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RAPORT DE GESTIUNE 

 

 

al Consiliului de Administraţie pe baza  bilanţului şi contul de profit şi pierdere, 

pentru exerciţiul financiar al anului 2011 

 

S.C. Cemacon S.A. – persoană juridică română, înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni în baza 

H.G. nr. 1200/1991, functioneaza in prezent in baza Actului constitutiv si a legislatiei in vigoare. 

 

Societatea a întocmit situaţiile financiare în conformitate cu:  

(i) Legea Contabilităţii 82/1991 republicată în iunie 2008 („Legea 82”) 

(ii) Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului 

Finanţelor Publice al României 3055/2009 cu modificările ulterioare („OMF 3055”). 

 

Activitatea principala desfasurata de catre societate este: Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse 

pentru construcţii din argilă arsă. 

Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 5 membri, conducerea executivă 

este asigurată de 3 persoane conform organigramei. 

Capitalul societăţii subscris şi vărsat la 31 dec. 2011 este de 26.287.249 lei, împărţit în 262.872.486 acţiuni 

nominative cu valoare nominală de 0,1 lei/acţiune. 

 

Anul 2011 a fost un an dificil pentru societate, urmand dupa un alt an (2010) in care economia mondiala 

si cea romaneasca au inregistrat un puternic declin. 

Din pacate unul din domeniile dintre cele mai afectate de criza a fost cel imobiliar si de constructii, cu o 

consecinta directa asupra activitatii SC CEMACON SA din perspectiva obiectului sau principal de 

activitate. 

Sintetizand, anul 2011 a fost unul care a afectat  negativ cresterea cifrei de afaceri si a profitului societatii 

CEMACON SA pe fondul unui complex de situatii dintre care cele mai importante ar fi: 



 

1) Scaderea substantiala a volumului vanzarilor si nerealizarea acestora la volumul preconizat 

pentru anul 2011; 

2) Ajustarile pentru stocurile de materiale, produse finite si creante;   

3) Cresterea cursului valutar la 31.12.2011 fata de decembrie 2010 pe fondul creditelor contractate  

(pentru linia Zalau, fabrica Recea, etc); 

 

In aceste conditii SC Cemacon SA a realizat la 31 decembrie 2011, comparativ cu realizările anului 

2010 şi prevederile bugetului  pe 2011, urmatorii indicatori economico-financiari principali:  

 


