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DECLARAŢIA INTERMEDIARĂ
A CONDUCERII SOCIETĂŢII PE ACŢIUNI

„CENTRALA ELECTRICĂ CU TERMOFICARE NORD”

Prezenta declaraţie intremediară a conducerii SA „CET-Nord” este întocmită în
conformitate cu dispoziţiile Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii
de valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea CNPF nr.7/1 din 18.02.2019 şi se referă la perioada
cuprinsă între 01.01.2021 şi data publicării acesteia:

Organul executiv al Societăţii pe acţiuni „CET-Nord” informează că în perioada vizată nu
au avut loc evenimente şi tranzacţii importante cu valori mobiliare ale întreprinderii.

Poziţia financiară a Societăţii este stabilă, iar performanţele financiare – pozitive. Situaţia
economică a întreprinderii asigură stabilitatea financiară. Valoarea activelor nete corespund
cerinţelor legislaţiei şi actelor normative în vigoare, activitatea este desfăşurată conform Direcțiilor
prioritare de dezvoltare aprobate.

Luând în considerare studiul structurii, ponderii și dinamicii cheltuielilor suportate pe
parcursul perioadei de raportare, este vădit faptul optimizării și diminuării a acestora prin
combinarea cu succes a politicilor manageriale eficiente cu implementarea noilor tehnologii, iar
continuitatea procesului dat va asigura un rezultat financiar ascendent pe viitor.

Dinamica principalilor indicatori economico - financiari este ascedentă, inclusiv
* rata solvabilității patrimoniale - s-a menținut tendința pozitivă de creștere, respectiv are

loc achitarea la scadență a datoriilor fapt ce confirmă echilibrul financiar al entității;
* rata lichidității curente - indicatorul este la nivel de 5,53, ceea ce este benefic şi confirmă

nivelul sporit al lichidităţii curente a entității.
* rata de atragere pe termen lung a mijloacelor împrumutate are o dinamică pozitivă, iar

cota împrumutului pe termen lung în suma totală a datoriilor întreprinderii în perioada de raportare
s-a micșorat, ce este benefic pentru entitate.

În circumstanţele create de pandemia Covid 19, entitatea îşi gestionează cu eficienţă
riscurile orientându-se spre continuitatea activităţii, stabilitatea financiară şi capacitatea de onorare
calitativă a obligaţiilor faţă de clienţi.

Director Tehnic Igor SAVIN
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