din aceste motive entitatea a suspendat temporar activitatea de productie, majoritatea personalului fiind in somaj tehnic, in baza ordonantei 30/2020.
Totusi echipa Metalica are responsabilitatea de a asigura continuitatea procesului de business și în
situații de criză, în care mediul de activitate nu este cel normal, pentru a putea să deservim în continuare, eficient, nevoile clienților noștri. Activitatea operațională se va desfășura normal, iar în funcție de evoluția
națională a situației, Metalica S.A. va lua cele mai bune măsuri, adaptate situației actuale, pentru protejarea
angajaților și pentru o derulare cât mai normală a activității companiei.
In acest sens conducerea entitatii a elaborat in 17.03.2020 un GHID DE INFORMARE ȘI PREVENȚIE CORONAVIRUS, in baza urmatoarelor principii:
A. Ne dorim să ținem în siguranță angajatii Metalica S.A.(angajați și familiile acestora);
B. Ne dorim să avem continuitate în business și să deservim nevoile clienților noștri la cele mai înalte
standarde posibile;
C. Ne dorim să ne aducem contribuția individuală la eforturile naționale de a reduce răspândirea virusului.

PRESEDINTE C.A.
Ec. STEFAN CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL
Ing. CIRSTIAN ALEXANDRU-CONSTANTIN

DECLARATIE
privind indeplinirea Principiilor de Guvernanta Corporativa
Metalica S.A
Metalica S.A. se conformează principiilor relevante de guvernanță corporativă aplicabile emitenților de pe
piața reglementată a BVB, în ceea ce privește comunicarea cu investitorii, integritatea procesului de raportare
inanciară și eficacitatea controalelor interne. Pentru anul în curs, emitentul își propune să formalizeze procesele
interne de guvernanță corporativă și să revizuiască condițiile de conformitate, așa cum acestea sunt descrise în Codul
BVB de guvernanță corporativă aplicabil emitenților tranzactionați pe ATS AeRO

I.Preambul
In aceasta sectiune conducerea societatii va aduce la cunostinta stadiul de indeplinire a prevederilor privind principiile
generale de guvernanta corporative pe care, in calitatea sa de emitent listat pe piata AeRO isi da silinta sa le respecte.

Nr.crt
A.1.

A.2.

A.3.

A.4.

Nr.crt
.
B.1.

Sectiunea A: I. Responsabilitati ale Consiliului de Administratie
Principiile de Guvernanta Corporativa
Respecta Nu respecta sau
respecta partial
Societatea trebuie sa detina un regulament intern al
X
Consiliului care sa includa termeni de referinta cu
privire la Cosiliu si la functiile de conducere cheie ale
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 in alte societati(exluzand
filiale ale societatii) si institutii nonprofit, 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
direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin
5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta
obligatie are in vedere orice fel de 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 conducerea presedintelui.
Trebuie sa contina de asemenea numarul de sedinte
ale Consiliului.

Motivarea neconformitatii
Societatea va elabora un
regulament de functionare
pentru C.A, functiile si modul
de functionare sunt cele
prevazute in Actul
Constitutiv si prevederile
legale,

X

X

X

Sectiunea B: II. Sistemul de control Intern
Principiile de Guvernanta Corporativa
Respecta Nu respecta sau
respecta partial
Consiliul va adopta o politica astfel incat orice
Nu este
tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau cazul
mai mult din activele nete ale societatii, comform
celei mai recentw raportari financiare, sa fie aprobata

Motivarea neconformitatii
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B.2.

Nr.crt
.
C.1.

Nr.crt
.
D.1.

D.1.1
.
D.1.2
.
D.1.3
.
D.1.4
.
D.1.5

D.1.6
.
D.1.7

de Consiliu
Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o
structura organizatorica separata
(departamentul de audit intern) din cadrul societatii
sau prin serviciile unei terte parti independente, care
va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, il va
raporta direct Directorului General

X

Sectiunea C: II. Recompense echitabile si motivare
Principiile de Guvernanta Corporativa
Respecta Nu respecta sau
respecta partial
Societatea va publica in raportul anual o sectiune care
X
va include veniturile totale ale membrilor Consiliului
si ale directorului general aferente anului financiar
respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a
oricaror compensatii variabile si de asemenea,
ipotezele cheie si principiile pentru calcularea
veniturilor mentionaqte mai sus.
Sectiunea : II. Construind valoare prin relatia cu investitorii
Principiile de Guvernanta Corporativa
Respecta Nu respecta sau
respecta partial
Suplimentar fata de informatiile prevazute in
X
prevederile legale, pagina de internet a societatii va
contine o sectiune dedicata relatiei cu investitorii , atat
in limba romana cat si in limba engleza, cu toate
informatiile relevante de interes pentru
investitori,incluzand
Principalele regulamente ale societatii, in particular
X
actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor
statutare.
CV-urile membrilor organelor statutare

X

Rapoartele curente si rapoartele periodice

X

Informatii cu privire la adunarile generale ale
actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente;
hotararile adunarilor generale
Informatii cu privire la evenimente corporative
precum plata divedendelor sau alte evenimente care
au ca rezultat obtinerea sau limitary 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/initierea
cooperarii cu un Consultant Autorizat

X

Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu

In curs de organizare

Motivarea neconformitatii
Indemnizatiile membrilor
Consiliului sunt stabilite de
A.G.O.A. in cursul sem.I
Consiliul va elabora politica
de remunerare

Motivarea neconformitatii
Se va evea in vedere
conformarea.

X

Nu este
cazul
X

Vor fi adoptate masuri
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.

D.2.

D.3.

D.4.
D.5.

D.6.

investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei
functii, pe pagina de internet a societatii, numele si
data de contact ale unei persoane care are capacitatea
de a furniza la cerere informatiile corespunzatoare
O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de
dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la
repartizarea profitului net, pe care societatea declara
ca o va respecta.
Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate
pe pagina de internet a societatii.
O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu
privire la prognoze si daca acestea si daca acestea vor
fi furnizate sau nu.
Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale
studiilor care vizeaza determinarea impactului total
sau al unei liste de factori referitori la o perioada
viitoare(asa numitele ipoteze).
Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta
in vedere si continutul prognozelor.
Prognozele, daca sunt publicate vor fi parte a
rapoartelor anuale sau trimestriale.
Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata
pe pagina de internet a societatii.
O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei
adunari generale astfel incat sa permita participarea
unui numar cat mai mare de actionari
Rapoartele financiare vor include informatii atat in
romana cat si in engleza, cu privire la principalii
factori care influenteaza schimbari la nivelul
vanzarilor, profitului operational,profitului net sau
orice alt indicator financiar relevant
Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta
telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an,
informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi
publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe
pagina de internet a societatii, la momentul
respectivei intalniri/conferinte telefonice.

privind conformarea.

X

Se va analiza in Consiliul de
Administratie si va fi
adoptata o politica de
dividend a societatii.

X

Se va avea in vedere
conformarea Consiliului de
Administratie, va analiza si
vor fi adoptate masuri.

X
X

X

Presedinte Consiliu de Administratie,
Constantin Stefan
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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către: Acționari,
Metalica SA
Opinia cu rezerve
1.
Am auditat situațiile financiare ale societății Metalica SA (“Societatea”), cu sediul social în
Strada Uzinelor nr. 10, municipiul Oradea, județul Bihor, identificată prin codul unic de înregistrare
fiscală RO51179, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere
pentru exercițiul încheiat la această dată, și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele
explicative.
2.

Situațiile financiare la 31 decembrie 2019 se identifică astfel:
➢ Activ net/Total capitaluri proprii:

7.206.114 Lei

➢ Pierderea netă a exercițiului financiar:

2.996.841 Lei

3.
În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale celor prezentate la secțiunea Bazele
opiniei cu rezerve a raportului nostru, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției
financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019, precum și a performanței financiare pentru
exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice
nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale
individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (”OMFP
1802/2014”).
Bazele pentru opinia cu rezerve
4.
Noi nu am primit informații suficiente și adecvate pentru a putea verifica suma de 485 mii Lei
reprezentând cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor. Prin urmare, noi nu suntem in măsură să
exprimăm o opinie cu privire la aceste sume la 31 decembrie 2019, precum și asupra valorii nete de
raportare a imobilizărilor corporale în sumă de 5,6 milioane Lei.
5.
Noi nu am primit informații suficiente și adecvate pentru a putea estima valoarea
recuperabilă netă a stocurilor în sumă de 8 milioane Lei raportate la 31 decembrie 2019. Prin urmare,
noi nu suntem în măsură să estimăm acele ajustări care ar fi fost necesare pentru a raporta stocurile
la valoarea realizabilă netă, în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014. De asemenea, noi nu
am primit informații suficiente și adecvate pentru a putea verifica valoarea producției în curs și a
produselor finite în sumă de 2,9 milioane Lei, raportate de Societate la 31 decembrie 2019.
6.
Societatea înregistrează datorii față de bugetele de stat sau locale, reprezentând contribuții
sociale ale salariaților, impozit pe salarii, TVA și impozit pe profit în sumă totală de 2,2 milioane Lei.
Aceste datorii au o vechime semnificativă, fiind purtătoare de dobânzi penalizatoare. Societatea nu
a înregistrat datorii accesorii aferente acestor datorii fiscale. Informațiile disponibile nu ne-au
permis estimarea valorii datoriilor accesorii la 31 decembrie 2019. Prin urmare, noi nu suntem în
măsură să estimăm impactul acestor datorii asupra situațiilor financiare atașate.

7.
Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (”ISA”)
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 România, inclusiv
Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform
Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru
a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve.
Incertitudini semnificative cu privire la continuarea activității
8.
Așa cum este prezentat în Nota 14 ”Evenimente ulterioare și continuitatea activității” La 31
decembrie 2019, Societatea se află într-o poziție financiară dificilă, înregistrând o pierdere de 2,5
milioane Lei. De asemenea, în anul 2020 pandemia COVID-19 are un impact semnificativ asupra
Societății prin diminuarea vânzărilor, dificultăți în încasarea creanțelor și implicit diminuarea
producției și acumularea de datorii. Din cauza acestor elemente, in anul 2020 cea mai mare parte a
angajaților au intrat in șomaj tehnic. Prin urmare există riscuri semnificative cu privire la capacitatea
Societății de a-și continua activitatea în condiții normale.
Alte aspecte
9.
Situațiile financiare ale Societății aferente anului 2018 întocmite conform OMFP 1802/2014
au fost auditate de un auditor independent care a exprimat în data de 27 martie 2019 o opinie fără
rezerve.
10.
Acest raport este adresat exclusiv asociaților Societății, în ansamblu. Auditul nostru a fost
efectuat pentru a putea raporta asociaților acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un
raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne
asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de asociații acesteia, în ansamblu, pentru
auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.
Alte informații – Raportul administratorilor
11.
Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte
informații cuprind Raportului administratorilor, 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 niciun fel de concluzie de
asigurare cu privire la acestea.
În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019,
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 dobândit 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 informațiile prevăzute la punctele 489-4926 din
OMFP 1802/2014.
În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în
opinia noastră:
a)

Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care
au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative,
cu situațiile financiare;

b)

Cu excepția neprezentării informațiilor referitoare la respectarea drepturilor omului,
Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate
cu informațiile cerute de punctele 489-4926 din OMFP 1802/2014.

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 2018, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul
administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.
Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile
financiare
12.
Conducerea este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine
fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 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.
13.
În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității
Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare
la continuitatea activității și pentru utilizarea principiului continuității activității ca bază a
contabilității, cu excepția cazurilor în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau
să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
14.
Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiară al Societății.
Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare
15.
Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care
situațiile financiare, 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 ISA-urile 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
influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
16.
Ca parte a unui audit în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor
Financiari din Romania, care sunt bazate pe Standardele Internaționale de Audit, exercităm
raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
a) 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 cauzată de
fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de
eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate,
declarații false și evitarea controlului intern;
b) 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;
c) Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al
estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
d) 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;
e) 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.
17.
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 ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.
18.
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.
19.
Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanța, stabilim
acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare
din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în
raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică
prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare,
considerăm 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.
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