MEMORANDUM
intocmit pentru admiterea acţiunilor emise de
SOCIETATEA COMERCIALĂ BUCUR OBOR S.A. pe AeRO – piaţa de
acţiuni a Bursei de Valori Bucureşti

( Document de Prezentare a Societăţii)

Consultant Autorizat:

Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu
privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista
tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la
tranzactionare pe o piata reglementata.
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NOTĂ CĂTRE INVESTITORI
Acest Memorandum conţine informaţii în legătură cu Emitentul, societatea
comercială Bucur Obor S.A., în vederea listării pe ATS în Secţiunea Instrumente
Financiare listate pe ATS, Categoria Acţiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital
conform hotãrârii A.G.E.A. din data de 20.02.2015 care a fost publicată în Monitorul
Oficial partea a IV- a nr. 1389/18.III.2015, Emitentul este o societate comercială pe
acţiuni înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/365/09.02.1991, CUI RO
19, având un capital social de 1.337.575 Ron împărţit în 13.375.750 acţiuni
nominative ordinare cu o valoare nominală de 0,10 Ron fiecare, evidenţiate prin
înscriere în cont. Emitentul a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura că
informaţiile conţinute de prezentul Memorandum sunt reale, exacte şi nu sunt de
natură a induce în eroare în ceea ce priveşte aspectele semnificative. După
verificarea acestui Memorandum , Emitentul îşi asumă răspunderea pentru conţinutul
său şi confirmă realitatea, exactitatea şi acurateţea informaţiilor conţinute în acesta.
Consultantul Autorizat a întreprins toate demersurile pentru a se asigura că, în
conformitate cu documentele şi informaţiile puse la dispoziţie de Emitent,
informaţiile cuprinse în Memorandum sunt conforme cu realitatea şi nu conţin
omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul Memorandumului. Consultantul
Autorizat nu îsi asumă nici o responsabilitate cu privire la performanţele viitoare ale
Emitentului. Nimic din conţinutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o
recomandare de a investi sau o opinie a Consultantului Autorizat asupra situaţiei
Emitentului şi nici o consiliere de natură juridică, fiscală, comercială sau financiară.
Fiecare potenţial Investitor trebuie să facă prin propriile mijloace o evaluare
independentă, care să nu fie bazată doar pe informaţiile cuprinse în acest
Memorandum. Emitentul şi Consultantul Autorizat recomandă potenţialilor Investitori
consultarea propriilor consultanţi în ceea ce priveşte aspectele juridice, fiscale,
comerciale sau financiare.
Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Consultantul
Autorizat să dea alte informaţii sau să facă alte declaraţii sau aprecieri, cu excepţia
celor incluse în acest Memorandum. Difuzarea unei astfel de informaţii, declaraţii sau
aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum trebuie considerată ca fiind
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făcută fără autorizarea Emitentului sau a Consultantului Autorizat, care nu îşi asumă
nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că
situaţia Emitentului, precum şi datele şi informaţiile incluse aici, pot suferi modificări
după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiara a acestui
Memorandum.
1.

PERSOANE RESPONSABILE
Acest Document de Prezentare a societăţii comerciale Bucur Obor S.A.,în

vederea listării pe ATS în Secţiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, categoria
Acţiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital, a fost realizat de către S.S.I.F. BT
SECURITIES S.A., în calitate de Consultant Autorizat. S-au folosit informaţiile puse la
dispoziţia sa de către Emitent – SOCIETATEA BUCUR OBOR S.A. şi/sau a unor
informaţii provenite din alte surse indicate în mod corespunzător.
Persoanele responsabile de întocmirea a Documentului de Prezentare sunt
aşadar Emitentul şi Consultatul Autorizat. Emitentul este societatea comercială
Bucur Obor S.A. (denumit în continuare “Emitent”), persoană juridică română,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/365/1991, cod unic de
înregistrare RO 19, cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 2, Şos. Colentina , nr. 2,
reprezentată prin Dl Mazilu Liviu Florin, în calitate de Director General.
Consultantul Autorizat este S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. (denumită în continuare
“Consultant Autorizat”), societate de servicii de investiţii financiare, cu sediul în
Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr.104, Judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Cluj-Napoca sub nr. J12/3156/1994, cod unic de înregistrare
RO 6838953 reprezentată prin Dl. Radu Claudiu Roşca, în calitate de Director General
– Presedinte al Consiliului de Administratie.
Atât Emitentul cât şi Consultantul Autorizat declară că informaţiile incluse în
prezentul document de prezentare sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu
realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul
acestuia.
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Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Document de prezentare
sunt rezultatul unei analize atente şi diligente şi sunt fundamentate pe ipoteze şi
prezumţii de bună credinţă şi rezonabile.
În baza cunoştinţelor sale, Emitentul confirmă că acest Document de
prezentare conţine toate informaţiile importante cu privire la Emitent, la afacerile
acestuia şi la acţiunile emise şi că toate acestea sunt reale şi corecte. De asemenea,
Emitentul confirmă că informaţiile prezentate nu sunt de natură a induce în eroare şi
că toate opiniile, previziunile şi intenţiile Emitentului incluse în prezentul Document
de prezentare sunt exprimate cu bună credinţă.
2.

Prezentare Emitent

Denumirea: SOCIETATEA COMERCIALĂ BUCUR OBOR S.A. BUCUREŞTI
Domeniul de activitate : „Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse nealimentare”
Cod CAEN : 4719
Codul fiscal: RO 19
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J40/365/09.02.1991
Adresa: Bucureşti, Şoseau Colentina nr.2, sector 2
Date contact: Tel: 0212.526.390; Fax: 0212.526.393
Adresa de e-mail: secretariat@bucurobor.ro
Pagina de internet: www.bucurobor.ro
Numele persoanei de contact: Rotaru Cristinel Ionel
Simbol de tranzacţionare: BUCU
Codul ISIN: ROBUCUACNOR8
2.1. Scurt istoric al societăţii
Societatea comercială BUCUR OBOR S.A. s -a înfiinţat în baza Legii nr. 15/1990
privind reorganizarea unităţilor de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi pe
baza HGR nr. 1040/1990 privind preluarea de către societatea pe acţiuni Bucur Obor
S.A. a patrimoniului fostei Întreprinderi Comerciale de Stat Bucur Obor, care a fost
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înfiinţată în anul 1974 prin Decizia CE al CPMB nr. 1137/1974. Ca toate societăţile
comerciale din România, Bucur Obor S.A. funcţionează în baza Legii nr. 31/1990
republicată privind societăţile comerciale şi a actului constitutiv.
S.C. BUCUR OBOR S.A. a făcut obiectul procedurilor de privatizare instituite
prin Legea nr. 58/1991 şi Legea nr. 55/1995 privind accelerarea procesului de
privatizare, fiind privatizată 100% încă din luna mai 1996.
Hotărârea AGEA din 20.02.2015 a fost atacată cu acţiune în anulare înregistrată
pe rolul Tribunalului Bucureşti la data de 11.03.2015, reclamanţi fiind acţionarii
Manea Gelu şi Manea Carmen, în contradictoriu cu societatea. Dosarul se află în
procedura de regularizare, societatea a formulat întâmpinare care urmează să fie
comunicată reclamanţilor şi apoi să fie fixat primul termen de judecată.
2.2. Descrierea activităţii
S.C. BUCUR OBOR S.A. are ca şi obiect obiect principal de activitate „Comerţ cu
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
nealimentare”, având codul CAEN 4719.
Societatea îşi desfăşoară activitatea în domeniul comercializării de mărfuri în
magazine specializate şi nespecializate pe bază de contracte de asociere în
participaţiune. De asemenea, conform obiectului de activitate, societatea obţine
venituri şi din închirierea spaţiilor comerciale şi depozitelor către diverse entităţi
economice.
Ponderea cea mai mare a mărfurilor comercializate este reprezentată de
mărfurile nealimentare.
2.3. Structura actuală a acţionariatului Emitentului
Capitalul social actual al societăţii comerciale Bucur Obor S.A. este de
1.337.575,00 Ron, fiind format din 13.375.750 acţiuni, cu o valoare nominală/acţiune
de 0,10 Ron.
Acţiunile Emitentului sunt tranzacţionate începând cu data de 30.07.1997 pe
Piaţa Rasdaq, la categoria III-R, având simbolul de tranzacţionare BUCU. Ultima
tranzacţionare s-a înregistrat în data de 27.04.2015 ,la preţul de 5,19 lei, cu o
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capitalizare anticipată de 69.420.142,50 lei, conform datelor preluate de pe site-ul
Bursei de Valori Bucureşti.
Structura acţionariatului la data de 9 februarie 2015

se prezintă conform

tabelului urmãtor:
Nume/Denumire acţionar
Postovaru Laurenţiu
SC AMADEUS GROUP SRL loc. BUCURESTI
jud. SECTOR 2
MANEA GELU
Pers.Fizice
Pers.Juridice
Total actiuni emise

Nr. acţiuni deţinute

Procent(%)

4.289.394

32,0684

2.384.931

17,8303

2.147.241
3.995.127
559.057
13.375.750

16,0532
29,8684
4,1796
100,0000

Sursa: Structura sintetică consolidată a deţinătorilor de instrumente financiare

2.4. Conducerea societăţii
a) Consiliul de administraţie al Emitenului este alcătuit din următorii membrii:
Mazilu Liviu Florin
Granzulea Gheorghe
Rotaru Cristinel Ionel

Preşedinte
Membru
Membru

1. Mazilu Liviu Florin
Ocupă funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii Bucur
Obor S.A.. A urmat cursurile Institutului de Construcţii Bucureşti, Facultatea de
Hidrotehnică, drumuri şi căi ferate, între 1981-1987. A ocupat funcţia director general
la următoarele societăţi comerciale: SC Herăstrău SA (1993-1994), SC Universal SA
(1994-1996), SC Meteor SA (1996-1997), SC Lipsca SA (1997-1998), SC Practic SA (19992012). În cadrul centrului comercial Băneasa Shopping City a îndeplinit funcţia de
Consultant de specialitate pe perioada 2007-2008.
2. Granzulea Gheorghe
Este membru în Consiliul de Administraţie şi membru fondator al Asociaţiei PAS
Bucur Obor S.A.. A urmat Liceul Economic nr. 2 „Nicolae Kretzulescu” Bucureşti. În
cadrul ICS Romarta a îndeplinit funcţia de administrator pe perioada 1973-1974. A
ocupat următoarele funcţii în cadrul societăţii Bucur Obor: vânzător în cadrul unităţii
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cu denumirea „confecţii adolescenţi” (1976-1977), şef în cadrul aceleiaşi unităţi
(1977-1991), a fost implicat direct în managementul Bucur Obor în calitate de
Împuternicit al Guverbului (1991-1992). Din noiembrie 1991 şi până în prezent este
manager şi membru fondator al societăţii comerciale Granzulea Com S.R.L.
3. Rotaru Cristinel Ionel
Este membru în Consiliul de Administraţie.
A studiat la Institutul de Petrol şi Gaze – Ploieşti, specializarea foraj (1992),
mai apoi a urmat Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea Finanţe, Bănci
şi Burse de Valori şi a continuat cu masterul în Produse Financiare şi Asigurări (2005).
În cadrul S.C. Active Turism S.A. a îndeplinit funcţia de Director Reţea din mai
1999 până în mai 2000, iar în perioada mai 2003 - mai 2005 a ocupat funcţia de
Preşedinte al Consiliului de Administraţie la S.A.I Active Management International
S.A..
b) Conducerea executiva este asigurata de :
Mazilu Liviu Florin
Hau Mihai
Tompea Razvan Petru

Director General
Director Adjunct
Director Tehnic Administrativ

1. Mazilu Liviu Florin
Domnul Mazilu Florin ocupă funcţia de Directorul General în cadrul societăţii
comerciale Bucur Obor S.A..
Departamentul economic este asigurat de către domnul Andrei Constanţa care
ocupă postul de contabil şef în cadrul societăţii Bucur Obor S.A. din anul 2006 până în
prezent. A urmat cursurile Academiei de Ştiinţe Economice Bucureşti, Facultatea de
Finanţe Contabilitate. Pe parcursul anilor 1996-2007 a obţinut următoarele calificări:
contabil autorizat cu studii superioare (1996-2006), expert contabil (2006), consultant
fiscal (2007).
Pe perioada 19978-1994 a ocupat la SC Granitul SA următoarele funcţii:
primitor-distribuitor (1978-1979), operator maşini calcul (1979-1988), economist în
8
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cadrul serviciului contabilitate (1988-1994). A îndeplinit funcţia de economist
principal în cadrul societăţii Tipomedia Prod S.R.L. între 1994-1995 şi a deţinut
funcţia de contabil-şef în cadrul societăţilor SC Star International SRL(1995-1999) şi SC
Unica Production 2000 SRL (1999-2001).
Deţinerea în societate a acţiunilor

de către membrii

Consiliului

de

Administraţie, Director General:
Nume prenume
Mazilu Liviu Florin
Rotaru Cristinel Ionel
Granzulea Gheorghe

Număr acţiuni

Procent
1 acţiune
1 acţiune
96.741 acţiuni

0,000007%
0,000007%
0,723257%

2.5. Numărul angajaţilor, gradul de pregatire şi gradul de sindicalizare a acestora
În cursul anului 2014 S.C. BUCUR S.A. şi-a desfăşurat activitatea cu un nr. mediu
de 139 salariaţi, după cum urmează:
Denumire
Personal administraţie
Studii superioare din care:
-studii juridice
-studii economice
Personal indirect productiv
Studii postliceale comerciale
Liceu
Şcoala profesională
Cursuri atestare pompieri şi operatori staţie PSI
Cursuri calificare agent pază
Cursuri calificare liftier
Cursuri calificare inspector protecţia muncii
Studii elementare sau 10 clase

Numărul angajaţi
26
16
4
12
112
4
16
11
15
30
4
1
31

În cadrul societăţii activează Sindicatul Dreptăţii Bucur Obor condus de domnul
Bunea Marian, care are un număr de 117 de membri din cadrul personalului. Gradul de
sindicalizare a forţei de muncă este de 85%.
Mangementul societăţii se află în raporturi normale cu angajaţii societăţii şi nu
există stări conflictuale între directorul general al societăţii şi Sindicatul Dreptăţii
Bucur Obor sau angajaţi ai societăţii.
9
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Relaţiile dintre directorul general şi sindicat se află în limitele legale, ambele
părţi conlucrând pentru existenţa unui climat mulţumitor în condiţiile actuale, atât în
ceea ce priveşte nivelul de salarizare, cât şi în ceea ce priveşte îndeplinirea cu
conştiinciozitate a atribuţiunilor şi sarcinilor de servici ce revin tuturor angajaţilor
societăţii.
Pe cale ierarhică, conducerea executivă a societăţii este realizată de directori
economic, tehnico-administrativ şi resurse umane, care mai departe au în subordine
contabilul şef, şefii de servicii. Şi între aceştia şi subordonaţii lor există raporturi
normale şi contracte de serviciu, nefiind înregistrate conflicte majore între aceştia şi
subordonaţii lor.
2.6. Cota de piaţă / principalii competitori
Nu se deţin date cu privire la ponderea activităţii societăţii în totalul activităţii
comerciale din România. Se precizează, ceea ce este de altfel cunoscut de către
toată piaţa de profil, faptul că Bucur Obor S.A. are o pondere mică de piaţă ţinând
cont de numeroasele complexe comerciale şi mall-uri deschise în ultimii 4-5 ani în
ţară, la nivelul capitalei, dar şi la nivelul cartierului Obor-Colentina. Astfel numai la
nivelul Obor-Colentina-Barbu Văcărescu s-au deschis mai multe complexe comerciale
din care enumerăm: Kaufland-Colentina, complexul Obor lângă Primăria Sector 2,
Billa şi Kaufland Barbu Văcărescu, Carrefour Colentina, Metro Voluntari, precum şi
multe magazine Mega-Image, respectiv Lizeanu, Moşilor, Eminescu, Colentina vis-a-vis
de Bucur Obor şi Pod Colentina.
2.7. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business
În anul 2014, Bucur Obor S.A. a înregistrat o cifră de afaceri în sumă de
14.073.868 lei, în scădere cu 3,52% faţă de anul 2013 când cifra de afaceri a fost de
14.587.026 lei (în creştere cu 3,66% faţă de anul 2012, când aceasta a fost de
13.577.218 lei şi cu 3,73% faţă de anul 2011, când cifra de afaceri a fost 13.567.404
lei).

10

Document de Prezentare a S.C. BUCUR OBOR S.A.
2.8. Clienţi principali / Contracte semnificative
Bucur Obor S.A. nu este dependentă de un singur client prin a cărui pierdere să
reducă semnificativ veniturile societăţii, deoarece societatea are un portofoliu de
peste 261 chiriaşi şi asociaţi în participaţiune, fiecare dintre aceştia fiind persoane
juridice separate, chiar dacă multe dintre acestea au obiect de activitate identic.
O problemă ar apărea în diminuarea veniturilor din chirii şi asocieri în
participaţiune dacă s-ar înregistra în continuare, pe o perioadă mare, o diminuare şi
mai mare a vânzărilor pe sectorul de comercializare al produselor generale, respectiv
confecţii, încălţăminte –marochinărie, cosmetice, produse care sunt comercializate
de majoritatea chiriaşilor şi asociaţilor. Cu alte cuvinte, o scădere în continuare pe o
perioadă întinsă de timp a vânzărilor acestor grupe de mărfuri, ar putea afecta
negativ veniturile din vânzări şi nu dependenţa societăţii de un client sau un grup de
clienţi.
Societatea este totuşi dependentă de grupul societăţilor chiriaşe şi asociate în
participaţiune care îşi desfăşoară activitatea în spaţiile proprietatea societăţii, şi în
general de societăţile cu profil de activitate comerţ ce activează în economia
naţională, în măsura în care într-un climat economic general defavorabil multe dintre
aceste societăţi ar putea intra în insolvenţă sau şi-ar înceta activitatea şi, pe cale de
consecinţă, societatea nu ar mai avea clienţi pentru închirierea spaţiilor comerciale
deţinute.
Politicile administratorilor şi managementului societăţii au în vedere faptul că
Bucur Obor, ca şi complex comercial, s -a consacrat ca o destinaţie adresată clienţilor
cu venituri mici şi medii.
2.9. Principalii Indicatori tehnico-operaţionali
În anul 2014 din totalul veniturilor în sumă de 26.580.440 lei, nivelul veniturilor
cedate de cele 82 de asocieri în participaţiune a fost de 4.953.184 lei, ceea ce
reprezintă 18,63% din totalul veniturilor societăţii. În situaţiile financiare, veniturile
totale sunt în sumă de 21.534.504 lei, fiind diminuate cu anularea provizioanelor în
sumă de 5.045.936 lei.

11

Document de Prezentare a S.C. BUCUR OBOR S.A.
Se menţionează că aceste venituri sunt raportate de către cele 82 societăţi
asociate în participaţiune cu Bucur Obor S.A., pe baza decontului de venituri şi
cheltuieli al asocierii, concomitent cu cheltuielile asocierii, societăţii ramânându-i ca
venit, în fapt, doar diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile raportate de asociaţii în
particpaţiune.
Veniturile realizate de societate din chirii au fost în sumă de 10.753.508 lei ceea
ce reprezintă 40,45% din total venituri, acestea fiind în creştere cu 6,49% faţă de
veniturile anului 2013, care au fost de 10.099.110 lei, cu 18,41% faţă de veniturile
anului 2012, care au fost de 9.081.756 lei şi cu 18,31% faţă de veniturile din 2011,
când au fost 9.089.137 lei.
Societatea a mai înregistrat venituri în sumă de 3.185.326 lei din refacturarea
utilităţilor către societăţile asociate şi chiriaşe conform prevederilor contractelor
încheiate, acestea reprezentând 11,76% din total venituri.
De asemenea s-au înregistrat venituri din valorificarea de deşeuri plastice,
cartoane şi metal în sumă de 20.387 lei, venituri din recuperări de creanţe prin
valorificare de mărfuri asupra cărora s -a aplicat dreptul de retenţie, în sumă de
146.159 lei şi despăgubiri şi penalităţi în sumă de 201.478 lei.
În anul 2014 Bucur Obor S.A. a înregistrat venituri din dobânzi în sumă de
1.384.417 lei, ceea ce reprezintă 5,20% din totalul veniturilor societăţii.
De asemenea, Bucur Obor S.A. a înregistrat pierdere din diferenţe de curs valutar
în sumă de 272.285 lei (760.107 lei diferenţe favorabile înregistrate în venituri şi
1.032.392 lei diferenţe nefavorabile de curs valutar înregistrate în cheltuieli).
Veniturile din chirii în anul 2014, în sumă de 10.753.508 lei (40,45% din totalul
veniturilor), au fost realizate pe un spaţiu de 11.328 m 2, care reprezintă 66,67% din
total spaţiu exploatat (16.992 mp), iar veniturile din cele 82 de asocieri în
participaţiune, care au fost în sumă de 4.953.184 lei (18,63% din totalul veniturilor)
au fost realizate pe un spaţiu de 5.664 m 2, care reprezintă 33,33% din totalul spaţiului
exploatat.
În analiza acestor indicatori se observă că rentabilitatea comparativă între
vechile contracte de asociere în participaţiune încheiate de vechea conducere a
societăţii în anul 1995, înainte de privatizarea societăţii care a avut loc în anul 1996,
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pentru o perioadă de 20 de ani şi deci valabile până în anul 2015, şi contractele de
închiriere încheiate de noua conducere începând cu anul 2003, este în favoarea
contractelor de închiriere.
3.

Informaţii financiare
Situaţiile financiare ale S.C. Bucur Obor S.A. pentru anii încheiaţi la 31

decembrie 2011, 2012, 2013 şi 2014 au fost întocmite cu respectarea prevederilor
Legii Conatabilităţii nr. 82/1991 republicată, a Ordinului MF nr. 3055/2009 pentru
aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, precum şi a
Normelor MF privind întocmirea situaţiilor financiare. Situaţiile financiare anuale ale
aniilor 2011, 2012 şi 2013 au fost auditate de către S.C. Asistenţa contabilă şi
consultanţă fiscală(ACCF)

S.R.L., reprezentată prin

Daniela Constantin. Situaţiile

financiare aferente anului 2014 au fost auditate de către ANB Consulting S.R.L. ,
reprezentată prin Nadir Geafer Ali, ACCA înregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din România cu numărul 1617/2006.
Elemente de bilanţ
Denumire
Active imobilizate din care:
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
-terenuri şi construcţii
-instalaţii tehnice şi maşini
-alte instalaţii, utilaje şi
mobilier
-avansuri şi imobilizări
corporale în curs de execuţie
Imobilizări financiare
Active circulante din care:
Stocuri
Creanţe
Investiţii pe termen scurt
Casa şi conturi la bănci
Cheltuieli în avans
Datorii pe termen scurt
Datorii pe termen lung
Provizioane
Capitaluri proprii din care:

2011
37.331.339
9.627
37.321.577
38.079.610
1.755.193
473.273

Exerciţiul financiar (lei)
2012
2013
46.334.678 45.170.901
6.748
8.773
46.094.745
44.927.943
44.861.091
44.021.881
1.893.923
1.383.835
483.084
285.577

2014
44.111.083
6.756
43.943.521
42.701.311
995.153
247.057

-2.986.499

-1.143.353

-763.350

0

135
41.099.823
391.210
1.616.183
0
39.092.430
900
1.566.102
1.672.540
3.522.624
71.609.319

233.185
46.858.959
262.305
1.546.603
0
45.050.051
1.000
1.543.835
1.527.786
1.586.094
88.536.922

234.185
53.749.171
184.281
846.573
52.449.367
268.950
1.000
1.356.816
1.507.887
100.000
95.956.369

160.806
63.716.529
106.997
1.188.662
0
20.750.870
1.016
2.241.885
1.801.220
110.492
102.498.765
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Capital social
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Profitul reportat
Profitul exerciţiului financiar

1.337.575
39.212.338
27.236.107
1.133.809
2.689.490

Sursa: Raport anual 2011, 2012,2013 şi 2014

1.337.575
39.212.338
29.925.597
1.133.809
16.927.603

1.337.575
37.536.626
29.925.597
18.061.412
9.095.159

1.337.575
37.536.626
29.925.597
27.156.572
6.542.395

Societatea deţine în patrimoniu imobilizări corporale de natura Terenuri cu o
valoare contabilă de 27.626.857 lei, în suprafaţa de 15.143,85 m.p. conform
Certificatelor de Proprietate, seria MO8 nr. 306/2002.
Activele imobilizate au înregistrat o creştere continuă pe parcursul anilor 20112013, după cum putem observa din tabelul reprezentând elementele de bilanţ,
acestea au crescut datorită creşterii imobilizărilor necorporale în anul 2012 cu
8.773.168 lei, dar şi a creşterii imobilizărilor financiare care au ajuns în anul 2013 la
valoarea de 234.185 lei.
În anul 2014 activele imobilizate ale societăţii au înregistrat o diminuare cu
1.059.818 lei faţă de anul precedent.
Contul de profit şi pierdere
Denumire
Venituri totale
Venituri din exploatare
Venituri financiare
Venituri extraordinare
Cheltuieli totale
Cheltuieli din
exploatare
Cheltuieli financiare
Cheltuieli
extraordinare
Profit brut
Impozit profit
Profit net

2011
24.947.873
21.107.720
3.840.153
0
20.998.187
19.256.904

Exerciţiul financiar(lei)
2012
2013
25.021.285
24.641.227
20.614.781
20.820.132
4.406.504
3.821.095
0
0
6.960.195
14.379.155
5.357.456
12.665.586

2014
21.534.504
19.389.980
2.144.524
0
14.060.069
13.027.677

1.741.283
0

1.602.739
0

1.713.569
0

1.032.392
0

3.949.686
1.260.196
2.689.490

18.061.090
1.133.487
16.927.603

10.262.072
1.166.913
9.095.159

7.474.435
932.040
6.542.395

Sursa: Raportul anual 2011, 2012, 2013 şi 2014

Veniturile totale au înregistrat creşterea semnificativă în anul 2012 faţă de anul
2011 cu 73.412 lei şi cu 380.058 lei mai mari faţă de anul 2013.
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Cheltuielile totale înregistrează în anul 2013 creştere semnificativă faţă de anul
2012 cu 7.418.960 lei, această creştere se datorează creşterii considerabile a
cheltuielilor din exploatare.
Conform tabelului de mai sus în anul 2014 veniturile totale au înregistrat o
diminuare cu 3.106.723 lei faţă de anul anterior, cheltuielile totale au scăzut cu
319.086 lei, această diminuare se datorează scăderii cheltuielilor financiare cu
681.177 lei . Profitul net al societăţii a scăzut cu 2.552.764 lei, de la 9.095.159 lei în
anul 2013 la 6.542.395 lei în anul 2014.
Situaţiile financiare intermediare aferente raportarii Semestriale ai aniilor 2013,
respectiv 2014, au fost intocmite cu respectarea prevederilor Legii Contabilităţii
nr.82/91 republicată, a OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglemementărilor
conforme cu Directivele Europene, precum şi a OMFP nr. 936/2014 iulie 2014 pentru
aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30.06.2014.
Elemente de bilanţ
Denumire
Active imobilizate
Active circulante
Datorii totale
Capitaluri proprii
Profit reportat
Profitul exerciţiului

Exerciţiu financiar (Lei)
30.06.2014
30.06.2013
44.352.197
45.690.307
57.676.053
50.999.920
2.648.205
2.762.518
99.298.673
92.345.045
27.156.572
18.061.413
3.342.303
3.808.122

Sursă : Raport semestrul I ,la perioada 30 iunie 2013, 2014

Activele imobilizate sunt în valoare de 44.352.197 lei la data de 30.06.2014,
mai mici cu 1.338.110 lei faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent.
Datoriile societăţii sunt la data de 30.06.2014 în sumă de 2.648.205 lei, faţă de
2.762.518 lei, cât au fost la data de 30.06.2013.
Contul de profit şi pierdere
INDICATORI
I.Venituri totale din care:
Venituri din exploatare din care:
Venituri financiare

Exerciţiu financiar (Lei)
30.06.2013
30.06.2014
12.823.933
10.828.836
10.951.548
10.108.325
1.872.385
720.511
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II.CHELTUIELI TOTALE din care:
Cheltuieli din exploatare
Cheltuieli financiare
III.REZULTATUL BRUT din care:
- din exploatare
- financiare
IV.Rezultatul NET

8.390.967
7.329.207
1.061.760
4.432.966
3.622.341
810.625
3.808.122

Sursă : Raport semestrul I ,la perioada 30 iunie 2013, 2014

6.961.643
6.032.974
928.669
3.867.193
4.075.351
(208.158)
3.342.303

Din situaţia de mai sus se constată faptul că veniturile totale în perioada 30
iunie 2014 au scăzut cu 1.995.097 lei faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
De asemenea, se remarcă o scădere considerabilă şi la cheltuielile totale,
acestea au înregistrat cu 1.429.324 lei mai puţin faţă de perioada 30 iunie 2013.
Situaţiile financiare intermediare aferente raportării trimestriale ai aniilor
2013, respectiv 2014, au fost intocmite cu respectarea prevederilor Legii Contabilităţii
nr.82/91 republicată, a OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglemementărilor
conforme cu Directivele Europene, precum şi a OMFP nr. 936/2014 septembrie 2014
pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30.09.2014.
Contul de profit şi pierdere
INDICATORI
Cifra de afaceri
Alte venituri din exploatare din care:
-din asocieri în participaţie
Cheltuieli pentru exploatare din care:
-din asocieri în participaţie
Rezultatul din exploatare
Venituri financiare din care:
-diferenţe de curs valutar
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut al exerciţiului
Impozit pe profit
Rezultatul net al exerciţiului

Exerciţiul financiar (Lei)
30.09.2013
30.09.2014
10.548.543
11.096.438
5.091.655
3.920.645
4.386.018
3.648.479
10.499.516
9.098.348
3.455.197
2.848.251
5.140.682
5.918.735
2.837.993
1.384.516
1.791.501
381.602
1.484.382
941.820
1.353.611
442.696
18.478.191
16.401.599
11.983.898
10.040.168
6.494.293
6.361.431
972.869
939.919
5.521.424
5.421.512

Sursă : Raport trimestrul III ,la perioada 30 iunie 2013, 2014
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Din situaţia prezentată mai sus se observă că S.C. BUCUR OBOR S.A. a
înregistrat venituri totale în sumă de 16.401.599 lei în care ponderea cea mai
însemnată o reprezintă veniturile din chirii şi recuperarea utilităţilor aferente
contractelor de chirie, care sunt în sumă de 9.767.276 lei respectiv un procent de
59,55% din total venituri. Ponderea veniturilor din chirii a crescut cu 14,10 puncte
procentuale faţă de anul 2013 respectiv de la 45,45% la 59,55%.
Diminuarea ponderii veniturilor din asocierile în participaţiune este un lucru
pozitiv şi datorită faptului că în acelaşi timp a crescut ponderea veniturilor din chirii
raportat la totalul veniturilor societăţii, întrucât pe unele din spaţiile în care au
funcţionat asocieri în participaţiune care au fost terminate din varii motive, au fost
încheiate contracte de închiriere care au o profitabilitate mai mare.
Ponderea cea mai însemnată din totalul cheltuielilor o reprezintă cheltuielile
cedate prin deconturile de venituri şi cheltuieli ale societăţilor asociate prin
contractele de asociere în participaţiune care sunt în sumă de 2.848.251 lei, respectiv
28,37% din totalul cheltuielilor de 10.040.168 lei.
3.1. Politica privind prognozole
Societatea comercială BUCUR OBOR S.A. va stabili o politica şi practică privind
prognozele, în concordanţă cu Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru
societăţile listate pe AeRO.
3.2. Politica si practica privind dividendele
În anii 2008,2009 şi 2011 profitul net al S.C. BUCUR OBOR S.A. a fost repartizat
în fondul de investiţii conform hotărârilor adoptate de AGA pentru acoperirea
investiţiilor dispuse de Adunările Generale Ordinare ale Acţionarilor din anii 20042012.
Pentru anul 2010, 2012 şi 2013 AGA a hotărât ca profitul realizat să rămână
nerepartizat. Raportul curent privind aceste hotărâri au fost publicate pe site-ul BVB
şi Bucur Obor.
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Pentru anul 2014 Consiliul de Administraţie al S.C. Bucur Obor S.A. propune ca
profitul aferent anului 2014 să rămână la dispoziţia societăţii pentru implementarea
Programului de Activitate şi Investiţii pe anul 2015.
Societatea comercială BUCUR OBOR S.A. va stabili o politică şi practică de
dividende în concordanţă cu Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru societăţile
listate pe piaţa AeRO.
4. Plan de dezvoltare
Administratorii şi magamentul societăţii au în vedere şi faptul că, faţă de
caracteristicile constructive, Complexul Bucur Obor este prea mic pentru a îndeplinii
criteriile unui mall, dar şi prea mare sau cu o structură improprie pentru a fi în
categoria super sau hiper marketurilor, motiv pentru care să menţină segmentul de
client pentru care s-a consacrat, respectiv clienţii cu venituri mici şi medii.
Urmărind exploatarea mai eficientă a spaţiilor comerciale din Complexul
Comercial Bucur Obor, în trimestrul patru din anul 2014 au fost demarate o serie de
acţiuni care să determine încheierea de noi contracte pentru spaţiile rămase libere,
în special cele asupra cărora s-au făcut reparaţii, reamenajări şi consolidări,
ajungându-se la aproximativ 290 societăţi comerciale, chiriaşi şi asociaţi în
participaţiune, care ocupă o suprafaţă totală exploatată de 16.992 m.p.. Totodată,s -a
redus numărul contractelor de asociere în participaţiune la 82, urmărindu-se şi pe
viitor transformarea acestora în contracte de închiriere.
Aceste acţiuni vor continua şi în anul 2015, având în vedere şi faptul că în acest
an îşi încetează valabilitatea contractedele de asociere în participaţiune. În acest
context, vor continua procedurile pentru încheierea unor noi contracte de închiriere
pentru spaţiile comerciale disponibile, concomitent cu eliminarea contractelor de
subînchiriere ca formă de exploatare indirectă de către asociaţii şi chiriaşi a spaţiilor
proprietatea societăţii.
De asemenea, managementul societăţii are în vedere şi eficientizarea activităţii
de urmărire a derulării contractelor astfel încât să se reducă riscul acumulăriii de
datorii mai greu de recuperat şi să se reducă numărul de litigii pe rolul instanţelor şi
implicit costurile recuperării acestor datorii.
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Investiţiile prognozate pentru anul 2015 urmăresc de asemenea diminuarea
cheltuielilor societăţii. Aceste investiţii sunt următoarele:
1) Continuarea lucrărilor de renovare şi reparaţii la imobilele societăţii, prin
înlocuirea faţadei vitrate a magazinului, în suprafaţa de 3.500 m.p., investiţie care a
mai fost propusă de AGA în anul 2012 dar care nu s -a realizat până în prezent. Bugetul
propus pentru înlocuirea faţadei vitrate este de 1,8 mil. lei, prognozându-se astfel
economisirea a 2,7 mil. lei faţă de bugetul propus în anul 2012 care era în valoar e de
4,5 mil. lei doar pentru lucrări de reparaţii.
2) Achiziţionarea unei centrale telefonice noi, este o altă investiţie nerealizată
până în prezent, propusă în planul de investiţii pentru anul 2012 cu un buget de 0,6
mil. lei. Şi pentru realizarea acestei investiţii se propune un buget mult diminuat,
fiind posibilă achiziţionarea centralei telefonice Panasonic digitală, model KX-NS500
6CO la un preţ de 5.128 EURO+TVA(achiziţionarea se va face cu plată în 24 rate lunare
la o valoare de 230 Euro+TVA/lună, service şi întreţinere incluse) şi a unui abonament
lunar în valoare de 75 Euro/lună cu 4.000 minute incluse în orice reţea, în situaţia în
care toată societatea plus chiriaşii/asociaţii conectaţi la centrala telefonică consumă
în ju de 3.000 min/lună. Astfel se realizează reducerea următoarelor cheltuieli:
a) Cheltuieli cu personalul – 10.000 lei/lună
b) Cheltuieli cu serviciile de întreţinere pentru care se achită către firma SB
Telekom, lunar, un abonament în valoare de 660 lei TVA inclus.
c) Prin achiziţionarea abonamentului în valoare de 75 EURO+TVA de la SC
Vodafone România cu 4.000 minute în orice reţea incluse se poate renunţa la
contractul cu Telekom România pentru care se achită o valoare medie lunară de 4.000
lei TVA inclus şi renunţarea la un flux de 100 linii telefonice nefolosite în valoare de
100 Euro+TVA/lună aparţinând SC Vodafone România. La reducerea acestor cheltuieli
în valoare de 15.000 lei se mai adaugă şi reducerea facturii către SC Vodafone
România de la o valoare medie lunară de 5.000 lei la 1.600 lei rezultând o reducere
totală de aproximativ 18.400 lei/lună.
3) Automatizarea a două lifturi de marfă, cu un buget de 12.000 euro/lift.
Reducerea cheltuielilor cu personalul acoperă investiţia în aproximativ 9 luni/lift.
4) Achiziţionarea de noi spaţii comerciale, având în vedere profilul de
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activitate al societăţii Bucur Obor şi ţinând cont de faptul că dobânzile pentru
depozitele bancare s-au micşorat foarte mult şi nu mai aduc venituri semnificative
societăţii. Bugetul pentru această investiţie este de maxim 15 mil. lei , fiecare
achiziţie fiind supusă aprobării AGA, după efectuarea unui studiu de piaţă şi a unei
evaluări specializate a spaţiilor comerciale propuse spre achiziţie.
5) Achiziţionarea unui autoturism pentru transport persoane şi materiale
uşoare necesare activităţii curente a societăţii. Această achiziţie urmează să fie
făcută cu un buget de maxim 8.000 euro obţinut prin utilizarea unei părţi din banii
care vor fi încasaţi prin vânzarea autoturismului societăţii marca Mercedes,
achiziţionat în anul 2010 şi integral amortizat.
5.

Factori de risc
Societatea nu are angajate credite, astfel încât riscul este inexistent.
Din punctul de vedere al lichidităţii şi cash-flow-ului, societatea are riscuri

minime, depinzând doar de încasarea la timp a sumelor de bani reprezentate de
refacturarea utilităţilor, chirii şi cote de profit.
Riscul în cazul acestora este determinat atât cu privire la cuantumul valorii lor
şi este direct legat de evoluţia cursurilor de schimb al Euro şi USD, în care sunt
exprimate valorile chiriilor şi cotelor de profit, cât şi în ceea ce priveşte încasarea la
timp a chiriilor şi utilităţilor de la chiriaşi şi asociaţi în participaţiune.
Societatea este supusă riscurilor de preţ în ceea ce priveşte utilităţile necesare
desfăşurării activităţii, utilităţi care în general sunt monopoluri, referindu-ne la
energia electrică, gaze naturale, apă, combustibil.
Şi în cursul anului 2014 au fost resimţite şi de către societate efectele crizei
economice, care au constat în diminuarea drastică, de aproximativ 25%, a vânzărilor
de mărfuri. Multe societăţi care desfăşoară activitatea în cadrul Complexului
Comercial Bucur Obor au fost nevoite să-şi restrângă sau să-ţi înceteze activitatea,
fapt ce a condus la o diminuare a veniturilor societăţii.
Se menţionează că mai multe societăţi chiriaşe au solicitat ţi în cursul anului
2014 reducerea chiriilor, care erau de 20-40 euro/m2, motivat de scăderea drastică a
vânzărilor, dar după octombrie 2014, nu au mai fost încheiate alte acte adiţionale
privind reducerea chiriilor, acestea revenind la cuantumul negociat în contractul
20

Document de Prezentare a S.C. BUCUR OBOR S.A.
iniţial. De acest lucru s-a ţinut cont şi la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2015.
Riscuri legate de mediul economic din România
România - piaţă emergentã
România este o piaţă emergentã, deci potenţialii investitori în Acţiuni trebuie să
aibã în vedere ca o astfel de piaţă prezintă un nivel mai ridicat de risc în comparaţie
cu ţãrile mai dezvoltate. Principalele riscuri care ar putea duce la reducerea
activitãţii economice în România pentru anul 2015 sunt legate de incertitudinile
persistente de pe scena politicã care ar putea duce la creşterea costurilor de
finanţare şi la încetarea investiţiilor.
Ţãrile în curs de dezvoltare, precum România, au nevoie de o ajustare a
procesului legislativ, astfel încât să se asigure un cadru stabil pentru promovarea unui
echilibru între interesele consumatorilor şi investitorilor. Procesul de asigurare a
acestui cadru stabil se poate prelungi pe o perioadă lungă de timp, întrucât România
poate trece printr-o serie de modificari bruşte şi neanticipate la nivel politic, juridic,
social sau economic, inclusiv perioade de recesiune economicã, modificări importante
sau

amendamente

legislative,

creşteri

ale

ratei

inflaţiei,

instabilitate

guvernamentalã, măsuri de austeritate luate de Guvern sau intervenţii ale Statului în
zonele principale de infrastructurã (inclusiv, fără a se limita la, contribuţiile solicitate
de Guvern).
Generalitati – Piete Emergente
Economia din România este în prezent în tranziţie spre o economie de piaţă, iar
mediul macro-economic este incã instabil. De aceea, piaţa din România implicã riscuri
mai mari decât pieţele dezvoltate, incluzând riscuri politice şi legislative. Evenimente
politice, economice, sociale sau evenimente de altã naturã din România sau din alte
pieţe emergente pot avea un impact important asupra valorii pieţei şi lichidităţii
Acţiunilor.
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Instabilitate politicã şi guvernamentalã în România
Contextul politic din România este foarte volatil, marcat de disputele
constante între organele executive, legislative şi juridice, care au un impact negativ
asupra mediului de afaceri şi investiţii din România. În timp ce mediul politic
românesc poate să parã relativ stabil în prezent, riscul de instabilitate, ca urmare a
unei agravãri a situaţiei economice din România şi degradarea standardelor de viaţã
ar trebui să fie luat în considerare. Astfel orice instabilitate ar putea fi în detrimentul
contextului economic şi politic, mai ales pe termen scurt.
Legislaţie
Ca urmare a punerii în aplicare a legislatiei europene, legile românesti se
modifică în mod continuu. Legile care reglementează societãţile, valorile mobiliare,
concurenţa şi alte domenii continuã să fie modificate şi legi noi sunt adoptate pentru
a se conforma cu legislaţia Uniunii Europene.
Sistemele juridice şi de reglementare necesare pentru o funcţionare eficientă a
pieţelor de capital sunt încă în curs de dezvoltare în România.

Protecţia legalã

împotriva manipulãrii pieţei şi activitãţilor ilegale nu este pusã în aplicare în România
într-o mãsurã la fel de mare şi eficientã precum în alte jurisdicţii mai dezvoltate.
6.

Informaţii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate in perioada de
12 luni anterioare listarii
Nu este cazul.

7.

Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital
Societatea nu are planuri legate de operaţiuni viitoare pe piaţa de capital.

8.

Numele auditorilor
Situaţiile financiare anuale ale aniilor 2011, 2012 şi 2013 au fost auditate de

către S.C. Asistenţa contabilă şi consultanţă fiscală(ACCF) S.R.L., înregistrat la
Registrul Comerţului cu nr. de ordine J40/10534/2002, cu sediul în Bucureşti,
sectorul 5, Naţiunile Unite, nr.6, Bloc 105, scara 2, Ap. 28, reprezentat prin
Constantin Daniela, născută în Bucureşti pe data de 21.05.1960. Situaţiile
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financiare aferente anului 2014 au fost auditate de către ANB Consulting S.R.L.,
înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 10/2001,
reprezentată prin Nadir Geafer Ali, ACCA, înregistrat la Camera Auditorilor
Financiari din România cu numărul 1617/2006.
9.

Societăţi afiliate şi procentul de acţiuni deţinute
Societatea a avut tranzacţii cu următoarele părţi afiliate:

Denumire parte afiliată
Cabinet avocat Manea Carmen
Glad Commerce S.R.L.
Larydona Com S.R.L.
Glad S.R.L.

Natura relaţiei cu partea afiliată
Entitate controlată de o persoană sau un membru apropiat al
familiei persoanei care are o influenţă sem nificativă aspura
Societăţii
Entitate controlată de o persoană sau un membru apropiat al
familiei persoanei care are o influenţă sem nificativă aspura
Societăţii
Entitate controlată de o persoană sau un membru apropiat al
familiei persoanei care are o influenţă sem nificativă aspura
Societăţii
Entitate controlată de o persoană sau un membru apropiat al
familiei persoanei care are o influenţă sem nificativă aspura
Societăţii
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Anexe
1. Sinteza rezultatelor financiare pentru ultimii 3 ani anual şi ultimul
Semestrial, situaţiile semestriale nu au fost auditate
Exercitiul finaciar (lei)
Contul de profit si
pierdere
Cifra de afaceri neta
Cheltuieli din exploatare
Rezultat operational

2012

2013

13.577.218 14.587.026
5.357.456 12.665.586
15.257.325 8.154.546

2014

S1 2013

S1 2014

14.073.868
13.027.677
6.362.303

7.398.682
7.329.207
3.622.341

7.543.877
6.032.974
4.075.351

Rezultat financiar
2.803.765 2.107.526
1.112.132
810.625
Rezultat brut
18.061.090 10.262.072
7.474.435 4.432.966
Rezultat net
16.927.603 9.095.159
6.542.395 3.808.122
Rezultat net pe actiune
1,2655
0,6799
0,4891
0,2847
(Lei)
Sursă: Raportul anual anii 2012,2013, 2014 şi raport semestrial , la perioada 30

(208.158)
3.867.193
3.342.303
0,2498
iunie

2013 şi 30 iunie 2014
2. Sinteza pozitiei financiare /bilantul pentru ultimii 3 ani - anual si
ultimul semestrial, situaţiile semestriale nu au fost auditate
(lei)
2012
2013
2014
30.06.2014
Elemente de activ
Active imobilizate
46.334.678
45.170.901
44.111.083
44.352.197
Active circulante
46.858.959
53.749.171
63.716.529
57.676.053
Cheltuieli in avans
1.000
1.000
1.016
18.628
Total activ
93.194.637
98.921.072 107.828.628 102.046.878
Elemente de pasiv
Capitaluri proprii
88.536.922
95.956.369 102.498.765
99.298.673
Datorii, total din
3.071.621
2.864.703
4.043.105
2.648.205
care:
- Sub 1 an
1.543.835
1.356.816
2.241.885
1.031.583
- Peste 1 an
1.527.786
1.507.887
1.801.220
1.616.622
Provizioane
1.586.094
100.000
110.492
100.000
Venituri in avans
0
0
1.176.266
0
Total pasiv
93.194.637
98.921.072 107.828.628 102.046.878
Sursă: Situaţii financiare anii 2012,2013, 2014 şi raport semestrial , la perioada 30
iunie 2014
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3. Bugetul pentru anul în curs:
Nr.
crt
.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
2.
III.
IV.
V.
VI.

Indicatorii
Venituri totale din care:
Venituri din activităţi proprii
Venituri din cedare profit asociat II
Venituri financiare
Venituri din provizioane şi creanţe
Cheltuieli totale din care:
Cheltuieli de exploatare din care:
Cheltuieli materiale
Cheltuieli privind personalul
Cheltuielile privind prestările de servicii
Cheltuieli cedate de asociatul II
Cheltuieli privind tichetele de masă
Cheltuieli privind amortizările
Provizioane pentru debite clienţi incerţi
Cheltuieli alte impozite şi taxe
Cheltuieli financiare
Rezultatul Brut
Impozit pe profit
Profit net
Investiţii din care: surse proprii

Nr.
Rd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Realizat în
anul precedent
2014
26.580.440
14.073.868
5.316.112
2.144.524
5.045.936
19.106.005
18.073.613
1.884.137
2.775.318
4.371.318
4.414.246
290.794
1.286.137
2.931.178
160.485
1.032.392
7.474.435
932.040
6.542.395
15.000.000

Prevederile anului
curent total
din care:
27.850.000
21.000.000
2.300.000
2.350.000
2.200.000
15.550.000
15.550.000
2.550.000
2.300.000
5.000.000
1.850.000
260.000
1.450.000
1.940.000
200.000
0
12.300.000
1.968.000
10.332.000

I.
6.737.500
4.800.000
800.000
587.500
550.000
4.350.000
4.350.000
800.000
650.000
1.250.000
700.000
65.000
350.000
485.000
50.000
0
2.387.500
382.000
2.005.500

II.
6.937.500
5.100.000
700.000
587.500
550.000
3.950.000
3.950.000
600.000
550.000
1.250.000
600.000
65.000
350.000
485.000
50.000
0
2.987.500
478.000
2.509.500

III.
7.037.500
5.300.000
600.000
587.500
550.000
3.875.000
3.875.000
650.000
550.000
1.250.000
450.000
65.000
375.000
485.000
50.000
0
3.162.500
506.000
2.656.500

IV.
7.137.500
5.800.000
200.000
587.500
550.000
3.375.000
3.375.000
500.000
550.000
1.250.000
100.000
65.000
375.000
485.000
50.000
0
3.762.500
602.000
3.160.500
15.000.000
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4. Decizia organului statutar privind tranzacţionarea pe AeRO
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5. Actul constitutiv al societăţii
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