RAPORT FINANCIAR
asupra situațiilor financiare întocmite
pentru trimestrul I al anului 2022
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REGLEMENTĂRI APLICABILE

Legea 24/2017

Regulamentul 5/2018

privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață

privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață

Titlul III, Capitolul III, Secțiunea 4, Art.69 –

Informarea periodică:

Raportul trimestrial:

“emitentul de acțiuni întocmește un raport trimestrial
pentru primul și cel de-al treilea trimestru al anului, care va
fi publicat în termen de 45 de zile de la încheierea perioadei
de raportare.”

Raportul trimestrial cuprinde:

a) Situațiile financiare trimestriale întocmite pentru data
de 31 martie 2022– neauditate
b) Indicatori economico financiari relevanți pentru
activitatea societății în primul trimestru al anului 2022

Titlul III, Capitolul III, Secțiunea 2, Art.125 –
“(1) Emitenții întocmesc, pun la dispoziţia publicului şi
transmit A.S.F. şi operatorului de piaţă rapoarte anuale,
semestriale şi trimestriale, cu respectarea prevederilor art.
61-68 din Legea nr. 24/2017”
“(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) sunt puse la dispoziţia
publicului în scris, la cerere, precum şi în format electronic,
pe website-ul emitentului.
Emitentul publică un comunicat de presă cel puţin într-un
cotidian de circulaţie naţională, tipărit sau on-line, prin care
investitorii sunt informaţi cu privire la disponibilitatea
acestor rapoarte, precum şi cu privire la locul de unde pot fi
obţinute aceste rapoarte, care sunt transmise spre publicare
în maximum 5 zile de la data aprobării.
Comunicatul de presă este transmis concomitent către
A.S.F. şi către operatorul pieţei reglementate pe care se
tranzacţionează valorile mobiliare.”
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POZIȚIA FINANCIARĂ

Evoluții 2022 – trimestrul I
•

Activele imobilizate se mențin la nivelul de 360 mil lei

•

În cazul activelor curente, cele mai importante evoluții se înregistrează la pozițiile de stocuri (creștere
de 25.0%), creanțe comerciale (scădere de 22.3%) și numerar și echivalente de numerar (scădere de
40.2%)

•

La capitolul datorii, obligațiile în sold cu termen de exigibilitate de sub 1 an înregistrează o creștere de
42.4% datorită avansului datoriilor comerciale cu +45.9%, în timp ce datoriile pe termen lung se
mențin în jurul valorii de 1.064 mil lei

•

Capitalurile proprii se mențin negative în perioada de raportare

•

Indicatorii de lichiditate înregistrează creșteri în primul trimestru al anului 2022 (de la 1,21 la 1,23 în
cazul lichidității curente)
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PERFORMANȚA FINANCIARĂ
Evoluții 2022 – trimestrul I
•

Veniturile operaționale își continuă creșterea și în primul trimestru al anului
2022 (+38.6%) pe fondul creșterii vânzărilor de produse finite (+36.8%) și al
vânzărilor de mărfuri, de la 22.6 mil lei până la 47.6 mil lei

•

Concomitent cu avansul vânzărilor înregistrate de ROMCAB S.A. în primele 3
luni ale anului 2022, cheltuielile operaționale cresc dar cu un procent mai mare
(+54.9%), fapt care s-a concretizat în rezultatul operațional negativ în sumă de
37.8 mil lei

•

În continuare activitatea financiară generează pierdere, care se datorează în
principal diferențelor nefavorabile de curs valutar rezultate din activitatea
societății, dar și dobânzilor

•

În aceste condiții, rezultatul net realizat la data de 31 martie 2022 reprezintă o
pierdere în sumă de 42.1 mil lei
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INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatori cheie

Alți indicatori relevanți

În prima parte a anului 2022, cifra de afaceri și-a continuat creșterea față de
perioadele precedente de raportare. Rezultatul operațional s-a concretizat întro pierdere în sumă de 37.8 mil lei, pe fondul creșterii mai rapide a cheltuielilor
operaționale comparativ cu vânzările realizate în primele trei luni ale anului
curent.

Activitatea societății ROMCAB S.A. a relevat în primul trimestru al anului
2022 și alte aspecte importante, evidențiate prin indicatorii economico –
financiari din tabelul de mai jos.
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SEMNĂTURI
Prezentul raport anual a fost întocmit la data de 13 mai 2022 și înaintat ASF și BVB la data de 16 mai 2022, fiind
avizat de către Administratorul Special al societății.

Administrator Special al
ROMCAB S.A.
Dl. Zoltan Prosszer
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