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NOTĂ DE INFORMARE 

Referitor la punctele de pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 22 / 

23.04.2021 privind: 

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020, în 

baza Raportului Directoratului și al Raportului Auditorului Financiar Independent. 

2. Aprobarea raportului anual al Directoratului privind exercițiul financiar 2020. 

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Directoratului pentru exercițiul financiar 2020. 

 

Datorită situației excepționale care a menținut o continuă stare de alertă, în care ne găsim 

de la începutul contractului încheiat cu noul auditor financiar independent, procesul de auditare 

al situațiilor financiare anuale a fost afectat în sensul că a fost realizat cu mult mai mare consum 

de resurse de timp, astfel că la data prezentei auditorul financiar BDO Audit SRL nu a putut 

finaliza raportul de audit cu privire la situațiile financiare ale Ves SA. 

Este de notorietate faptul că în toată perioada ce a urmat stării de urgență decretată în 

România, pe parcursul stării de alertă care continuă și în ziua de azi, au fost permanent limitate 

deplasările. Cu toate acestea auditorul a realizat procedurile specifice de audit financiar, prin 

mijloace care să îi asigure realizarea auditului. 

Pe de altă parte, activitatea societății Ves SA a avut discontinuități în funcționare în 

cursul acestui an având în vedere întreruperi ce s-au creat pe lanțul de aprovizionare, care efect 

al pandemiei date de COVID-19. Unii furnizori ai societății nu au mai putut livra, ceea ce a 

condus la oprirea activității de către Ves SA, pentru o perioadă de timp, pentru lipsa de materii 

prime.  

Cu toate acestea, există toate premisele necesare să considerăm că raportul de audit cu 

privire la situațiile financiare anuale va fi finalizat și adus la cunoștința acționarilor înainte de 

data ținerii ședinței AGA. 

Până la prezentarea raportului de audit financiar, situațiile financiare postate pe site-ul 

Ves, precum și cele prezentate în Raportul Directoratului, sunt apreciate ca fiind situații 

financiare finale, dar care nu conțin încă eventuale ajustări pe care auditorul financiar le-ar 

putea solicita. 

Directoratul 


