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Politica Privind Previziuni 

Politica privind previziunile economice reprezinta cadrul formal de principii, etape si masuri dezvoltat 
si utilizat de catre Med Life S.A. ("MedLife") pentru proiectia indicatorilor economico-financiari si 
operationali ai companiei pe termen scurt, mediu si lung. 

Previziunile se refera la concluziile cuantificate ale unor studii ce vizeaza stabilirea impactului global 
al unui numar de factori privind o perioada viitoare (asa numitele ipoteze). Prin natura lor, aceaste 
proiectii au un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putand diferi in mod semnificativ de 
previziunile prezentate initial. 

Pentru elaborarea previziunilor, MedLife trebuie obtina dovezi suficiente si adecvate referitoare la: 

a) Ipotezele cele mai plauzibile spre a fi utilizate pentru elaborarea previziunilor;  
b) Ipotezele care vor sta la baza informatiilor previzionate nu sunt lipsite de fundament si, atunci 

cand se utilizeaza ipoteze teoretice, acestea din urma sunt coerente cu informatiile previzionale; 
c) Informatiile previzionale sunt pregatite într-un mod satisfacator pe baza ipotezelor retinute; 
d) Informatiile previzionale sunt corect prezentate, toate ipotezele semnificative sunt descrise in 

notele anexe si se indica clar daca este vorba de ipotezele cele mai plauzibile sau de ipoteze 
teoretice; 

e) Informatiile financiare previzionale sunt pregatite într-un mod coerent cu situatiile financiare 
istorice pe baza principiilor corespunzatoare.  

Fara a se limita la categoriile prezentate, informatiile previzionale pot contine informatii financiare 
si/sau operationale si pot fi pregatite: 

a) ca instrument de gestiune interna, de exemplu pentru facilitarea evaluarii unei investitii prevazute;  
b) pentru a fi difuzate tertilor, de exemplu in: 

 prospecte de informare privind previziunile viitoare in atentia potentialilor investitori si a 
analistilor; 

 raportul anual care furnizeaza informatii actionarilor si altor parti interesate; 

 document de informare in atentia celor care dau fonduri cu imprumut, care contine, de 
exemplu, previziuni de trezorerie.  

Politica de previziuni vizeaza la nivelul MedLife: 

- Prognoze/previziuni privind activitatea economica; 
- Prognoze/previziuni ale principalilor indicatori macroeconomici; 
- Prognoze/previziuni privind sectorul de activitate. 

MedLife poate include declaratii legate de previziuni in raportarile sale anuale, semestriale sau 
trimestriale, prezentand factori, tendinte, evenimente planificate, costuri si venituri asociate care pot 
influenta rezultatele perioadelor de raportare urmatoare.  

MedLife poate face declaratii anticipative in cadrul evenimentelor dedicate analistilor si investitorilor, 
ca si comentarii complementare rapoartelor periodice 

Previziunile utilizate de catre MedLife pentru elaborarea planului de afaceri al companiei si a planului 
strategic nu sunt facute publice si sunt intocmite exclusiv pentru uzul intern al Consiliului de 
Administratie si al Comitetului Executiv MedLife. Ipotezele de lucru sunt analizate periodic si daca se 
constata modificari care au impact semnificativ asupra rezultatelor previzionate, acestea sunt facute 
publice in rapoartele sale.  


