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Note explicativa speciala privind Pandemia Covid 19
si efectele ei asupra afacerii

Avand in vedere:
 prevederile art. 49. alin. (3) din OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile

financiare anuale “Daca administratorii unei entitati au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate
de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente
trebuie prezentate in notele explicative” si “Evenimentele sau conditiile ce necesita prezentari de informatii pot
aparea si ulterior datei bilantului.”;

 Prezenta si pe parcursul anului 2020 a Pandemiei COVID-19 aparuta pe plan mondial inca din luna decembrie
2019 in Wuhan, China (peste 125 mil. Cazuri) si extinderea ei inclusiv în România (919.794 cazuri in tara
inregistrate pana la data de 25.03.2021 din care 825.208 vindecati si 22.719 decedati);

 decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României pentru 30 de zile, prelungit la data de 14
aprilie 2020 cu încă 30 de zile si apoi inlocuit cu starea de alerta, prelungita si ea succesiv pana la zi;

Administratorul Agroland Business System SA aduce la cunostinta beneficiarilor Situatiilor Financiare anuale pentru
exercitiul 2020 ca activitatea societatii NU a fost afectata semnificativ de pandemia de Coronavirus COVID-19.

In contextul aparitiei Pandemiei COVID 19:
1. s-au luat urmatoarele masuri: informarea salariatilor si a partenerilor pentru prevenirea infectarii in interiorul

societatii; crearea de coridoare si trasee speciale pentru miscarea personalului, modificari in programul de
incepere lucru si a schimburilor de lucru; instalarea de puncte de dezinfectare, doatarea cu echipamente
necesare, aprovizionarea cu materiale sanitare si dezinfectante, sprijinirea activitatii de vaccinare individuala a
salariatilor.

2. nu exista riscuri semnificative ca activitatea sa fie afectata si nici sa fie afectata continuitate activitatii din
cauza evenimentelor ulterioare datei de 31.12.2020 referitoare la:
a) Potentiale intreruperi a achizițiilor din zone aflate în carantină
b) Posibile limitari a livrărilor catre zone aflate în carantină
c) Limitarea disponibilității personalului, inclusiv somajul tehnic
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