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S.C. FAIMAR S.A. BAIA MARE (în insolvență) 
J24/35/1991;  CUI: RO2943069 
        

 

Declarație privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă 

 

Nr. 
Crt. 

Reguli de aplicare a principiilor 
guvernanței corporative 

Conformitate Daca NU – Explicații 

DA NU 

1. Entitatea reglementată a menționat în 
actul constitutiv, responsabilitățile de 
bază ale consiliului cu privire la 
implementarea și respectarea 
principiilor guvernanței corporative.  

 X Societatea se află în insolvență 

2. În politicile interne și/sau 
regulamentele interne sunt definite 
structurile de guvernanță corporativă, 
funcțiile, competențele și 
responsabilitățile consiliului și 
conducerii executive/ conducerii 
superioare.  

X   

3. Raportul anual al entității 
reglementate este însoțit de o notă 
explicativă în care sunt descrise 
evenimentele relevante în legătură cu 
aplicarea principiilor guvernanței 
corporative, înregistrate în cursul 
exercițiului financiar.  

X   

4. Entitatea reglementată a elaborat o 
strategie de comunicare cu părțile 
interesate pentru a asigura o 
informare adecvată.  

X   

5. Structura consiliului asigură, după 
caz, un echilibru între membrii 
executivi și neexecutivi astfel încât 
nicio persoană sau grup restrâns de 
persoane să nu influențeze procesul 
decizional.  

X   

6. Consiliul se întrunește cel puțin o dată 
la trei luni pentru monitorizarea 
desfășurării activității entității 
reglementate.  

X   

7. Consiliul sau conducerea 
executivă/conducerea superioară, 
după caz, examinează în mod regulat 
politicile privind raportarea financiară, 
controlul intern și sistemul de 

X   
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administrare/management a/al 
riscurilor adoptat de entitatea 
reglementată.  

8. În activitatea sa, consiliul are suportul 
unor comitete consultative care emit 
recomandări cu privire la diverse 
tematici ce fac obiectul procesului 
decizional .  

X   

9. Comitetele consultative înaintează 
consiliului materiale/rapoarte privind 
tematicile încredințate de acesta.  

X   

10. În procedurile/politicile/ reglementările 
interne ale entității reglementate sunt 
prevederi privind selectarea 
candidaturilor pentru persoanele din 
conducerea executivă/conducerea 
superioară, numirea persoanelor noi 
sau reînnoirea mandatului celor 
existente.  

X   

11. Entitatea reglementată se asigură că 
membrii conducerii 
executive/conducerii superioare 
beneficiază de pregătire profesională 
pentru ca aceștia să își îndeplinească 
atribuțiile eficient.  

X   

12. Funcțiile - cheie sunt stabilite astfel 
încât să fie adecvate structurii 
organizatorice a entității reglementate 
și în conformitate cu reglementările 
aplicabile acesteia.  

X   

13. Consiliul analizează în mod regulat 
eficiența sistemului de control intern al 
entității reglementate și modul de 
actualizare pentru a asigura o 
gestionare riguroasă a riscurilor la 
care este expusă entitatea 
reglementată.  

X   

14. Comitetul de audit face recomandări 
consiliului privind selectarea, numirea 
și înlocuirea auditorului financiar, 
precum și termenii și condițiile 
remunerării acestuia.  

 X Avem auditor – persoană fizică 
autorizată 

15. Consiliul analizează cel puțin o dată 
pe an şi se asigură că politicile de 
remunerare sunt consistente şi au un 
management al riscurilor eficient. 

X   

16. Politica de remunerare a entității 
reglementate este prevăzută în 
reglementările interne care vizează 

X   
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implementarea și respectarea 
principiilor guvernanței corporative. 

17. Consiliul a adoptat o procedură în 
scopul identificării și soluționării 
adecvate a situațiilor de conflict de 
interese.  

X   

18. Conducerea executivă/conducerea 
superioară, după caz, informează 
consiliul asupra conflictelor de 
interese în condițiile apariției acestora 
și nu participă la procesul decizional 
care are legătură cu starea de 
conflict, dacă aceste structuri sau 
persoane sunt implicate în starea de 
conflict respectivă.  

X   

19. Conducerea executivă/conducerea 
superioară, după caz, informează 
consiliul asupra conflictelor de 
interese în condițiile apariției acestora 
și nu participă la procesul decizional 
care are legătură cu starea de 
conflict, dacă aceste structuri sau 
persoane sunt implicate în starea de 
conflict respectivă.  

X   

20. Entitatea reglementată a elaborat 
proceduri privind identificarea, 
evaluarea și gestionarea riscurilor 
semnificative la care este sau poate fi 
expusă.  

X   

21. Entitatea reglementată deține planuri 
clare de acțiune pentru asigurarea 
continuității activității și pentru 
situațiile de urgență.  

X   

 

Director general 

Vlad BĂRBOS 

 















































RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acţionarii Societăţii FAIMAR S.A. aflată în procedura insolvenței ” în
insolvenţă, in insolvency, en procedure collective” la cererea sa prin administrator

judiciar SC DVA IPURL cu sediul în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 59 A, ap.17-18

Opinie
Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale S.C. FAIMAR S.A.

(„Societatea”) aflată în procedura insolvenței ” în insolvenţă, in insolvency, en

procedure collective”, cu sediul social în Municipiul Baia Mare,str. Oborului nr.1,

județul Maramureș, identificată prin CIF 2943 069, J24/35/1991, care cuprind: bilanţul

la data de 31 decembrie 2021, contul de profit şi pierdere, date informative situația

activelor imobilizate(a modificării capitalurilor proprii),notele explicative la situațiile

financiare, inclusiv un Sumar al politicilor contabile semnificative pentru exerciţiul

financiar încheiat la această dată.

Situaţiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se referă la:

Active imobilizate 10.388.320,00 lei

Active circulante nete/Datorii curente nete -5.642.560,00 lei

Total active minus datorii curente 4.745.760,00 lei

Cifra de afaceri netă 9.206.042,00 lei

Capitaluri proprii: 4.512.434,00 lei

Rezultatul net al exerciţiului financiar: 637.135,00 lei (pierdere)

În opinia noastră, situaţiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă

a poziţiei financiare individuale a Societăţii la data de 31 decembrie 2021 precum, a

performanţei financiare şifluxurile sale de trezorerie individuale aferente exerciţiului

financiar încheiatla această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor

Publice nr.1802/2014 cu modificările şi completările ulterioare.

Baza pentru opinie
Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit

(„IS4”) şi Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilităţile noastre în baza acestor

standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilităţile auditorului într-un

audit al situaţiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți faţă de

Societate, conform Codului Etic al Profesioniştilor Contabili emis de Consiliul pentru

Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor



etice care sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare în Romania, inclusiv Legea,şi am îndeplinit responsabilităţile etice conform acestor cerințe şi conform CoduluiIESBA. Credem că probele de audit pecare le-am obţinut suntsuficiente şi adecvatePentruafurniza o bază pentru opinia noastră.

Evidenţierea unor aspecte

Societatea a intrat în insolvenţă în baza Încheierii nr.1056 la data de 08 iunie2018 Dosar nr.1162/100/2018 Tribunalul Maramureş-Secţia A II-A de ContenciosAdministrativ şi Fiscal,
Debitoarea şi-a manifestat intenția de reorganizare prin cererea de deschidere aprocedurii -. în prezent Societatea se află în perioada de observaţie - de supravegherePentru care reorganizarea judiciară este considerată ca fiind soluția optimă de depășirea dificultăţilor financiare și de reintrare în circuitul economic.

Administrarea Societăţii se realizează de către administratorul special desemnatde acționari sub supravegherea admninistratorului judiciar DVA IPURL Baia Mareconform obiectului de activitate specific.
Supravegherea operațiunilor de gestionare a patrimoniului debitoarei s-au făcut șise fac prin avizul prealabil acordat al administratorului judiciar cu privire laurmătoarele operaţiuni: plăţi, atât prin conturile bancarecît şi cu numerar, prininstrucțiuni concrete dacă afost cazul, tranzacţii efectuate, situaţii financiare, contracteîn derulare, etc.

Cu condiţia respectării stricte a dispozițiilor legale speciale adoptate de autorităţilepublice, în vederea stopării răspândirii virusului COVID-19 activitatea Societăţii acontinuat sub conducerea persoanelor responsabile, a administratorului special şi subîndrumarea administratorului Judiciar.
S-au efectuat actele de procedură specifice pentru bunul mers al activitățiidebitorului aflat în procedura insolvenţei - faza de observaţie.
La data autorizării situațiilor financiare individuale ataşate, s-a confirmat că,Societatea prin administrator judiciar DVA IPURL - avocat Ciprian Vălean aînregistrat, depus și publicat în BPI Tabelul Preliminar de creanţe nr. 707 din13.08.2018 însoțit de anexe prin care s-au acceptat efectiv creanţe în cuantum de8.716.358,50 lei.

Tabelul preliminar cuprinde creanţe salariale restante în baza a 2( două) listeanexă fiind înscriși salariaţi, pensionari şi membrii consiliului de administraţie conformart. Gl, pct. 3; 4 (patru) creanţe bugetare conform art.161, Pct.5; (cinci) creanţe carebeneficiază de o cauză de preferință - art. 161, pet. 8; 58(cinzecişiopt) creditorichirografări Cu creanţe chirografăre art. 161, pet. 9 din Legea nr. 85/2014.
Dosarulde insolvenţă sub nr-.1162/100/2018 /al avand ca obiect soluționareacontestaţiilor la tabelul preliminar la termenul fixat de pronuntare din data 19.01.2022,
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Hotararea din 19.01.2022 are ca solutie pe scurt: ”Respinge contestaţiile formulate

de contestatorii Lihet Nistor, jud. Maramureş şi SC Faimex SRL prin lichidator

Pro Insolv IPURL, împotriva tabelului preliminar al creditorilor debitoarei S.C.

Faimar SA Baia Mare, întocmit de administratorul judiciar DVA IPURL Dispune

obligarea debitoarei S.C. Faimar SA Baia Mare, prin administratorul judiciar
DVA IPURL la plata sumei de 14.200 lei cu titlu de diferenţă onorariu către expert

contabil judiciar Ciocaş Valeria. Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la

comunicare, apelul depunându-sela Tribunalul Maramureş-Secţia a II- a de

contencios administrativ şi fiscal cu sediul în Baia Mare Blv. Republicii nr. 2A jud.

Maramureş. Pronunţată azi, 19.01.2022, prin punerea soluției la dispoziția

părților prin mijlocirea grefei instanţei.
După soluționarea tuturor contestaţiilor şi aprobarea tabelului definitiv

Societatea va supune proiectul Planului de reorganizare aprobării de către Adunarea

Creditorilor şi confirmării de către Judecătorul Sindic.

Prin Planul de reorganizare, ce vafi întocmit în termenul legal de către

administratorul special şi/sau administratorul judiciar se va propune spre aprobare

eșalonarea plăţii integrale a creanţelor societății pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea

prelungirii conform prevederilor legale.
Avînd în vedere că societatea desfășoară activitate economică în continuare,

considerăm că în baza unui plan de reorganizare bine fundamentat, întocmit în

conformitate cu prevederile legale în vigoare, există șanseși posibilități reale de

reorganizare a activităţii debitoarei.
Măsurile de redresare în raport cu măsurile pentru prevenirea şi combaterea

efectelor pandemiei de Covid -19 prevăzute şi puseîn aplicare vor ajuta efectiv la

redresarea Societăţii şi la ieşirea din insolvenţăa Societăţii.
La data de 31.12.2021 situaţiile financiare individuale au fost întocmite pe baza

principiului continuității activității pentru care opinia nu este modificată cu privire la

acest aspect.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului

profesional au avut o importanţă semnificativă pentru auditul situaţiilor financiare
individuale ale exerciţiului curent.

Aceste aspecte aufost abordate în contextul auditului situațiilor financiare
individuale în ansamblul lor şi în formarea unei opinii asupra acestora și nu emitem o

opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Aspectul descris în secţiunea - Evidenţierea unor aspecte — reprezintă în fapt un

aspect cheie de audit comunicat în cuprinsul raportului.
Un alt aspect cheie de audit de referinţă - Societatea în situațiile financiare



individuale recunoaşte veniturile conform standardului IFRS 15 obținute dinproducerea și comercializarea de articole de ceramică de menaj decorative, faianţă,sticlărie, mase vitrificate, ceramică fermorezistență precum şiproducerea, ambalareaaccesoriilor.
S-a identificat recunoaşterea veniturilor ca aspect cheie, deoarece acesteareprezintă Sursa majoră a rezultatului economic în cursul perioadei contabile auditate şiau influenţatîn mod direct îndeplinirea scopului Societăţii și a majorităţii obiectivelor şiașteptărilor planificate.
Veniturile realizate şi înregistrate de către Societate sunt prezentate în Situaţia -anexă privind Contul de profit şi pierdere însumează 10.478.258,00 lei.
Politica de recunoaştere a veniturilor este prezentată în cifre comparabile înNotele explicative, Raportul administratorului special și în Declaraţia persoanelorresponsabile din cadrul Societăţii.

Contractele încheiate şi a celor aflate în derulare s-au realizat şi se realizează înmajoritate pe piaţa externă, costurile urmărindu-se pe fiecare contract în parte iarcosturile totale la datasituațiilor financiare.
Metoda costurilor folosită presupune că, stadiul de finalizare este estimat prinreferință la costurile contractului realizate până la data bilanţului contabil ca procentajdin costurile totale estimate pentru fiecare contract.
Metoda implică estimări ale conducerii Societăţii cu privire la procentul definalizare al fiecărui contract în parte la data situaţiilor financiare individuale.Procedurile de audit realizate pentru abordarea riscului de denaturaresemnificativă în legătură cu recunoașterea veniturilor, au inclus:
Înțelegerea întregului proces de recunoaştere a veniturilor din contracteleîncheiate în baza unui preţ contractualfix şi documentarea lui prin obținerea unui fluxcomplet de informaţii pentru o tranzacție semnificativă;
Testarea contractelor realizate pe baza unuipreţ contractualfix în derulare ladata de 31.12.2021 şi evaluarea rezonabilității metodei de cost utilizată Pentru estimareastadiului de finalizare la 31.12.2021;

Proceduri analitice pentru a înţelege variațiile semnificative cu privire la fiecarecontract înparte și pentru a testa că veniturile sunt corect clasificate şi evaluate înperioada corespunzătoare.
Se consideră ca aspect cheie de audit — Evaluarea și recuperarea de creanţecomerciale.
Creanţele comerciale sunt prezentate în Nota 5 în strictă concordanță cu balanța deverificare la 31.12.2021 ele cuprinzând următoarele categorii:clienţi euro, clienți interni

şi clienți în litigiu.
Modulîn care s-a abordat acest aspect cheie - s-a inclus printre altele analizarealității creanţelor înregistrate în perioada corectă şi ajustarea conform politicilorcontabile și consecvența aplicării acestorpolitici.
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Raport asupra conformităţii Raportului Administratorului specialși a Declaraţiei

persoanelor responsabile din cadrul Societății cu situațiile financiare individuale

Administratorul special și persoanele responsabile din cadrul Societății prin

Declaraţia depusă la data de 11 .04.2022 își asumă răspunderea pentru întocmirea şi

prezentarea, în conformitate cu cerinţele articolelor 15-19 din Reglementările Contabile

aprobate prin OMFP 2844/2016.
Nu s-au constatat denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorului special nu face partedin situaţiile financiare ale

Societăţii.
Opinia asupra situațiilor financiare anexate nu acoperă raportul

administratorului special.
În legătură cu auditul privind situaţiile financiare ale Societăţii la 31.12.2021,

am citit raportul administratorului special anexat situaţiilor financiare şi raportez că:

- în raport nu am identificat informaţii care să nufie consecvente, în toate

aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situaţiile financiare anexate.

- raportul administratorului special incude, în toate aspectele semnificative,

informaţiile relevante cerute de articolele 15-19 din Reglementările contabile aprobate

prin OMFP 2844/2016.
- în baza cunoștințelor şi înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului

situaţiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiatla data de

31.12.2021 cu privire la Societate și la mediul acesteia nu am identificat informaţii în

raportul administratorului special care săfie eronate semnificativ.

Alte informații

Acele alte informaţii cuprind Raportul administratorului special, dar nu cuprind

situaţiile financiareşi raportul auditorului cu privire la acestea şi nici declaraţia

nefinanciară.
Opinia cu privire la situațiile financiare nu acoperă şi aceste alte informaţii şi cu

excepția cazuluiîn care se menţionează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un

fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.
În legătură cu auditul situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la

31 decembrie 2020, responsabilitate noastră este să citim acele alte informaţiişi, în

acest demers, să apreciem dacă acele alte informaţii sunt semnificativ inconsecvente cu

situaţiile financiare, sau cu cunoştinţele pe care noi le-am obținut în timpul auditului,

sau dacă ele para fi denaturate semnificativ.
În ceea ce priveşte Raportul administratorului special, am citit

acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate
şi raportăm dacă



contabile aplicabile.
]În baza exclusiv a activităţilor care trebuie desfăşurate în cursul audituluisituaţiilorfinanciare, opiniez:

Informaţiile prezentate în Raportul administratorului special pentru exerciţiulfinanciar 2021 pentru care au fost întocmite situaţiile financiare sunt în concordanţă, întoate aspectele semnificative, cu situaţiile financiare individuale;
Raportul administratorului special a fost întocmit, în toate aspectele semnificative,în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
În plus, în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre cu privire la Societate şi lamediul acesteia, dobânditeîn cursul auditului situaţiilorfinanciare pentru exerciţiulfinanciar încheiat la data de 31 decembrie 2021, se cere să raportăm dacă am identificatdenaturări semnificative în Raportul administratorului special.Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatea conducerii şi ale persoanelor responsabile cu guvernanţa pentrusituaţiilefinanciare individuale

Conducerea societăţii prin persoanele desemnate respectiv şi a administratoruluispecial sub supravegherea administratorului judiciar este responsabilă pentruîntocmirea situaţiilor financiare individuale care să ofere o imagine fidelă în
conformitate cu Ordinul Ministerului Fi inanțelor Publice nr. 2844/2016 cu modificărileşi completările ulterioare, cu politicile contabile descrise în notele explicative la
situaţiile financiare.

Responsabilitatea conducerii revine pentru acel control intern necesar pentru apermite întocmirea de situaţii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fiedefraudă, fie de eroare.
În procesulde întocmire a situaţiilor financiare, Conducerea este de asemenearesponsabilă pentru aprecierea capacităţii Societăţii de a-şi continua activitatea.Se cuprind în notele explicative la situaţiilor financiare aspectele referitoare lacontinuitatea activității, şi pentru utilizarea în contabilitate a principiului continuitățiiactivităţii, cu excepţia cazului în care conducerea fie intenţionează să lichidezeSocietatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie nu are nicio altă alternativă realistă înafara acestor operaţiuni.

Persoanele responsabile cu 8uvernanţa sunt responsabile pentru supraveghereaprocesului de raportare financiară al Societăţii.

Responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situaţiilorfinanciare individuale

Obiectivele constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în caresituațiile financiare, în ansamblu, suntlipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de
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fraudă, fie de eroare, precum şi în emiterea unui raport al auditorului care include

opinia. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivelridicat de asigurare, dar nu este o

garanţie a faptului că un audit desfăşurat în conformitate cu Standardele Internaţionale

de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există.

Denaturările pot fi cauzatefie de fiaudă,fie de eroare, şi sunt considerate semnificative

dacă se poate preconiza, în mod jezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor

influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestorsituaţiifinanciare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit,

exercităm raţionamentul profesional şi menţinem scepticismul profesional pe parcursul

auditului.
De asemenea:

o Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor

financiare, cauzatefie de fi-audă, fie de eroare, executăm proceduri de audit ca răspuns

la respectivele riscuri şi obținem probe de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o

bază pentru opinie. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de

fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate

de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni

intenţionate, declaraţii false şievitarea controlului intern.

o Înţelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de

proceduri de audit adecvate circumstanțelor, darfără a avea scopul de a exprima O

opinie asupra eficacităţii controlului intern al Societăţii.

o Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate şi caracterul

rezonabil al estimărilor contabileşi al prezentărilor aferente de informaţii realizate de

către conducere.
o Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a politicilor contabile

utilizate şi caracterul rezonabilal estimărilor contabile şi al prezentărilor aferente de

informaţii realizate de către conducere.
o Formulăm o concluzie la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a

principiului continuității activităţii în contabilitatea Societății şi determinăm, pe baza

probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la

evenimente sau condiţii care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea

Societăţii de a-şi continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o

incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenţia în raportul auditorului asupra

prezentărilor aferente din situaţiile 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 condiţii

viitoare pot determina Societatea să nu îşi mai desfăşoare activitatea în baza

principiului continuității activității.
o Evaluăm prezentarea, structura şi conţinutul general 4

inclusiv al prezentărilor de informaţii, şi măsura în care sjidafii
id iilor financiare,
înankiare reflectă



tranzacțiile şi evenimentele importante care asigură prezentare fidelă.
Ca parte din procesul de audit, comunicăm persoanelor responsabile cu

guvernanţa, printre alte aspecte, aria de acoperire a auditului şi Programareadesfășurării acestuia, precum şi principalele constatări ale auditului, inclusiv oricedeficienţe semnificative ale controlului intern, pe carele identificăm pe parcursulauditului. Comunicăm adecvatşi în timp util cu conducerea entității și cu persoaneleresponsabile cu guvernanța cu privire la efectele epidemiei Covid-19 asupra activităţiide audit și asupra entității şi a situaţiilor financiare ale acesteia.

Furnizarea de servicii care nu sunt de audit

Declarăm că nu am furnizat pentru Societate servicii non audit interzise care nusunt similare auditului, menţionate la art.5 alin. (I) din Regulamentul (UE) nr.537/2014.

Alte aspecte

Acest raportal auditorului independent este adresat exclusiv acţionarilorSocietăţii, în ansamblu.
Auditulafost efectuat pentru a putea raporta acţionarilor Societăţii acele aspectepe care trebuie raportate într-un raport de audit financiar şi nu în alte scopuri.În măsura permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decâtfață de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru raportul de audit asuprasituațiilorfinanciare individuale şi pentru opinia formată.

Iaşi 22.04.2022

Auditor financiar Filip Sanda
Inregistrat la CAFR cu numărul 3995.
Inregistrat la ASPA4AS cu numărul AF3995.
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Anexa A la Raport

BILANŢ ÎNCHEIAT LA DATA DE 31.12.2021

Sold la Sold la
Denumirea elementului 01.01.2021|31.12.2021

A. ACTIVE IMOBILIZATE: 10.942.630|10.388.320

Imobilizari necorporale 107 1.150

Imobilizari corporale 10.935.699|10.380.346

Imobilizari financiare 6.824 6.824

B. ACTIVE CIRCULANTE: 4.930.240

|__
5.571.157

Stocuri 3.157.485|__3.223.434

Creante 1.338.398|1.441.572

Casa si conturila banci 434.537 906.151

C. CHELTUIELI IN AVANS: 83.180 187

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 83.180 187

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 0 0

D. DATORII: 10.576.062 |_10.806.481

Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana 10.573.155|11.213.904

la un an
Sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare 233.326 233-326

de un an
E. VENITURI IN AVANS: 0 0

Subventii pentru investitii 0 0

Venituri inregistrate in avans 0 0

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 5.382.895|4.745.760

CURENTE
GACTIVE CIRCULANTE  NETE/DATORII | -5. 559.735|-5.642.560

CURENTE NETE
J. CAPITAL SI REZERVE:
Capital subscris varsat 4.186.807 |___4.186.807

Rezerve din reevaluare 1.046.160

|___
1.046.160

Rezerve 843.529 843.529

Profitul sau pierderea reportata sold D Ci. 117 615.134 926.927

Profitul sau pierderea exercitiului financiar sold D 311-793 637.135

ct.121
CAPITALURI TOTAL 5.149.569 |__4.512.434[CORELATIE DE CONTROL:



|TOTAL ACTIVE — DATORII CURENTE = TOTAL CAPITALURI pa]

Anexa B la Raport

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE LA DATA DE 31.12.2021
[za e ă Exercitiul financiar |]Denumirea indicatorilor

2020 3021
1. Cifia de afaceri neta 6.435.208 9.206.042
Venituri din exploatare - Total 8.846.083 10.156.720
Cheltuieli de exploatare - Total 9.125.164 10.764.510
Profitul sau pierderea din exploatare:
Profit
Pierdere din exploatare 279.081 607.790
Venituri financiare 756.100 321.538
Cheltuieli financiare 785.620 350.883
Profitul sau pierderea financiara:
Profit
Pierdere financiara 29.520 29.345
Venituri totale 9.602.183 10.478.258
Cheltuieli totale 9.910.784 11.115.393
18. Profitul sau pierderea brut(a)
Profit
Pierdere bruta 308.601 637.135
19. Impozitul pe profit (cont 691) 3.192
21. Profitul sau pierderea net(a)|Pierdere neta 311.793 637.135|CORELATIE DE CONTROL:
TOTAL VENITURI — TOTAL CHELTUIELI — IMPOZITUL PE
PROFIT = REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR



Anexa C la Raport

REGULI ŞI METODE CONTABILE
Imobilizări necorporale

Societatea înregistreazăîn bilanţ sold la imobilizări necorporale, nefiind

amortizate integral.
Imobilizările corporale, au fost înregistrate în contabilitate la cost de achiziţie

fiind supuse amortizării, a cărei valoare a fost înregistrată sistematic pe parcursul

duratei de viaţă utilă a activului.
Cheltuielile ulterioare aferente imobilizărilor corporale au fost recunoscute

drept cheltuială a perioadeiîn care au fost efectuate.
Metoda de amortizare utilizată este cea liniară, în conformitate cu prevederile

Legii 571/2003 privind Codul fiscal.
Ratele de amortizare sunt stabilite în funcţie de duratele de funcționare a

mijloacelor fixe aprobată prin H.G.2139/2005 folosind duratele medii în majoritatea

cazurilor(excepție făcând achiziţiile de mijloace fixe second hand).

Pentru mijloacelefixe relocate şi modernizate ratele de funcţionare au fost

stabilite de către comisie tehnică.
În CA din 16.04.2010 a fost prezentată lista activelor corporale, care nu au

utilizare în condiţiile actuale, propusepentru conservare de comisia tehnică, pentru

care conform reglementărilor în vigoare se suspendă calculul amortizării.

Lista activelor trecuteîn conservare se prelungeşte și pentru anul 2021.

În cursul exerciţiului financiar 2020 a avut loc vânzarea activului a avut loc

vânzarea activului Nistru compus din clădiri la valoare de inventar de 74.023,00 lei cu

valoarea neamortizată de 39.990,00 lei şi teren în valoare de 139.799,00 lei.

În cursul exerciţiului financiar 2021 s-au recepționat mijloace fixeîn valoare de

3.124,00 prin achizitie.
La data de 31.12.2021 societatea prezintă în bilanţ imobilizări corporale în sumă

neta de 10.380.346,00 lei, concretizate în construcții, instalaţii tehnice şi maşini, alte

instalaţii şi mobilier, precum şi lucrări în curs de execuţie.

Faţă de anulprecedent, imobilizările corporale nete au scăzut cu suma de

554.310,00 lei.



Imobilizărifinanciare
La închiderea exerciţiului financiar analizat, societatea comercială

înregistrează imobilizări financiare în sumă de6. 824.00 lei. Faţă de anul precedent,
imobilizărilefinanciare nu au cunoscut modificări.

Stocuri
Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziţionării şi prelucrării,

precum şi alte costuri. Stocurile de 3.223.44 lei suntformate din materii prime şimateriale consumabile, producţie în curs de execuţie, produsefinite, mărfuri si
avansuri. Faţă de anul precedent, s-a înregistrat o creştere a stocurilor cu suma de
65.949,00 lei.

Reflectarea activelor de natura stocurilor s-a făcut la o valoare care se poateobține prin utilizarea sau vânzarea lor prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.
Ajustari pentru depreciere s-au efectuat pentru stocurile de produse finite in

cuantum de 93.307,00 leisituatiece se mentinela nivelul anului 2020 — nu a suportatmodificari.
Cu ocazia inventarierii anuale comisiile de inventariere au întocmitliste de

stocuri cu mişcare lentă, greu vandabile.
La ieșirea bunurilor din gestiune se foloseşte metoda FIFO astfel valoarea

bunurilor prezentate în bilanţ nu diferă în mod semnificativ de valoarea determinată
pe baza ultimei valori de piaţă.

Terţi
Operaţiunile cu terți s-au înregistratîn contabilitate în conturile

corespunzătoare.
Creanjeleşi datoriile persoanei juridice analizate aufost înregistrate în

contabilitate la valoarea nominală.
Acestea se țin în contabilitate pe categorii de creanţeşi datorii, precum şipefiecare persoană juridică sau fizică.

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli si ajustari pentru deprecierea
activelorcirculante si imobilizarilor corpori

Situatia la sfarsitul exerciţiului jah 2021 se prezinta:



-ajustari pentru depreciere clienti 161.970,00 lei

Total ajustari
255.277,00 lei.

In cursul exercitiului financiars-au consumat provizioane pentru depreciere

clienti în valoare de 1.000,00 leişi s-au constituit provizioane pentru depreciere clienti

in valoare de 105.367,00 lei.

Capitalşi rezerve
Capitalul social se ține pe acţionari, cuprinzând numărul şi valoarea nominală a

acțiunilor subscrise şi vărsate.
La data de 31.12.2021, capitalul socialal societăţii subscris şi integral vărsat de

acționari însumează 4.] 86.807 lei reprezentând 41.868.065 acţiuni, având o valoare

de înregistrare de 0,10 lei/acțiune.
Natura capitalului socialeste ] 00% capital privat, din care:

- 98,83 % capital românesc;
- 1,17% capital strain.
Având în vedere faptulcă din data de 08. 06.2018 SC FaimarSA se află în

procedura insolvenţei, tranzacționarea acțiunilor emise de societate a fost suspendată.

Conform Registrului acţionarilor consolidat cuprins în Nota 7 din cadrul

Notelor explicative structura acţionariatului la data de 03. 04.2018 se prezintă, astfel:

_SC Lineas Trade SA Galati - deține 10.610. 000 acțiuni , cota de participare la

beneficii si pierderi 25,3415%;
- Actionari persoane juridice - dețin 11.060.041 actiuni- cota de participare la

beneficii si pierderi 26,4164 %;

- Actionari persoane fizice — deţine 20.1 98.024 acţiuni — cota de participare la

beneficii si pierderi 48,242 9%.

Total 41.868.065 acţiuni - cotă de participare la beneficii şi pierderi 100%.

Participatii
SC Faimar este actionar fondator la SC Hermes Contact SA Baia Mare, B-dul

Unirii, nr.16, detine 304 actiuni, valoarea nominala de 6,00 lei/actiune/registru in

valoare de 1824,00 Ron, procent de 1,375% din capitalul social al SC Hermes Contact

SA.

Situaţia modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2021

În exerciţiul financiarcurent an 2021 a inregistrato pierdere de 637. 135,00 lei

suma cu care se diminueaza capitalul propriu «

Concret la data de 01.01.202 Gelzentele de capital propriu inregistreaza un sold



creditor de 5.149.569,00 lei iar la sfarsitul anului financiar curent 2021 se
inregistreaza un sold creditor de 4.512. 434,00 lei rezultat influentat de pierdereainregistrata la nivelul anului 2021.

Venituri şi cheltuieli
Contabilitatea veniturilor este ținutăpe categorii de venituri, astfel: venituri din

exploatareşi venituri financiare.
Veniturile realizate în anul financiar 2021 însumează 10.478.258 lei. Dupănatura lor, ele sunt:venituri din exploatare de 10.156.720,00 lei şi venituri financiare321.538,00 lei.

Cheltuielile sunt contabilizate pe feluri de cheltuieli după natura lor, respectivcheltuieli de exploatare şifinanciare. Cheltuielile totale realizate în anul 2021
însumează 11.115.393,00 lei, reprezentând cheltuieli de exploatare în suma de
10.764.510,00 lei și cheltuieli financiare 350.883,00 lei.

În cadrulcheltuielilor de exploatare, in principal: 4.829.401,00 lei reprezintăcheltuielile cu personalul, 1.922.891 „00 lei sunt cheltuieli privind materii prime,materialele consumabile si obiectele de inventar, 2.086.733,00 lei sunt cheltuieli
externe cu energia şi apa, 432.200,00 sunt cheltuieli cu prestații externe, 266.272.00lei sunt cheltuieli cu alte impozite şi taxe, 558.974, 00 lei sunt ajustări de valoare
privind imobilizările corporale şi necorporale si 85.916,00 lei alte cheltuieli de
exploatare.

Principii, Politici si metode contabile

Societatea își desfăşoară activitatea pe baza principiilor contabile prevăzute de
lege. Politicile contabile asigură că:

o Informaţiile sunt relevante pentru nevoile utilizatorilor.
o Informaţiile sunt credibile în sensul că sunt neutre, prudente, complete.

Societateaîşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate a activității, aşacum reiese din Raportul administratorului special şi Declaraţia persoanelor
responsabile din cadrul Societăţii prin care sub semnătură se asumă răspunderea.

S-a concluzionat faptulcă politicile contabile utilizate sunt conforme cu
reglementările contabile aplicate şi că situaţiile financiare oferă o imagine fidelă apoziției financiare, a performanţeifinanciare, obligaţiilor şi a celorlalte informaţii
conforme cu realitatea referitoare la activitatea desfăşurată în condiţii de continuitate.

Situaţiile financiare aufostîntocmite conform contabilităţii de angajamente,
astfel efectele tranzacţiilor şi altor evenimente sunt recunoscute și înregistrate în
contabilitate atunci când se produc, şi nu pe măsura încasării şi plăţii acestora.
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La întocmirea și prezentarea situaţiilor financiare s-au aplicat politicile

contabile (principiile, convențiile, regulile specifice) elaborate de Societate și

aprobate,în condiţiile aplicării Reglementărilor contabile conforme cu Directiva

2013/34/UE, aprobate prin OMEP 1802/2014.

Bunurileintrate în Societate in exercituil financiar 2021 au fost înregistrate:
_la cost de achiziţe pentru bunurile procurate cu titlu oneros;

-și cost de producție pentru bunurile produse în entitate.

Erorile aferente exerciţiului financiar curent se corectează pe seama contului

de profit și pierdereiar cele aferente exerciţiilor precedente pe seama rezultatului

reportat.
Societatea utilizează metoda inventarului permanent iar metoda de amortizare

folosită este metodaliniară.
Laiesirea bunurilor din gestiunese foloseste metoda FIFO astfel ca valoarea

bunurilor ptrezentate in bilant nu difera semnificativ de valoarea determinata pe baza

ultimei valori de piata.

Informaţii complementare
Creanţeși datorii

Referitor la evidența creanţelorşi datoriilor s-au respectat prevederileși
reglementările contabile aprobate de OMEP nr.1 752/2005 cu completările și

modificările ulterioare respectiv creanțele şi datoriile în valută au fost reevaluate la

cursurile de schimb valutar BNR valabile la 31.1 2.2021.

Casa şi conturiîn bănci
La încheierea exerciţiului financiar disponibilitățile în cont în valută şi a altor

valori de trezorerie au fost reevaluatela cursul de schimb valutar al BNR valabil la

data încheierii exerciţiului financiar 31.1 2.2021 iar diferenţele de curs valutar

rezultate au fost înregistrate în conturile de venituri sau cheltuieli după caz.

Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2021 s-a identificat in fluxuri

de numerar din activitatea de exploatare, din activitatea de investiții şi din activitatea

de finanțare.
Angajamente

Angajamentele existente sub forma garanţiilor Sunt:

- contracte de garanții, ipotecă asupra imobilelor din patrimoniul societății

situatela secţia sticlărie Fărcașa în favoarea BCR pentru garantarealiniei de credit

de 90.144,85 euro;

x
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- contractul de gajfără deposedare asupra instalaţiilor tehnologice și stocurilor
Pentru garantarea liniilor de credit de 90. 144,85 euro;

- contractul de garanţie asupra soldului creditor ale conturilor curente;
- contractul de gajfără deposedare asupra utilajelor( cuptor ardere Bricesco)constituit în favoarea CEC Bank pentru garantarea liniei de credit de 1.800.000 lei şieșalonare datorii la buget;
- contracte de garanţie reală imobiliarățipotecă) de grad 1, 1], III asupra haleide producție situatăpe str. Oborului nr. ], Baia Mare pentru garantarea:
- linie de credit CEC Bank;
- ipotecă angajată bunuri imobile SC Faimar pentru garantarea:

- Linie credit CECBank
-Ipoteca angajata bunuri imobile SC Faimar Pentru garantarea creditului

pentru investitii.

Contracte de leasing pe rol - nu este cazul,

Active și amortizări
Activele imobilizate în exerciţiul financiar analizat se prezintă astfel:

e]p Sold iniţial | Regularizări Creşteri|Diminuări|Soldfinal
Imobilizări 213.483 1.540 0 215.023
necorporale
Imobilizări corporale|22.261.067 0 3.124|537.480] 22.264.191
Imobilizări 6.824 0 0 6.824
financiare
TOTAL 22.481.374 0 4.664|537.480|22.486.038

Amortizaresi ajustari_imobilizări pentru sau pierdere de valoare se prezintă astfel:a Amortizare|Amortizare i]Elemente de
„Vita caz Îi ŞDD Soldiniţial|Regularizări|în cursul aferentă|Soldfinalimobilizări

Ş siturianului ieşiriImobilizări 0Sa 212.376 497 0| 213.873necorporale
Imobilizări 011.325.368 558.477 34.033|11.883.845corporale



|TOTAL | 11.536.744 OȚ 338.974] 34.033|12.097.718]

Situaţia creanţelor
La sfârşitul exerciţiului financiar, soldul creanţelor societăţii sunt în sumă de

1.451.557,00 lei structurate, astfel: furnizori - debitori 9.985,00 lei, clienți-ajustări

deprecieri , 1.007.368,00 lei, alte creanţe 434.204, 00 lei cu termen delichidare sub 1

an.

Situaţia datoriilor
La data de 31.12.2021, soldul datoriilor societății înregistrează valoarea de

11.447.230,00 lei ce se prezintă pe termenede exigibilitate, astfel: suma de

1.479.055,00 lei sub 1 an și 8.314.414,00 lei între 1-5 ani 9.968.175,00 lei.

Sold datorii structurat: furnizori 4.49 7.102,00 lei; clienți creditori 11 6.541,00

lei; salarii și contribuţii 2.551.997,00 lei; buget local 450.822,00 lei; alte datorii

buget 601.076,00 lei; dobânzi 98.807,00 lei; credite bancare pe termen scuri

2.382.454,00 lei; credite pe termen mediu și lung 233.326,00 lei;alte datorii

515.105,00 lei.

Menţiune:
Începând cu data de 08.06.2018 Societatea a intratîn procedura insolvenței,

datoriile înregistratela acea dată aufost înghețate, astfel a crescut valoarea

datoriilor cu termen de exigibilitate sub 1 an, la perioada de 1-5 ani.

În cursulexerciţiului financiar 2021 s-a rambursat din linia de credit în valuta

angajată cu BCR 48.760,67 euro, soldul creditului ajungând astfel la 90.144,85 euro.

La celelalte linii de credit nu s-a efectuat modificări față de soldul înregistrat la

31.12.2019.

Cifra de afaceri
Cif-a de afaceri netă a anului analizat realizată este de 9.206.042,00 lei, din

care:
- din livrări la export 7.872.511,00 lei cu repartizare geografică: 42,30 %

în ţările UE şi 57,70% Anglia ;

- din livrări pe piața internă 1.333.531,00 lei.

Cifra de afaceri detaliată pecele două secții, se prezintă astfel: la faianță

9.206.042,00 Lei, la sticlărie zero întrucât activitatea de producție în cadrul secției

Sticlărie a fost oprită.
Faţă de anul precedent, s-a înregistrat o crestere a cifrei de afaceri nete cu
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2.770.833,00 lei- 143, 1%,
Societatea a înregistratla sfârşitul exerciţiului financiar 2021 pierdere în sumăde 637.135,00 lei, din care: 607. 790,00 lei pierdere din exploatare şi 29. 345,00 lei

pierderifinanciare.
Bazele de conversieutilizate pentru exprimarea în monedă naţională aelementelor de activ şi pasiv sunt cursurile valutare BNR la data de 31.12.2021.

Evoluţia numărului de personal

Numărul mediu de salariaţi în anul analizat a fost de 112 de angajati pentru
care s-au plătit cheltuieli cu personalul în cursul anului 2021 de 4. 829.401,00 lei,din
care:salarii si indemnizatii 4.729. 864,00 lei; cheltuieli cu asigurarile si protectiasociala 99.537,00 cu acordare de tichete de masă in cuantum de 140.100 lei.

Retribuţia administratorului judiciar achitată afost în cuantum de 6.289,76 lei.
Repartizarea rezultatului financiar

Pierderea anului 2021, este de 637.135,00 lei propusă s-a admis săfie
recuperată din rezultatul exerciţiilor financiare viitoare.

Considerarea controlului intern
Seasigură controlul intern.

Evenimente ulterioare
Între data bilanţului şi data raportului nu se cunosc evenimente semnificative.

Auditorul a evaluat dacă prezentările de informaţii furnizate de entitate cu
privire la impactulatât calitativ cât şi cantitativ al epidemiei Covid-19 asupra
activităților sale, poziţiei sale financiare şi performanţei sale economice viitoare
sunt adecvate, în contextul cadrului de raportare financiară aplicabil.

Puncte tari şi puncte slabe
Puncte tari: Sefac demersuri și se depun eforturi vizibile pentru continuarea

activităţii şi încasarea la timp a veniturilor în condiţiile procedurii de insolvenţă- fazade observaţie și ulterior de admitere a proiectului Planului de reorganizare după
rezolvarea tuturor contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor.

Puncte slabe: Rezolvarea tuturor litigiilor privind contestarea sumelor înscrise
în Tabelul preliminar de către creditori.

Situaţia principalilor indicatori economico-
Indicatori de lichiditate:
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_ indicatorul lichidităţii curente - active curente/datorii curente =0,79 indică

suma cu care activele circulante depășesc datoriile pe termen scurtşi oferă garanția

acoperirii datoriilor curente din activele circulante.

Valoarea recomandată şi acceptabilă este în jur de 2.

Deci, cu cât valoarea acestuia este mai mare, cu atât situația societății este mai

bună.
_ indicatorul lichidităţii imediate - (active curente-stocuri)/Datorii curente=

0,32.
Acest indicator elimină stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat în

disponibilităţi, exprimând capacitatea entității de a plăti datoriile.
Valoarea recomandată este în jur de 1. Cu cât rezultatul este mai mare de 1, cu

atât situaţia societății este mai bună.
Indicatori de risc:
_indicatorul gradului de îndatorare — capital împrumutat/capital propriu =

34.89.
Indicatorul arată câtla sută din capitalurile proprii reprezintă creditele peste |

an și posibilitatea acoperirii acestora din rezerve şi capitalul social.

Riscul nu trebuie să se ridice la mai mult de 30%.

Indicatori de activitate (gestiune) reflectă capacitatea societăţii de a controla

capitalul circulant, activitățile comerciale, viteza de intrare-ieșire a fluxurilor de

numerar.
_ Viteza de rotație a stocurilor (rulajul socurilor- costul vânzărilor/stoc mediu =

4,72 ori din costul vânzărilor de câte ori stocula fost rulat de-a lungul exerciţiului

financiar).
_ Viteza de rotație a debitelor — clienţi = sold mediu clienți/cifia de afaceri x363

= 58zile;
_ Societatea trebuie să ia măsurile care se impun pentru urgentarea încasării

acestora(ereanţele care sunt mai greu de încasat- clienţi rău platnici);
_ Viteza de rotație a creditelor — furnizori — sold mediu furnizori/achiziţii de

bunuri (fără servicii) sau cifra de afacerix 363= 212 zile;

Indicatorul exprimă numărul dezile de creditare pe care Societatea le obține de

Ia furnizorii săi.
_ Viteza de rotaţie a activelor imobilizate - cifra de afăceri/active imobilizate

=0,83.
Se indică numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru realizarea

cifrei de afaceri - se evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin
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examinarea valorii cifiei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Alte informaţii
Inventarierea s-a efectuatîn conformitate cu prevederile Ordinului MF.P. nr.

2861/2009;
Lanivelul societăţii contabilitatea este ținută la zi şi este realizată în baza

programului informatic instalat pe calculator având la bază documente justificative
recunoscute. Balanța de verificare conţine datele preluate din conturile sintetice, iar
contabilitatea sintetică concordă cu cea analitică;

Bilanţul contabil afost întocmit pe bazabalanței de verificaresintetice.
Contul de profitşi pierdere are la bază prevederile Codului Fiscal.

Situatiile financiare aufost intocmite conform contabilitatii de angajamente, astfel
efectele tranzactiilor sialtor evenimente sunt recunoscutesi inregistrate in
contabilitate in momentul producerii lor, si nu pe masura incasarii sau platii acestora.Pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale am aplicat politicele
contabile(principiile, conventiile, regulile si practicile specifice) elaborate de SC
Faimar SA si aprobate in conditiile aplicarii Reglementarilor contabile conform cuDirectiva 2013/34/UE aprobate prin OMEP 1802/2014.

Iași 17.04.2022

AUDITOR FINANCIAR,

FILIP SANDA

Înregistrat la CAFR cu numărul 3395.

Înregistrat Ia ASPAAS cu numărul AF3395.

Centrusoritatea
PA cavități de A

pueitor 602)
orii Public Ele

pegist”

12


