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1 DECLARAȚIE LIVIU STOLERU 
    DIRECTOR GENERAL ȘI PREȘEDINTE  
        AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

LIVIU STOLERU                                                                                                                        
               Director General și Președinte al Consiliului de Administrație



2014 a fost cel mai important an din istoria rescrisă a CEMACON. Am încheiat întregul ciclu de 
restructurare a afacerii și am început să culegem roadele efortului colectiv de a pune CEMACON 
în elita companiilor de profil din România. 

Am preluat o întreprindere aflată în dificultate și fără perspective, și am transformat-o într-o 
companie stabilă, sigură și performantă, atractivă pentru clienți și investitori.

Am dovedit potențialul business-ului, am dovedit că o echipă românească de management poate 
obține rezultate excepționale. În ultimii 4 ani, cifra de afaceri a companiei a avut o creștere 
totală de peste 170% și am raportat un profit operațional la cele mai ridicate rate din industrie, 
19% în 2014.

Așa am convins acționarii, potențialii investitori și banca finanțatoare că CEMACON este o 
afacere care merită încredere. Acum, odată cu finalizarea procesului de restructurare a creditelor, 
CEMACON are o datorie ce poate fi susținută din activitatea de bază a companiei. Mai mult, prin 
tranzacția încheiată, în acționariatul CEMACON intră fondul de investiții Business Capital For 
Romania Opportunity Fund Cooperatief.

Pornim pe un nou drum, mai puternici și mai încrezători, cu un exercițiu de restructurare 
financiară și operațională finalizat cu succes. Ne bucurăm de sprijinul unui acționariat serios 
și puternic și de interesul unui număr mare de clienți, care au înțeles avantajele oferite de 
produsele evoluate din gama EVOCERAMIC, cel mai performant portofoliu de blocuri ceramice 
din România.

Am devenit al doilea producător de blocuri ceramice din România și suntem foarte aproape 
de ocuparea poziției de lider în Transilvania. Obiectivul nostru este să devenim producătorul 
preferat de materiale de zidărie din România.

Vom continua să inovăm, să gasim noi modalități de a surprinde și de a asimila oportunitățile 
pe care piața ni le oferă. Astfel, vom oferi un model câștigător de business și vom contribui la 
ridicarea standardelor în construcții în România.

Al dumneavoastră,

Liviu Stoleru
Director General și Președinte al Consiliului de Administrație  
CEMACON SA

CEMACON. MODEL CÂȘTIGĂTOR DE BUSINESS                                                                               
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La CEMACON credem în construcții evoluate. De aceea, investim constant în tehnologie și 
cercetare pentru a dezvolta produse unice, care aduc un real avantaj celor care le folosesc. 
Pentru noi, inovația este un fel de a fi. Rolul nostru este acela de a găsi soluții noi, superioare și 
de a seta tendințe pe piața blocurilor ceramice.

Am dezvoltat produsele din noua gamă EVOCERAMIC, care îmbină inovația cu tehnologia de 
ultimă oră; am creat soluții performante pentru oameni și construcții performante, inteligente. 

Vrem să devenim liderul incontestabil al pieței de cărămizi din România, iar CEMACON să fie 
sinonim pentru construcții evoluate. Pentru a ne atinge acest obiectiv, ne-am stabilit un parcurs 
bazat pe o creștere durabilă și sustenabilă, în care ținem cont de un set de valori esențiale:

• Inovație: investim constant în tehnologie și cercetare pentru a dezvolta produse unice, 
evoluate. Inovăm în toate aspectele muncii noastre.

• Creativitate: ne inspirăm din viața și activitatea clienților noștri, tocmai pentru a putea 
găsi soluții care să ușureze munca celor care ne folosesc produsele.

• Performanță: pentru acționarii și clienții noștri, prin rezultatele companiei, la nivel de 
produs, echipă și atitudine.

• Curaj: credem în ceea ce facem și nu ne ferim de nicio provocare.
• Mediu: folosim materii prime naturale pentru fabricarea produselor noastre și încurajăm 

soluțiile ecologice în construcții, care să permită ridicarea de clădiri verzi.
• Responsabilitate: suntem parte din comunitate și dăm înapoi acesteia ajutorul pe care-l 

primim din partea ei.
• Distracție: lucrurile cu adevărat bune se fac cu pasiune și determinare, dar cu zâmbetul 

pe buze.

2 MISIUNE.
    VIZIUNE.
        VALORI.
             ÎN CE CREDEM

MISIUNE

VIZIUNE. VALORI

1

2



ÎN CE CREDEM3

Știm cât de greu este să construiești. Să faci rost de fiecare autorizație, apoi să pui cărămidă 
peste cărămidă și să vezi cum simple materiale de construcții, puse pe mâinile potrivite, se 
transformă treptat într-o locuință.

Știm ce înseamnă să transformi un proiect în ceva real, cum să faci dintr-o schiță desenată pe o 
foaie de hârtie, o casă. Știm că e nevoie de multă muncă și că nu e loc de niciun compromis.

La CEMACON, înțelegem perfect ce înseamnă domeniul construcțiilor. Cu asta ne ocupăm de 
peste 45 de ani. Iar în acești 45 de ani, nu am făcut niciun compromis. 

Am învățat că nu există decât un singur mod prin care putem dezvolta cele mai evoluate soluții 
de zidărie. Și am făcut din inovație, o obsesie și în același timp, principiul de bază în procesul de 
proiectare a cărămizilor pe care le fabricăm. 

Astfel, am creat gama de cărămizi inteligente EVOCERAMIC, soluții de zidărie care economisesc 
timp și bani pentru clienții noștri, care pot construi acum locuințe rezistente și eficiente, la un 
preț corect.

La CEMACON, credem în construcții evoluate. De aceea, în fiecare zi gândim soluții inovatoare 
care să contribuie la evoluția construcțiilor și muncim cu aceeași pasiune pentru domeniul pe 
care îl iubim.
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        3 CIFRE CHEIE
    2014

EVOLUȚIA CEMACON

22,1 mil. lei

6,7%

9,7%

34%

67%

1

cifra de afaceri brută

cota de piață

cota de piață

utilizare capacitate producție

utilizare capacitate producție

cifra de afaceri brută
28,5 mil. lei

2010
2011
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15%

16%

100%

11,7%

83%

88%

48,3 mil. lei

60,2 mil. lei

cota de piață

cota de piață

utilizare capacitate poducție

cota de piață

utilizare capacitate producție

utilizare capacitate producție
cifra de afaceri brută

cifra de afaceri brută

cifra de afaceri brută

35,1 mil. lei

2012

2013

2014
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Indicator

Cifra de Afaceri Brută / Acțiune

EBITDA / Acțiune

Preț Acțiune / Cifra de afaceri

Capitalizare Bursieră

Lichiditate Bursieră (tranzacții în % total acțiuni)

Cifra de Afaceri Brută

EBITDA

Marjă EBITDA

2014

0,73 

0,14 

0,38

22.750.483 lei

54%

60.189.128 lei 

11.571.206 lei

19%

2013

0,18 

0,03

0,28

13.485.359 lei

50%

 48.304.149 lei 

7.970.957 lei

17%

CIFRE CHEIE2

60.189.128 48.304.149 11.571.206 7.970.957 

2014 2013

Cifra de afaceri (lei) EBITDA

Cifra de afaceri brută EBITDA
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22.132.555 35.106.731
+23 %

60.189.128 
+ 25%

28.558.233 
+ 29%

48.304.149 
+ 38%

2010

Zone acoperite de CEMACON

2011 2012 2013 2014

Cifra de afaceri brută (lei)

50.000.000

60.000.000

70.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

- lei

CL

IL

BR TL

GLVN

BZ

BZ

GR

IF
B

CL
CT

IL

BR TL

GL

IS

CV
VN

PH
DB

VS

BV

CS

MH

DJ

BN

MMSM

BH

AR

SJ

CJ

AB

SB

MS

HD

GJ VL

OT

HR

AG

NT

BT

TM

BC

SV

TR

Acoperire națională

70%

237 parteneri

+ 58% vs 2013
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4 RAPORTUL 
    AUDITORULUI

RAPORT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății SC CEMACON SA („Societatea”) 
care cuprind bilanțul de la data de 31 decembrie 2014, contul de profit și pierdere, situația 
fluxurilor de numerar și situația modificărilor capitalului propriu pentru exercițiul financiar 
încheiat la această dată și un sumar al politicitor contabile semnificative precum și alte note 
explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

• Total capitaluri proprii: 18.040.320 lei 
• Rezultatul net al exercițiului financiar, profit: (1.572.489) lei 

ResponsabIitatea conducerii pentru situațiiIe financiare

2. Conducerea Societății are responsabilitatea întocmirii și prezentării fidele a acestor situații 
financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare 
Financiară, aplicabilă societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe 
o piață reglementată, cu toate modificările și completările ulterioare, și pentru aceI control 
intern pe care conducerea îI consideră necesar pentru a permite întocmirea setului de 
situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. 

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra 
acestor situații financiare. Noi am efectuat audituI conform Standardelor Internaționale de 
Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm 
auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind 
denaturări semnificative.

4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire 
la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind 
de raționamentul profesionaI aI auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare 
semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, 
auditoruI ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea 
fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în 
circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei  opinii asupra eficienței controlului 
intern al Societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a 
politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către 
conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru 
a constitui baza opiniei noastre de audit. 
 
Opinia 

6. În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă, în toate aspectele 
semnificative, a poziției financiare a societății la data de 31 decembrie 2014, precum 
și a performanței financiare și a fluxurilor de numerar ale acesteia pentru exercițiul 
financiar incheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor 
Publice nr. 1286/2012 pentru apropbarea reglementărilor contabile conforme cu 
Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabilă societăților ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu toate modificările și 
completările ulterioare. 
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Alte   aspecte 

7. Atragem atenția asupra faptului că, în conformitate cu OMFP 65/2015, Societatea a emis 
pentru exercițiul financiar 2014 un set de raportări contabile anuale în scop statistic, pentru 
a fi depuse la Ministerul Finanțelor Publice. Aceste raportări contabile nu au fost auditate 
de către noi.

8. În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1286/2012, articolul 16, punctul 
c) din Capitolul II, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul 
Administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor noi nu 
am identificat situații financiare. În raportul administratorilor noi nu am identificat informații 
financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în 
situațiile financiare alăturate. 

BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS S.R.L
Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România
Cu nr. 1003 / 2010

Dan Apostol
Auditor financiar

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România
Cu nr. 1671 / 25.06.2006
Cluj-Napoca, România
26.03.2014
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5 2014. 
    CONSOLIDAREA 
        BUSINESS-ULUI

CONTEXT DE PIAȚĂ1

Pentru piața de materiale de zidărie, 2014 a fost primul an în care s-a simțit realmente o creștere 
a cererii. Accesul mai facil la finanțare, odată cu reducerea dobânzilor, precum și scăderea 
dobânzilor la depozite, sunt factori care determină creșterea apetitului pentru investiții în 
construcții, care devin mai profitabile decât alternativele de economisire. 

În plus, statisticile relevă faptul că o mare parte dintre investițiile imobiliare au fost realizate din 
resurse proprii, semn că pe fondul nevoii de suplimentare a numărului de locuințe, încrederea 
populației în sectorul construcțiilor crește, fiind puternic afectată începând din 2009. 

Condițiile meteorologice favorabile au permis, de asemenea, prelungirea semnificativă a 
sezonului de construcții. 

Totodată, avansul înregistrat de construcțiile rezidențiale, cu 33% în 2014 versus anul precedent, 
conform informațiilor Institutului Național de Statistică, împreună cu datele obținute de la 
companiile de cercetare, ne confirmă că piața de zidărie din România a crescut în volum cu 8% 
în 2014.

Chiar și în acest context, piața blocurilor ceramice se confruntă în continuare cu o supracapacitate 
de producție, odată cu scăderea drastică a consumului, în 2009.

Valoric, piața a crescut mai puțin, dar s-a simțit o corecție ușoară a prețurilor de vânzare pe fondul 
creșterii costurilor de producție. 
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Inovația și eficientizarea începe în fabrică. Pentru a livra un produs performant și la nivelul cererii, 
au fost implementate o serie de măsuri cu scopul de a maximiza producția și de a optimiza nivelul 
calității produselor EVOCERAMIC.

Au fost găsite soluții eficiente pentru reducerea consumurilor energetice în cadrul procesului 
de producție, împreună cu implementarea pe flux a noului palet. Pentru a asigura o ambalare 
eficientă și protecție maximă în timpul transportului, începând din 2014, cărămizile  
EVOCERAMIC sunt ambalate pe un model nou de palet de lemn, cu o rezistență superioară față 
de vechiul model. 

INOVAȚIE ȘI TEHNOLOGIE2
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385.000
metri cubi fizici anual  

pentru produsul de bază

100 %
grad de utilizare a  

capacității de  
producție
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PORTOFOLIUL EVOCERAMIC.  
CERCETARE & DEZVOLTARE

3

20

Inovația este cheia strategiei de business a CEMACON. De aceea, eforturile de cercetare-
dezvoltare sunt continue. În 2013, CEMACON a fost singurul producător din piața de construcții 
care a lansat 5 formate complet noi și a adus pieței produse mai performante, care să permită 
realizarea de construcții în condiții de eficiență maximă de timp și cost. 

Pentru 2014 a fost necesară realizarea unor optimizări ale acestor noi produse, conform 
răspunsurilor primite din piață, dar și în funcție de întregul flux al producției.

Fiind lansate relativ recent, într-o piață tradiționalistă și ofertă omogenă, asimilarea noilor 
produse este un proces de durată; de aceea, pentru 2014 s-a decis consolidarea și optimizarea 
produselor existente.

În plus, s-au făcut demersurile pentru pregătirea noutăților aferente anului 2015.
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Singura cărămidă din România 
care nu necesită termoizolație 
suplimentară.

Favorizează un consum redus 
de mortar și o viteză sporită de 
finalizare a construcției.

Dispune de dimensiuni care 
facilitează economia de mortar 
și de elemente de ghidaj pentru 
cea mai bună aliniere. 

Produsele din portofoliul EVOCERAMIC, care reprezintă o noutate și inovează prin  
caracteristicile lor, sunt următoarele:

EVOCERAMIC 44 SUPER TH LM

EVOCERAMIC 29 LM

EVOCERAMIC 24 LM
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REZULTATE COMERCIALE4

CEMACON a devenit unul dintre cei mai mari jucători din piața blocurilor ceramice din România 
și unul dintre liderii pieței din Transilvania. Deși distribuția gamei EVOCERAMIC este națională, 
piața principală a CEMACON rămâne zona Transilvaniei, unde sunt concentrate și cea mai mare 
parte a vânzărilor. 

Strategia comercială din 2014 a avut la bază valorificarea de piețe și canale de vânzare noi. Astfel, 
au fost consolidate pozițiile din piețele tradiționale CEMACON, odată cu creștea cotelor de piață 
din zonele cu potențial de business pentru companie. 

Am crescut rețeaua de distribuție de la 150 de parteneri în 27 județe, la sfârșitul anului 2013, la 
237 parteneri în 27 de județe în toată țara.

Consolidarea portofoliului EVOCERAMIC cu produse unice și inovatoare în piață s-a transpus 
într-o strategie menită să schimbe preferințele de consum și creșterea ponderii în vânzare a 
produselor noi. 

Fiind principalul factor diferențiator din piață, obiectivul a fost de a-l capitaliza printr-o vânzare 
eficientă și profitabilă, în condițiile în care piață a rămas dominată de strategii bazate pe prețuri 
reduse și termene de plată extinse.

Zone acoperite de CEMACON

Acoperire națională

70%

237 parteneri

+ 58% vs 2013
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3.115.045

59 eur

45 eur
40 eur

35 eur 35 eur 35 eur 36 eur

2.071.768

-16%

-24%

-20%

-3% 13% 52% 90%

1.962.702

-26% -22% -12%

2.130.864 1.962.478 2.002.162 2.097.835

Volume vândute (mc)

Evoluție piața blocurilor ceramice (valori raportate la 2009)

Preț blocuri ceramice (eur / mc)

Evoluție vânzări CEMACON (valori raportate la 2009)

Piața națională de blocuri ceramice volume vs. preț

Evoluția CEMACON vs. piața de cărămidă
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În plus, chiar dacă nivelul capacității de producție a fost foarte aproape de 100%, cererea de 
EVOCERAMIC nu a putut fi onorată integral în mijlocul sezonului de construcții.

În acest context, am crescut vânzările cantitative cu 7,5% față de anul precedent.

Tot în 2014, portofoliul EVOCERAMIC a fost completat cu buiandrugi, produse complementare 
solicitate de piață, completând astfel sistemul de zidărie. Produsul vine cu o serie de beneficii 
suplimentare pentru utilizatori, față de soluțiile existente deja în piață.

308.000 331.000

2013 2014

Vânzări (mc)
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MARKETING & PR5

2014 a însemnat continuarea creșterii notorietății brandului CEMACON și a noii game 
EVOCERAMIC.

A fost cel de-al doilea an după rebranding și repoziționare în piață, fiind nevoie puternică de 
comunicare a brandului. A fost cel de-al doilea an de la lansarea noului portofoliu într-o piață 
tradiționalistă, iar asimilarea produselor inovatoare este destul de lentă.

Deși CEMACON are o acoperire națională, în 27 de județe, în comunicare zona principală a fost 
Transilvania, Banat și Crișana, unde au fost direcționate majoritatea acțiunilor de marketing.

Am început sezonul de construcții împreună cu partenerii noștri din toată țara, lansând  
Caravana CEMACON, fiind singurul producător de materiale de construcții care 
organizează un eveniment de o astfel de anvergură în România.

Ne-am întâlnit cu cei mai importanți 900 de clienți din Transilvania, parteneri distribuitori, 
constructori sau arhitecți, pentru a trage împreună concluziile anului 2013 și pentru a identifica 
oportunitățile unei colaborări cât mai bune în 2014. Nu în ultimul rând, invitații au participat la o 
demonstrație de zidire eficientă, cu EVOCERAMIC.
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În 2014, cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la înființarea Companiei, am lansat revista  
EVOCERAMICA, revista angajaților CEMACON. 

În primul număr al acesteia am făcut bilanțul performanțelor Companiei din ultimii ani, am scris 
povestea reinventării CEMACON prin produsele inovatoare din gama EVOCERAMIC și am văzut 
de ce blocurile ceramice pe care le producem s-au impus pe piața de construcții din întreaga țară.



Apoi, pentru ca piața să se poată convinge mai ușor de avantajele EVOCERAMIC, am lansat 
prima aplicație de calcul comparativ, cu ajutorul căreia clienții pot calcula exact, în funcție 
de necesarul de zidărie, economia de costuri rezultată cu EVOCERAMIC. Aplicația este postată 
pe site-ul companiei, www.cemacon.ro, fiind disponibilă oricui. 

Pentru că era nevoie ca noile produse EVOCERAMIC să fie testate de cât mai mulți constructori 
și beneficiari, am lansat Campania 10 + 1. La fiecare 10 paleți de EVOCERAMIC 24 LM,   
EVOCERAMIC 29 LM,  EVOCERAMIC 24 AERO sau EVOCERAMIC 44 SUPER TH, 1 palet din același 
sortiment a fost oferit gratuit.

Răspunsul pieței a venit repede, iar cererea de produse noi a crescut exponențial.

Am continuat să investim în medii cu cel mai bun reach, precum outdoor, online și presă. 

Toate acestea ne-au ajutat ca evoluție a percepției clienților noștri în ceea ce privește vizibilitatea 
în piață.

2013 2014
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Evoluție vizibilitate CEMACON în piață
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PR & COMUNICARE

Cum am comunicat: În principal prin media relations (80%), targetat către presa centrală 
(85%), cu vizibilitate în online (60%).

Cu cine am comunicat: Principalul target de comunicare a fost presa (peste 70%); partenerii 
și comunitățile online au însumat aproximativ 30%.

În plus, CEMACON a urcat pe scenă printre premianții Galei Romanian PR Award, cea mai 
prestigioasă competiție de excelență în Public Relations din România, jurizată de specialiști din 
țară și străinătate. 

Studiul de caz „CEMACON: de la întreprindere la companie” a fost nominalizat la 3 categorii: 
Comunicare corporatistă, Comunicare pentru administrarea crizelor, riscurilor și oportunităților 
și Best Use of PR Evaluation, iar CEMACON și-a adjudecat trofeul pentru Best Use of PR 
Evaluation și premiul Golden Award for Excellence pentru Managementul riscurilor 
și oportunităților, urcând pe scena câștigătorilor, alături de branduri puternice din România.

CEMACON a primit distincția de „Cea mai bună strategie de turnaround” în cadrul premiilor 
Business Review Awards 2015. Deciziile de management luate în ultimii 5 ani au fost apreciate 
de juriul competiției, format din profesioniști ai business-ului românesc. Recunoașterea este cu 
atât mai valoroasă, cu cât povestea noastră de succes a fost comparată cu cele ale unor nume 
importante în economia românească. 

73%

21%

6%
CEMACON

Wienerberger

Alții
 VIZIBILITATE  

ÎN PRESĂ
73% dintre articolele despre

piața blocurilor ceramice 
au fost cu și despre 

CEMACON.

2 PREMII 
DE PR

2015 Business Review Awards Winner
For Best Turnaround Performance
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Din punct de vedere al echipei CEMACON, 2014 a fost un an de consolidare și de construcție 
a unei baze solide pentru proiectele viitoare de creștere ale companiei. Au fost create 30 de 
posturi noi, distribuite echilibrat în cadrul departamentelor, echipa crescând astfel cu 20%. 
Această creștere a fost gândită să susțină, pe de o parte, creșterea complexității operațiunilor 
și a activității CEMACON și pe de altă parte, redeschiderea liniei de producție din Zalău. 

Rata de plecare a fost sub 2%, ceea ce demonstrează că echipa actuală este una sudată, 
motivată și stabilă.    

Pe fondul creșterii de personal, cifra de afaceri / angajat a avut în continuare un trend crescător 
față de anii anteriori.

Din punct de vedere al distribuției pe departamente, 57% din echipă este aferentă activității 
de Producție.

RESURSE UMANE6
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Distribuție angajați

Producție

Vânzări

Operațional

Suport
12%

21%

9%

58%

Din punctul de vedere al proceselor de Resurse Umane, anul 2014 a fost un an de calibrare și 
de consolidare a proceselor de bază impementate în anul anterior, dar și de construcție a altor 
procese, menite să susțină motivația și performanța angajaților.

Managementul performanțelor

Acest sistem a trecut în 2014 printr-un ciclu complet de implementare, începând cu evaluările 
de performanță aferente anului 2013 în lunile ianuarie - februarie, finalizate cu acordarea de 
bonus anual angajaților, în funcție de performanța obținută, pe fondul rezultatelor bune ale 
companiei. Concomitent cu evaluările a avut loc stabilirea obiectivelor individuale pentru anul 
2014, care au fost urmărite, calibrate și îmbunătățite pe parcursul întregului an, iar la începutul 
anului 2015, acest proces se va închide printr-o nouă evaluare anuală și acordarea de bonus 
anual de performanță. 

Compensații & beneficii 

Alături de implementarea de ajustări salariale, conform matricii posturilor și a grilei de salarii, au 
fost îmbunătățite și pachetele de beneficii oferite angajaților (asigurări de accident, asigurări 
pentru servicii medicale)

Evenimente de comunicare

În 2014 a crescut și accentul pe partea de comunicare internă, cel mai important eveniment fiind 
„Ziua firmei – 45 de ani de CEMACON”, un eveniment aflat la a treia ediție, care a crescut ca nivel 
de informație și complexitate de la an la an, atingând în 2014 un înalt standard de profesionism. 
Cu această ocazie a fost lansat și primul număr al revistei interne a angajaților, „EVOCERAMICA”.

Orientarea noilor angajați: Pe fondul creșterii echipei și a nevoii de integrare cât mai rapide și 
facile a noilor colegi, au fost construite în acest sens Programul de inducție și Manualul noului 
angajat.
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Activitatea CEMACON este expusă la multipli factori de risc care caracterizează piața 
materialelor de construcții în România și care pot afecta  îndeplinirea obiectivelor anuale și 
rezultatele obținute. Prin identificarea și gestionarea proactivă a riscurilor din organizație, 
procesul de management al riscului  are rol nu doar să protejeze compania de evenimente 
negative ci și să genereze rezultate financiare superioare.

Factorii de  risc relevanți pentru performanța companiei în 2014 au fost:

• evoluția neconstantă a sectorului de construcții rezidențiale care a generat dificultăți în 
prognozarea cererii viitoare 

• acțiunile concurenților din piața de zidărie și presiunea pe prețuri, care a generat ajustări 
de prețuri și promoții   

• sezonalitatea și condițiile de vreme, cu influențe directe asupra fluctuației cererii din piață 
• perioade de indisponibilitate a mijloacelor de transport către anumite destinații, care au 

generat  întârzieri în livrări 
• riscul de neîncasare a creanțelor, datorat unor clienți aflați în dificultate
• creșterea taxelor și impozitelor specifice sectorului (impozitul pe construcții speciale și 

redevența minieră)
• identificarea și colaborarea cu furnizori care să ofere calitate și constanţă în lanțul de 

aprovizionare
• gestionarea eficientă a proiectelor interne.

CEMACON și-a definit un proces de management al riscurilor care să asigure că:

• obiectivele asumate sunt fezabile,
• riscurile semnificative sunt identificate periodic la toate nivelurile și evaluate obiectiv,
• sunt definite și implementate activ măsurile necesare pentru reducerea riscurilor la un 

nivel asumat conștient,
• resurse adecvate sunt alocate pentru reducerea, transferul sau eliminarea riscurilor 

semnificative,
• riscurile reziduale sunt comunicate la timp în organizație,
• stadiul implementării este urmărit și reevaluat constant. 

Preocuparea față de managementul riscului contribuie la identificarea de oportunități noi de 
creștere a performanțelor și îmbunătățirea modului de lucru în organizație, elemente necesare 
pentru a genera protecție pentru companie și valoare pentru acționari.

MANAGEMENTUL RISCULUI7
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MEDIU 
În ceea ce privește responsabilitatea față de mediu compania CEMACON are în vedere 
reducerea impactului față de mediul înconjurător a activității sale.

Devotamentul acordat de companie pentru promovarea construcțiilor verzi este reflectat în 
toate ariile de activitate ale companiei, prin reducerea deșeurilor obținute în urma producției, 
colectarea selectivă și reciclarea acestora. 

Deși business-ul s-a dezvoltat în mod continuu în ultimii 4 ani, compania a avut o preocupare 
constantă pentru reducerea consumurilor de energie prin optimizarea tehnologiilor și rețetelor, 
reducerea emisiilor de gaze în atmosferă prin promovarea celor mai eficiente tehnologii.

PROTECȚIA MUNCII 
CEMACON a avut în vedere întotdeauna respectarea normelor privind securitatea în muncă și 
este dedicat îmbunătățirii continue a condițiilor de lucru și securitate la locul de muncă. 

Toți managerii de departamente au responsabilitatea să promoveze un comportament preventiv 
la locul de muncă și să îmbunătățească în mod continuu normele de securitate în muncă la toate 
nivelurile de lucru.

Angajații companiei sunt instruiți periodic cu privre la potențialele riscuri ce pot apărea în 
domeniul lor de activitate și cu privire la potențialele măsuri de reducere a riscurilor. CEMACON a 
dezvoltat un plan de management al crizei și situațiilor de risc, pentru ca angajații să fie pregătiți 
în eventualitatea producerii unor evenimente ce pot pune în pericol securitatea și sănătatea 
acestora.

Ca urmare a măsurilor implementate și a aplicării unui sistem de management al riscurilor 
ocupaționale ridicat nu au fost înregistrate accidente de muncă pe parcursul anului 2014.

Chiar dacă în activitatea companiei nu s-au înregistrat accidente și evenimente cu risc ridicat, 
odată cu dezvoltarea afacerii, Managementul companiei are o preocupare continuă pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și de securitate a muncii.

RESPONSABILITATE FAȚĂ DE MEDIU ȘI PROTECȚIA MUNCII8
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În luna ianuarie 2014, principalii acționari ai CEMACON, KJK Fund II, Consultanță Andrei&Andrei 
SRL, SSIF Broker SA și Casa de Insolvență Transilvania și persoanele afiliate acesteia, care 
declaraseră anterior că acționează concertat, au derulat o Ofertă Publică de Preluare Obligatorie 
în urma căreia au fost tranzacționate 29.166.843 acțiuni în valoare de 1.516.675,84 lei.

În luna septembrie 2014, a fost operată diminuarea capitalului social al CEMACON, decisă de 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 24.03.2014. Diminuarea s-a făcut prin 
înglobarea pierderilor înregistrate în ultimii 4 ani, de la valoarea de 26.287.248,6 lei la valoarea 
de 525.796 lei, prin reducerea numărului de acţiuni de la 262.872.486 acţiuni la 5.257.960 
acţiuni.

În luna decembrie 2014, a fost operată majorarea capitalului social al CEMACON, decisă de 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 24.03.2014. Astfel, capitalul social 
s-a majorat cu un număr de 76.933.093 acțiuni în valoare nominală de 0.1 RON /acțiune, de la 
valoarea de 525.796,00 lei la valoarea de 8.219.105,3 lei, divizat în 82.191.053 acțiuni.

OPERAȚIUNI DE CAPITAL 9
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În data de 22.12.2014, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CEMACON S.A a hotărât 
majorarea capitalului social cu suma de 8.219.105,30 RON, prin emisiunea unui număr de 
82.191.053,00 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune, în 2 etape: 

 – etapa 1 prin aport în numerar de către toți acționarii înregistrați la data de înregistrare, în 
temeiul dreptului de preferință al acestora, proporțional cu cota de participare la capita-
lul social deținută de aceștia, la un preț de subscriere în cuantum de 1,5 RON/acțiune, în 
considerarea unei valori nominale de 0,1 RON/acțiune și o primă de emisiune în cuantum 
de 1,4 RON/acțiune

 – etapa 2 prin conversia creanțelor deținute împotriva Societății, în cazul în care în Etapa 1 
nu au fost subscrise în mod valabil toate acțiunile apoi oferite spre subscriere. Acțiunile 
nesubscrise vor fi oferite spre subscriere investitorilor calificați, conform metodei primul 
venit-primul servit pînă la subscrierea integrală a acțiunilor oferite în cadrul Etapei 2, la 
prețul minim de 1,6 RON/acțiune în considerarea unei valori nominale de 0,1 RON/acțiune 
și o primă de emisiune în cuantum de 1,5 RON/acțiune.

Număr acțiuni după operațiunile de capital Număr acțiuni înaintea operațiunilor de capital

Structura acțiunilor CEMACON 2014 - 2015

Structura acționariatului

82.191.053

262.872.486

56%

39%

5%

56%
Investitori instituționali români

39%
Investitori instituționali străini

5%
Investitori persoane fizice



Situația Poziției Financiare 31 Dec 2014

31 Dec. 2014 (lei) 31 Dec. 2013 (lei) 31 Dec. 2012 (lei)

 

116.490.340

-

216.166 

200

2.693.914

119.400.620 

13.889.917 

6.567.750

1.051.380

12.338.661 

33.847.709

22.833.650

176.081.978

114.888.514 

-

206.560

- 

300.866 

115.395.940

8.658.968

7.511.743

-

6.902.535 

23.073.246 

22.303.952

160.773.138

140.358.631 

-

10.033

- 

42.645

140.411.309

9.502.090

3.814.060

- 

2.715.212 

16.031.361 

-

156.442.671

ACTIVE 

Active imobilizate

Imobilizări corporale

Investiții imobiliare

Imobilizări necorporale

Investiții în acțiuni

Alte active imoblizate

Total active imobilizate

Active circulante

Stocuri

Creanțe comerciale și similare

Alte active financiare

Numerar și echivalente numerar

Total active circulante

Active clasificate drept detinute în vederea vânzãrii

TOTAL ACTIVE
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Situațiile financiare individuale sunt încheiate în conformitate cu 
IFRS începând cu exercițiul financiar 2012, fiind auditate conform  
reglementarilor în vigoare. Situațiile financiare complete, inclusiv  
notele explicative pot fi consultate online pe: www.cemacon.ro

6.349.126

83.383.704

-

-

2.466.218 

92.199.047

29.207.985

87.298.911 

- 

-

3.071.523

119.578.418

19.476.970 

62.117.063 

- 

-

2.250.807

83.844.839 

DATORII

Datorii curente

Datorii comerciale și similare

Împrumuturi

Subvenții pentru investiții

Datorii privind impozitul pe profit

Provizioane

Total datorii curente

 -

64.532.490

1.310.120

- 

-

65.842.611

158.041.658 

 17.433.454  

-

-

-

27.140.819    

(26.533.953)

- 

18.040.320 

-

30.527.265

1.385.762

-

-

31.913.027

151.491.446 

33.424.855 

-

- 

-

26.477.035 

(50.620.198) 

- 

9.281.693 

 

207.432  

54.465.046

1.461.404

524.565 

-

56.658.447 

140.503.286 

3.814.060

33.339.387  

 -

-  

-

26.447.612

(43.847.614) 

-

15.939.384  

Datorii pe termen lung

Datorii comerciale și similare

Împrumuturi

Subvenții pentru investiții

Impozit amânat

Provizioane

Total datorii pe termen lung

TOTAL DATORII

CAPITAL ȘI REZERVE

Capital social

Acțiuni proprii

Prime legate de emiterea de acțiuni

Ajustări din retratare

Rezerve

Rezultat reportat

Interesele care nu controlează

TOTAL CAPITALURI
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31 Dec. 2014 (lei) 31 Dec. 2013 (lei) 31 Dec. 2012 (lei)

Venituri din vânzări 

Alte venituri din exploatare

Variația stocurilor

Materii prime și consumabile

Cheltuieli de personal

Amortizare și deprecieri

Cercetare și dezvoltare

Alte cheltuieli din expoatare

Profit / (Pierdere) din exploatare

Venituri / (costuri) financiare nete

Partea din profitul aferent entităților asociate

Profit / (Pierdere) înainte de impozitare

Cheltuieli cu impozite

Profit / (Pierdere)

Total alte elemente ale rezultatului global

TOTAL REZULTAT GLOBAL

44.876.878 

6.641.473

(839.734)

(9.770.419)

(6.837.943)

(5.055.030) 

- 

(26.206.693) 

2.808.532

(10.028.944)

-

(7.220.412)

685.274 

(6.535.138)

(56.150)

(6.591.288) 

33.199.626

4.978.815

560.469 

(7.890.791)

(5.410.265)

(13.148.265) 

-

(17.406.160)

(5.116.571)

(11.506.843)

-

(16.623.414)

(898.615) 

(17.522.029)

5.894.602 

(11.627.427) 

58.305.029

971.123

864.855

(11.735.094)

(9.225.855) 

(5.491.679)

-

(27.756.433)

5.931.946

(8.952.395)

- 

(3.020.449)

1.447.960

(1.572.489)

878.469

(694.020)

Toate valorile exprimate in lei, daca nu este specificat altfel

Poziția capitalului de lucru al companiei s-a îmbunătățit considerabil în 2014 ca urmare a 
performanței operaționale și a politicii comerciale.

Recapitalizarea puternică a companiei se regăsește în disponibilul de numerar de peste 12 
milioane de lei. Deși cifra de afaceri a crescut cu 25%, creanțele sunt în scădere ca efect al 
politicii comerciale care a pus accent, în 2014, pe încasări; stocurile în creștere sunt determinate 
exclusiv de cele de materii prime și ambalaje, ca rezerva pentru expansiunea producției în 2015, 
când compania va relua activitatea la Fabrica din Zalău, operând astfel 2 unități de producție.

La nivelul datoriilor nu s-au înregistrat modificări semnificative față de 31 decembrie 2013, cu 
excepția tratamentului aplicat creditelor bancare restructurate în martie 2015 prin semnarea 
noilor contracte de credit. Ca efect al noilor contracte de credit suma restructurată redusă la 
13 milioane de euro va trebui rambursată până în 2023, termen sustenabil pentru companie.

Capitalurile proprii au înregistrat modificări, ca urmare a înregistrării diminuării de capital social, 
aprobată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a CEMACON SA în data 
de 24 Martie 2014, precum și a majorării de capital operată, decisă cu aceeași ocazie și operată 
în decembrie 2014.
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Atât cifra de afaceri, cât și profitul operațional au înregistrat creșteri semnificative raportat la 
anul precedent și se fundamentează pe performanță atât la nivel comercial, cât și al activității 
de producție. 

Veniturile operaționale au crescut cu 26% și au depășit dinamica cheltuielilor operaționale, 
conducând la o îmbunătățire puternică a profitabilității operaționale: +45%. 

Creșterea veniturilor se fundamentează pe valoarea vânzării de cărămidă, acesteia alăturându-
i-se vânzarea de mărfuri  - alte materiale de zidărie comercializate sub brand CEMACON.

Valorificarea superioară a produselor diferențiatoare din gama EVOCERAMIC a condus la 
obținerea unui preț mediu de vânzare mai bun raportat la anul anterior, aport care se regăsește 
în creșterea cu 25% a cifrei de afaceri în 2014. 

Pe fondul unei îmbunătățiri a cererii de materiale de zidărie și mai ales, a sortimentelor noi de 
cărămidă EVOCERAMIC, compania a avut de gestionat în perioada de sezon o cerere de produse 
mai mare decât stocurile disponibile; aceasta, împreună cu potențialul de creștere a portofoliului 
EVOCERAMIC în piață, au determinat decizia de repornire a activitaății de producție la fabrica de 
la Zalău, a doua unitate productivă operată de CEMACON. Astfel, printr-o investiție redusă, ca 
timp și bani, CEMACON suplimentează capacitățile de producție cu 30%, începând cu anul 2015.

În alte venituri din exploatare se includ și veniturile din reversarea provizioanelor, în principal 
acelora constituite pentru a asigura independența exercițiilor financiare –concedii neefectuate, 
certificate energetice, certificate verzi, bonusuri angajați etc.

Costul de producție, deși afectat de creșterile de preț la gaz, materii prime, ambalaje, combustibil 
și taxe raportat la anul trecut, a rămas unul foarte competitiv, efectul scumpirilor fiind atenuat 
de o nouă etapă de eficientizare a consumului energetic unitar ca urmare a schimbarilor de rețetă 
și a îmbunătățirilor de flux.

Cheltuiala cu energia și utilitățile  a ramas la un nivel similar cu cel din 2013 în condițiile în care 
volumul produs a fost cu 13% mai mare, aceasta ca urmare a investițiilor realizate pentru 
folosirea combustibililor alternativi.

Cheltuielile de logistică și transport au variat proporțional cu volumele plasate în piață, 
compania reușind plafonarea costului unitar de transport în ciuda modificărilor de preț din 
piața combustibililor.

Impact negativ puternic asupra rezultatului operațional au avut modificările de natura fiscală 
operate în ultimul trimestru al anului 2013 și începutul lui 2014 –introducerea impozitului 
pe construcții speciale, majorările la redevența minieră, precum și modul de calcul. Astfel, 
cheltuielile suplimentare cu taxele și impozitele au însumat 2.429.547 lei, în creștere cu 230% 
față de anul anterior.

Rezultatul financiar continuă să fie negativ, sub influența costurilor cu dobânzile aferente 
pachetului de credite de peste 26 milioane euro nerestructurat la data finalizării situațiilor 
financiare; în plus, contextul puternic negativ al cursului de schimb din ultimul trimestru, cu o 
depreciere de 1,6% în acest interval, a determinat accentuarea acestui rezultat în trimestrul 4.

Astfel, în ciuda rezultatului operațional performant, rezultatul financiar, mai sus explicitat, a 
transformat  rezultat net pozitiv după 9 luni, într-o pierdere netă de (1.572.489 lei), cu 76% mai 
mică decât în anul precedent.
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RESTRUCTURARE FINANCIARĂ

Prima restructurare de anvergură a unei datorii bancare în afara insolvenței în România 
implementată printr-o înțelegere complexă bancă-companie-acționari bazată pe principii câștig-
câștig.

Restructurarea a țintit echilibrarea bilanțieră a CEMACON prin trecerea de la o poziție financiară 
puternic dezechilibrată la o datorie sustenabilă, de rambursat într-un termen de 9 ani, condiții 
în care compania are rate de solvabilitate și îndatorare competitive pentru sectorul în care 
activează.

În anul 2011, când a fost demarat procesul de negociere în vederea restructurării datoriilor,  
CEMACON avea o datorie către bancă ce totaliza peste 26 milioane euro în condițiile unei cifre 
de afaceri de 5 milioane euro, iar în prezent, datoria  a fost redusă la 13 milioane euro, denominați 
în lei, pentru o afacere care în 2014 a avut o cifră de afaceri de peste 13,5 milioane euro.

Negocierea restructurării a fost gestionată de managementul CEMACON asistat de profesioniști 
în domeniu și s-a desfășurat începând cu iunie 2011 în afara oricăror constrângeri legale  de tip 
insolvență    etc.

Restructurare datorii bancare 
19 martie 2015
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Precondiția principală a băncii, în prima etapă a procesului, a fost de stabilizare financiară pe 
termen scurt a companiei și de performanță operațională;  eforturile intense ale managementului 
au condus la obținerea unei reeșalonări a datoriei către ANAF - 1 milion euro la nivelul anului 
2011 - eșalonare închisă în 2014, și la obținerea susținerii furnizorilor strategici în vederea unor 
programe de plată sustenabile pentru companie la acele momente.

În perioada 2010-2014, performanța operațională a CEMACON a presupus creșterea cu 270% 
a cifrei de afaceri, creșterea cotei de piață de la 6% la 16% și încărcarea 100% a capacității de 
producție.

Soluția de restructurare a fost rezultatul negocierilor între bancă, companie și acționari, iar 
managementul CEMACON a facilitat această colaborare și a avut un rol important în alinierea 
obiectivelor și intereselor părților și găsirea de soluții win-win la provocările de pe parcurs.

Consolidarea acționariatului companiei în anul 2013 a fost în mod cert un factor de succes al 
restructurării întrucât a profesionalizat și eficientizat găsirea de soluții, inclusiv datorită faptului 
că noul acționariat majoritar, reprezentat de investitori instituționali români și străini, care au 
acționat concertat, a avut disponibilitatea de a aduce capital nou în companie, prin majorarea 
de capital din noiembrie-decembrie 2014 subscrisă în proporție de 87%.

Atât banca, cât și acționarii țintesc, prin soluția de restructurare, potențialul de creștere a 
afacerii și valorii companiei sub managementul actualei echipe de management.

Acordul, așa cum este el transpus în noile contracte de credit, semnate în martie 2015, este 
complex și cuprinde elemente noi în mediul de business românesc precum conversie de datorie 
în acțiuni, cu prima de capital, gaj pe acțiuni, garanții de companie etc.

Credit CEMACON Datorie anuală Credit transferat pe CEMACON Real Estate Datorie -  
conversie în capital

Dobândă

Înainte de restructurare După restructurare

6.957.607 eur
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26.105.964 eur
79%

13.034.982 eur
 40%

5.000.000 eur
15%

2.082.589 eur
6%

13.000.000 eur
39%
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Indicator 

Active totale / Actiune

P / Bv 

EPS

Cifra Afaceri / Acțiune

EBITDA / Acțiune

Preț Acțiune / Cifra de afaceri

Preț Deschidere

Preț Închidere

Capitalizare Bursieră

Lichiditate Bursieră (tranzacții în % total aciuni)

2014

2,1423

0,7930

(0,0191)

0,73

0,14

0,38

0,0513

0,2768

22.750.483 lei

54%

2013

0,6116

1,4529

(0,0249)

0,18

0,03

0,28

0,0204

0,0513

13.485.359 lei

50%

PERFORMANȚĂ BURSIERĂ3

INFORMAȚII BURSIERE

Capitalizare bursieră (lei)24.000.000

18.000.000

12.000.000

6.000.000

-00
03-ian-14 3-feb-14 03-mar-14 01-apr-14 01-mai-14 02-iun-14
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Preț acțiuni CEMACON 2014 (lei)

- 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500 0,3000

Preț deschidere

Preț mediu

Preț închidere

0,0513

0,1565

0,2768
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7 GUVERNANȚĂ 
    CORPORATIVĂ

În ultimii ani, întreaga echipă CEMACON a trecut printr-o serie de transformări; in 2014, compania 
a făcut un pas în plus în dezvoltarea sa, prin elaborarea și implementarea  Codului de Guvernanță 
Corporativă.

Acest regulament este un angajament al conducerii companiei, care garantează integritatea în 
afaceri, o filozofie comercială bazată pe câștig reciproc și colaborare pentru clienți și parteneri, 
precum și un cadru de lucru în care angajații să se simtă valorizați și răsplătiți pentru munca 
depusă. 

Prin acest regulament, CEMACON își asumă public că acordă o importanță deosebită relației 
cu angajații, deoarece, pentru companie, ei sunt cea mai importantă resursă în implementarea 
cu succes a strategiilor de afaceri. Prin contractul colectiv de muncă, pachetul de compensații 
și beneficii, planurile de instruire, strategia de comunicare internă, politica de sănătate și 
securitate în muncă, este construit un cadru general în care aceștia să își exercite profesiile în 
cele mai bune condiții.

Codul de Guvernanță Corporativă al companiei este disponibil pe site-ul CEMACON,  
www.cemacon.ro.

1110

Principalele drepturi ale ac ionarilor în leg ur  cu Adunarea General  a Ac ionarilor 
sunt prezentate mai jos:

Dreptul de acces la informa ie: CEMACON SA public  documentele i informa-
iile necesare pe website-ul s u (www.cemacon.ro) pentru a se asigura c  to i 
ac ionarii s i î i exercit drepturile în cuno tin de cauz .

 Ac ionarii Societ ii sunt infor-
ma i despre o viitoare Adunare a Ac ionarilor prin intermediul convoc rii publi-

i într-un ziar de tiraj na ional cu cel pu in 
30 de zile înainte de data adun rii; de asemenea, convocarea se public  pe 

website-ul Societ ii, în cadrul sec iunii Rela ia cu investitorii i se depune 
la Comisia Na ional  a Valorilor Mobiliare i la Bursa de Valori Bucure ti sub 
forma unui raport curent.

Dreptul de a suplimenta ordinea de zi a adun rii: Ac ionarii  
CEMACON SA care reprezint  individual sau împreun  cu al i ac ionari 
cel pu in 5% din capitalul social pot solicita ad ugarea unor puncte su-
plimentare pe ordinea de zi în limitele i în conformitate cu prevederile 

legisla iei aplicabile.

Dreptul de a participa la adunare: Ac ionarii înregistra i în registrul 
ac ionarilor la data de referin  au dreptul de a participa personal sau 

prin reprezentant la Adun rile Generale ale Ac ionarilor Societ ii.

Drepturi de vot: Capitalul social al Societ ii este reprezentat 

ac iune înregistrat  pe numele ac ionarului la data de referin .

Dreptul de a adresa întreb ri: Orice ac ionar al Societ ii 
poate adresa întreb ri scrise referitoare la punctele de pe or-

dinea de zi a Adun rii Generale a Ac ionarilor i are dreptul de 
a primi r spunsuri din partea CEMACON SA.

CEMACON SA asigur  efectuarea raport rilor periodice i adecvate asupra tuturor 

CEMACON SA a creat 
pe pagina web proprie (www.cemacon.ro

-
-

De asemenea, CEMACON SA

sau comunica prin urm toarele mijloace:

1. 
-

mânia
2. Transmiterea documentelor prin fax: +40 360 816 083
3. Transmiterea documentelor prin e-mail: 
4. 

http://cemacon.ro/contact/ 

3.2 Raportarea Financiar

Societatea preg te te i disemineaz  raport ri periodice i con-

de Raportare Financiar  (IFRS) i alte standarde de raportare. 
-

ba englez .

DREPTURILE  
AC IONARILOR

TRANSPAREN A,  
RAPORTAREA  
FINANCIAR ,  
CONTROLUL INTERN  

I ADMINISTRAREA  
RISCULUI
3

2
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8 STRATEGIE 
    ȘI OBIECTIVE

Anul 2014 a dat speranțe de creștere pentru piața materialelor de zidărie. Dacă inițial jucătorii 
estimau o ușoară creștere, de 5%, calculele finale au indicat un rezultat de +8%. Este o creștere 
moderată, dar care oferă premisele unei noi evoluții. Pentru 2015, se estimează că piața ar putea 
crește cu 13-15%. 

Îmbunătățirea condițiilor de finanțare, dar și scăderea dobânzilor la depozite, sunt factori care 
pot determina creșterea apetitului pentru investiții în construcții. Devine mult mai atractiv să 
investești în sectorul imobiliar, decât să plasezi banii în depozite bancare.

CONTEXT DE PIAȚĂ1

-33%

-5%

9%

25%

-8%

6% 8%

Evoluția anuală a pieței naționale de blocuri ceramice (cantitativ)

20092008 2010 2011 2012 2013 2014

FACTORI DE RISC2

Atingerea obiectivelor de afaceri este strâns legată atât de valorificarea oportunitățlor oferite 
de piață, cât și de gestionarea cât mai eficientă a riscurilor externe și interne. Identificarea și 
evaluarea atentă a factorilor de risc este un proces cheie care se realizează periodic pentru toate 
procesele și departamentele companiei, prin reanalizarea  tuturor zonelor de risc și cuantificarea  
riscurilor inerente și reziduale. În toate cazurile unde riscul rezidual este semnificativ, se  definesc 
măsuri și acțiuni specifice  pentru eliminarea, transferul său reducerea la un nivel acceptabil. 
Monitorizarea minim lunară a indicatorilor de performanță și risc este o etapă esențială în acest 
proces.         

La nivelul companiei CEMACON, riscurile cheie identificate pentru anul 2015 sunt legate de 
următoarele:

0%

10%

20%

30%

-10%

-20%
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Pornind de la premisa unei evoluții pozitive a consumului de materiale de zidărie în 2015 și 
a unei stabilități macroeconomice, politice și sociale, fără mutații de amploare în plan fiscal, 
managementul CEMACON propune spre analiză și aprobare un proiect de buget de venituri și 
cheltuieli care continuă ciclul de creștere a cifrei de afaceri și cotei de piață.

• riscul de neîncasare a soldurilor din piață, în condițiile presiunii pe creșterea limitelor de 
credit și eventuale dificultăți financiare ale partenerilor

• repornirea și funcționarea la parametri optimi a  liniei de fabricație de la Zalău care trebuie 
să susțină creșterea cifrei de afaceri,

• lipsa mijloacelor de transport și întârzieri în livrarea mărfurilor în anumite perioade vârf 
de sezon și anumite locații,

• asigurarea calității ridicate și constante a produselor fabricate, 
• asigurarea unui flux de aprovizionare constant cu energie și materii prime de calitate,
• reducerea timpilor de oprire neplanificată la utilaje și echipamente,
• factori externi legați de competiție: prețuri agresive,  promoții sau acțiuni de marketing
• implementarea proiectelor de dezvoltare de produse noi 
• respectarea  reglementărilor  fiscale, anticoncurențiale, de mediu și protecția muncii.

 
La CEMACON suntem conștienți că tratarea cu precauție și abilitate a factorilor de risc 
semnificativi specifici domeniului  generează valoare pentru angajați, management, acționari 
și investitori.  

BUGET ȘI OBIECTIVE 2015
PROIECT DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2015

3
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Principalele premise care au stat la baza construirii bugetului prognozeaza un impact pozitiv din 
dinamica preturilor la energie si combustibili:

BUGET DE VENITURI șI CHELTUIELI 2014

Venituri

CIFRĂ DE AFACERI 

Venituri din vânzarea produselor finite

Venituri din vânzarea marfurilor

Venituri din exploatare altele

Total venituri operationale

Alte cheltuieli operaționale

Cheltuieli cu materii prime, consumabile, mat. aux

Cheltuieli logistice

Cheltuieli salariale

Cheltuieli utilităț i / energie

Total cheltuieli operaționale

EBITDA (rezultat operațional) 

EBITDA %

Amortizare și deprecieri

Rezultat Financiar

Rezultat Restructurare

Impozit pe profit / Impozit Amanat

Rezultat net

Bugetat 2015

74.217.645 lei 

70.419.623 lei

3.798.022 lei

919.618 lei

75.137.263 lei

 14.120.580 lei

13.971.308 lei

11.895.639 lei

11.539.264 lei

10.510.309 lei

62.037.102 lei

13.100.162 lei

17%

6.302.354 lei

-3.253.086 lei

7.387.617 lei

- 567.156 lei

10.365.183 lei

Actual 2014

54.999.028 lei

50.229.622 lei

3.665.933 lei

6.940.339 lei

60.835.895 lei

14.531.272 lei

9.968.594 lei

9.104.808 lei

9.190.054 lei

6.469.959 lei

49.264.688 lei

11.571.206 lei

19%

 5.639.259 lei

- 8.952.395 lei

0  lei

1.447.959 lei

-1.572.489 lei

Actual 2013

48.004.450 lei

44.159.417 lei

3.780.353 lei

2.961.556 lei

50.901.326 lei

12.904.066 lei

9.205.911 lei

7.647.525 lei

6.782.204 lei

 6.390.652 lei

42.930.357 lei

 7.970.968 lei

16%

5.162.424 lei

- 10.028.954 lei

0 lei

685.274 lei

- 6.535.136 lei

Denumire 

Gaz

Energie electrica

Combustibil

UM

lei/m3

lei/MWh

lei/litru

2013

-12%

-2%

-4%

2014

11%

-8%

3%

2015

-2%

-1%

-7%
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PENTRU 2015, 
CEMACON 
ÎȘI PROPUNE 
ATINGEREA 
URMĂTOARELOR 
OBIECTIVE
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• Consolidarea și dezvoltarea afacerii, prin creșterea cifrei 
de afaceri cu peste 35% față de anul anterior și un nivel al 
profitului operațional de minim de 17% 

• Creșterea atractivității companiei în rândul potențialilor 
investitori, odată cu obținerea de profit net la sfârșitul 
anului 

• Atingerea unei cote de piață națională de 18% 

• Atingerea poziției de lider al pieței din regiunea 
Transilvania, incluzând Banatul și Crișana 

• Fructificarea oportunităților de creștere din piața 
materialelor de construcții, pentru a asigura dezvoltarea 
business-ului pe termen mediu și lung 

• Consacrarea CEMACON ca un angajator de top pe piața 
muncii datorită culturii organizaționale solide și sănătoase 
și mediului de lucru profesionist
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www.cemacon.ro


