MEMORANDUM
intocmit pentru admiterea acţiunilor emise de
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A. IAŞI
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.
1

Document de Prezentare a S.C. Construcţii Hidrotehnice S.A. IAŞI
CUPRINS
Notă către investitori
1. Persoane responsabile
4
2. Prezentarea Emitentului
5
2.1. Scurt istoric al societăţii
5
2.2. Descrierea activităţii
6
2.3. Structura actuală a acţionarilor Emitentului
8
2.4. Conducerea societăţii
9
2.5. Numărul angajaţilor, gradul de pregătire
12
2.6. Cota de piaţă/ principalii competitori
12
2.7. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de 13
Business
2.8. Clienţi principali / Contracte semnificative
13
2.9. Principalii indicatori tehnico-operaţionali
14
3. Informaţii financiare
14
3.1. Politica si practica privind prognozele
20
3.2. Politica si practica privind dividendele
20
4. Plan de dezvoltare
20
5. Factori de risc
22
6. Informaţii cu privire la oferte de valori mobiliare
23
7. Planuri legate de operaţiuni viitoare pe piaţa de capital
23
8. Numele auditorilor
24
9. Societăţi afiliate şi procentul de acţiuni deţinute
24

1.
2.
3.
4.
5.

Anexe
Sinteza rezultatelor financiare
Sinteza poziţiei financiare
Bugetul pentru anul în curs şi pentru o perioada de 2 ani
Decizia organului statutar privind tranzacţionarea pe AeRO
Actul constitutiv al societăţii

25
25
26
27
28

2

Document de Prezentare a S.C. Construcţii Hidrotehnice S.A. IAŞI
NOTĂ CĂTRE INVESTITORI
Acest Memorandum conţine informaţii în legătură cu Emitentul, societatea
comercială Construcţii Hidrotehnice S.A. Iaşi, 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 19.02.2015 care a fost publicată în
Monitorul Oficial partea a IV- a nr. 1746/02.IV.2015. Emitentul este o societate
comercială

pe

acţiuni

înmatriculată

la

Registrul

Comerţului

sub

numărul

J22/354/1991, CUI RO 1957570, având un capital social de 1.303.560 Ron împărţit la
521.424 acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei 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
3
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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 Construcţii Hidrotehnice,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

COMERCIALĂ

CONSTRUCŢII

HIDROTEHNICE 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

Consultantul

Autorizat. Emitentul

este

societatea

comercială

Construcţii Hidrotehnice S.A. (denumit în continuare “Emitent”), persoană juridică
română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J22/354/1991, cod unic
de înregistrare RO 1957570, cu sediul social în Iaşi, Str. Toma Cozma, nr.13,
reprezentată prin Dl. Ioan Careja, în calitate de Director general – Preşedinte al
Consiliului de Administraţie. 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 - Preşedinte al Consiliului de Administraţie.
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 CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE S.A. IAŞI
Domeniul de activitate : „Construcţii hidrotehnice”
Cod CAEN :4291
Codul fiscal: RO 1957570
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J22/354/1991
Adresa: Municipiul Iaşi, Str. TOMA COZMA, Nr. 13, Judeţ Iaşi
Date contact: Fax: 0232.260.070; Tel: 0232.262.065
Adresa de e-mail: office@conhidro.ro , conhid@xnet.ro
Pagina de internet: www.conhidro.ro
Numele persoanei de legătură cu BVB: Cons. Jr. Alexandru Fetcu
Simbol de tranzacţionare: CHIA
Codul ISIN: ROCHIAACNOR2
2.1.

Scurt istoric al societăţii
S.C. „CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE” S.A. Iaşi, a luat fiinţă în baza HG nr.

104/12.02.1991, în temeiul Legii nr.15/1990, privind organizarea unităţilor economice
de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, înscrisă în registrul comerţului sub
nr. J22/354/1991, iar în Registrul societăţilor comerciale la Direcţia Generală a
Finanţelor publice Iaşi sub nr.48/03.1991, având cod fiscal RO 1957570, cu sediul în
Iaşi, strada Toma Cozma nr.13.
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De la data de 1.11.2001, societatea este cu capital integral privat, prin
cumpărarea pachetului de acţiuni deţinut de A.P.A.P.S. în procent de 80,87% (352.611
acţiuni), de către Asociaţia P.A.S.-Construcţii Hidrotehnice Iaşi.
Se menţine o gamă largă de domenii de activitate, stabilite încă de la
înfiinţare, astfel:
-

proiectarea , asistenţa tehnică şi executareade construcţii montaj cu specific
de lucrări hidrotehnice;

-

lucrări de întreţinere şi reparaţii auto pentru utilaje proprii şi pentru terţi;

-

confecţii din lemn şi metalice pentru nevoi proprii şi pentru terţi

-

produse şi prestări specifice pentru construcţii, agregate sortate, betoane ş.a.

-

import-export în cadrul obiectiului de activitate

-

activităţi comerciale cu materiale de construcţii şi altele similare;

-

alte activităţi temporare sau permanente conform împrejurărilor şi a
economiei de piaţă

S-au adăugat şi alte activităţi secundare.
Situaţia creditelor angajate la bănci:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

2.2

Tipul creditului/Banca
Credit termen scurt-5191 BRD
CASH
NON CASH - emitere sgb
Banca Românească
Credit termen scurt - 5191
EXIM BANK
CASH
NON CASH – emitere sgb
TOTAL

Plafon

Data scadentă

2.200.000
900.000
1.300.000
1.981.125

18.06.2015

2.200.000
2.000.000
200.000
6.381.125

29.07.2015

05.06.2015

Descrierea activităţii
Activitatea de bază a societăţii comerciale Construcţii Hidrotehnice S.A. este,

conform actului constitutiv, „Construcţii Hidrotehnice”,având codul CAEN 4291.
Activitatea executivă tehnico-economică este coordonată de două direcţii şi
anume de Direcţia Economică şi de Directia tehnica, impreuna cu un Departamenent
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Management de proiecte, iar lucrările realizate în cadrul obiectului de activitate sunt
următoarele:
a) Lucrări

de

construcţii

hidrotehnice

(regularizări

de

râuri,

amenajări

hidroenergetice, lucrări costiere) la obiectivele:
„Amenajare hidroenergetică pe râul Siret la Paşcani” jud. Iaşi –
beneficiar S.C. Hidroelectrica S.A. Bucureşti, Sucursala Hidrocentrale
S.A. Bistriţa-Piatra Neamţ;
„Refacerea amenajare râu Moldova în zona sursei de alimentare cu apa
oraşului Roman frontul Pildeşti Simioneşti”;
„Lucrări de construcţii a infrastructurii de prevenire a inundaţiilor pe
paraiele torenţiale Pârvu-sat poiana Teiului şi Faurul-sat Poiana Largului
precum şi pe afluenţii acestora, comuna Bicaz Chei, precum şi pe
afluenţii acestora, comuna Bicaz Chei jud. Neamţ”;
„Regularizare râu Vămăşoaia” – beneficiar Administraţia Naţională
„Apele Române” – Direcţia Apelor Prut Iaşi;
„Amenajare râu Suceava şi afluenţi pe zona Ulma, Brodina, Straja” –
beneficiar A.N.”Apele Române” Direcţia Apelor Şiret Bacău;
Amenajarea albiei râurilor Şiret şi Moldova la Roma, etapa a II-a;
Amenajare şi îndiguire râu Suceava la Suceava, jud. Suceava;
Construire microhidrocentrale pe râul Moldova la Roman.
b) Alimentări cu apă, canalizări , lucrări de irigaţii:
Proiectare şi execuţie pentru alimentarea cu apă în comuna Tătăruşi
jud. Iaşi;
Alimentare cu apă Tamaseni din sursa pildesti, jud. Neamţ;
Modernizarea şi retehnologizarea sistemului de irigaţii Lunca Banului –
beneficiar Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Lunca Banului.
c) Construcţii civile:
Reparaţii capitale şi modernizare judecătoria Gura Humorului-beneficiar
Tribunalul Suceava.
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d) Activităţi auxiliare şi prestări servicii pentru terţi
Producţie industrială necesară lucrărilor de construcţii proprii cât şi
pentru terţi;
Prestări servicii în transporturi interne şi la terţi;
Lucrări de reparaţii la maşini şi utilaje atât pentru societate cât şi
pentru terţi.
S-au adăugat alte noi activităţi precum vânzarea a orice fel de produse sau
materiale de construcţii.
2.3

Structura actuală a acţionariatului Emitentului
Capitalul social actual al societăţii comerciale Construcţii Hidrotehnice este de

1.303.560 Lei, fiind format din 521.424 acţiuni, cu o valoare nominală/acţiune de
2,50 lei/acţiune.
Acţiunile Emitentului sunt tranzacţionate începând cu data de 16.12.1996 pe
Piaţa Rasdaq, la categoria III-R, având simbolul de tranzacţionare CHIA. Ultima
tranzacţionare s-a înregistrat în data de 13.02.2015 ,la preţul de 31 lei, cu o
capitalizare anticipată de 16.164.144,00 lei, conform datelor preluate de pe site-ul
Bursei de Valori Bucureşti.
Structura acţionariatului la data de 09 Februarie 2015 se prezintă conform
tabelului urmãtor:
Nume
Asociaţia P.A.S. Construcţii Hidrotehnice
loc. Iaşi jud. Iaşi
Pers.Fizice
Pers. Juridice
TOTAL

Număr acţiuni
427.583

Procente(%)
82,0029

67.639
26.202
521.424

12,9720
5,0251
100

Sursa: Structura sintetică consolidată a deţinătorilor de instrumente financiare
Actionarii cu deţinere de peste 5% sunt Baltag Elena cu 5,375% şi S.C. Simeron
S.A. cu 5,0251%.
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2.4.

Conducerea societăţii
Societatea este administrată conform actului constitutiv de un Consiliu de
Administraţie format din cinci membri.
a) Consiliul de administraţie al Emitenului este alcătuit din următorii membrii:
Careja Ioan
Albescu Cristian Gheorghe
Aursulesei Emil
Iosub Alexandru
Grabovschi Elena

Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Membru

1. CAREJA IOAN
Este Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii comerciale
Construcţii Hidrotehnice S.A.. A urmat cursurile Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice, în perioada 1986-1990, iar în anul 1997 a
obţinut calificarea de Evaluator CECCAR România, urmând cursul de Management
Public European pe perioada a 2 ani din anul 2008 în cadrul Universităţii „Grigore T.
Popa”.
A ocupat funcţia de Inspector la Administraţi Finanţelor Publice Iaşi între anii
1991-1992, iar apoi din anul 1992 până în 1994 a ocupat postul de administrator în
cadrul SC Ozarom SRL .
În cadrul D.G.F.P.C.F.S. Iaşi a îndeplinit funcţia de inspector fiscal în perioada
aprilie 1994 – noiembrie 1999, iar din decembrie 1999 a avut funcţia de şef percepţie
până în iunie 2000 la D.G.F.P – P.R. Paşcani. La Administraţia Finanţelor Publice din
Paşcani a ocupat postul de şef serviciu IT din 2000 până în iulie 2001 şi şef birou
C.F.P.F dina august 2001 până în iunie 2002. Începând cu iulie 2002 s-a angajat ca şi
contabil şef al Santierului Pascani din cadrul Societatii comerciale Construcţii
Hidrotehnice S.A..
2. ALBESCU CRISTIAN GHEROGHE
Este membru în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Construcţii
Hidrotehnice S.A.. A absolvit în anul 1997 Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, specializarea Turism-Servicii, iar în anul 2009 a
obţinut Brevetul de manager în activităţi de turism.
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A ocupat funcţia de Inspector specialitate consiliul judeţean Vaslui în perioada
decembrie 1997- iunie 2001, iar din iulie 2001 a îndeplinit funcţia de Director executiv
în cadrul societăţii Infodesign S.R.L. până în iulie 2007.
În cadrul S.C. PHOENIX COMPANY S.R.L. a ocupat postul de consilier vânzări din
august 2007 până în decembrie 2008. În perioada ianuarie 2012- mai 2013 a îndeplinit
funcţia de consultant activităţi turistice la S.C. Ott Travel Ghizi S.R.L..
3. AURSULESEI EMIL
Este membru în Consiliul de Administraţie. A obţinut calificarea de contabil în
cadrul Şcolii tehnice postliceale, profilul contabilitate în anul 1969. A îndeplinit
funcţia de revizor contabil în cadrul O.C.L. Metalo Chimice Iaşi (1969-1973), I.C.R.M.
(1973-1986), Întreprinderea de legume, fructe (1986-2000) şi în cadrul societăţii
Construcţii Hidrotehnice S.A. (2000-2012).
4. IOSUB ALEXANDRU
Este membru în cadrul Consiliului de Administraţie. În anul 1968 a absolvit
Institutul Pedagogic de învăţători Iaşi, iar în perioada 1974-1979 a urmat cursurile
Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe economice.
Din anul 1968 a fost învăţător la Şcoala Generală Homiţa din Iaşi, iar apoi a fost
salariat în perioada 1971-1979 în cadrul Comitetului Judeţean UTC Iaşi. A ocupat
postul de Director la Casa de Cultură a Tineretului şi Studenţilor între 1979-1982 şi la
Agenţia BTT între 1982-1990. A îndeplinit funcţia de Director Economic în cadrul
societăţii CIP S.A. Tomeşti în perioada 1990-1998. Din 1998 până în prezent deţine
postul de Director regional Filiala Moldova a Medicarom Group S.R.L., iar din 2004
până în prezent deţine funcţia de Preşedinte în cadrul Consiliului de Administraţie al
soceităţii comerciale Sometchim S.A..
5. GRABOVSCHI ELENA
Este membru în Consiliul de Administraţie. În anul 1996 a absolvit licenţa în
cadrul Academiei de Ştiinţe Economice, iar în perioada 2007-2008 a urmat masteratul
în cadrul Universităţii „ Al. I. Cuza” Iaşi, a obţinut diploma de absolvire a Centrului
Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală în anul 2007 şi tot
în acelaşi a obţinut calificarea de expert contabil.

10

Document de Prezentare a S.C. Construcţii Hidrotehnice S.A. IAŞI
A îndeplinit funcţia de economist în cadrul societăţii ICP-Trafil S.A. (19972000), societăţii Camis S.R.L. (2000-2002), dar şi la Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi
(2002-2003). În cadrul Direcţiei de Muncă Solidaritate Socială şi Familie a ocupat
următoarele funcţii pe parcursul anilor 2004-2009: inspector (iulie 2003-noiembrie
2004), director executiv (octombrie 2005-februarie 2009) şi consilier superior din
februarie 2009 până în iulie 2009.
a) Conducerea executivă este asigurată de: 5 directori
Careja Ioan
Moga Costel
Aurel Matîa Barzu
Spatariu Bogdan
Cohal Dorin

Director General
Director Economic
Director General Adjunct
Director Tehnic
Director Comercial

1. CAREJA IOAN
Domnul Careja Ioan ocupă funcţia de Director General al S.C. Construcţii
Hidrotehnice S.A. din aprilie 2009 până în prezent.
2. BARZU AUREL MATIA
Îndeplineşte funcţia de Director General adjunct al societăţii comerciale
Construcţii Hidrotehnice din anul 2007 până în prezent.
3. SPATARIU BOGDAN
Ocupă funcţia de Director tehnic din septembrie 2011 în cadrul societăţii
Construcţii Hidrotehnice.
4. MOGA COSTEL
Domnul Moga Costel ocupă postul de Director economic în cadrul societăţii
comerciale Construcţii Hidrotehnice din mai 2007. A urmat cursurile Universităţii
„Al.I. Cuza”, Facultatea de Ştiinţe Economice în perioada 1991-1994 şi 1994-1998.
În cadrul societăţii TEROM S.A. a ocupat postul de tehnician-economist (19941995) , şef birou contabilitate (1995-1997) şi postul de şef serviciu contabilitate
(1997-1999). Din iulie 1999 până în decembrie 2000 a îndeplinit funcţia de contabil şef
în cadrul societăţii comerciale KARAVER S.R.L.
11
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5. Cohal Dorin
Ocupă funcţia de Director comercial din septembrie 2014 în cadrul societăţii
Construcţii Hidrotehnice.
Situaţia deţinerilor de acţiuni în cadrul societăţii de către membrii Consiliului
de Administraţie :
Nume şi prenume
Ioan Careja
Cristian Gheorghe Albescu
Elena Grabovschi

Numărul de acţiuni
99.000
4.433
2

Procent %
18,9864
0,8501

Situaţia deţinerilor de acţiuni în cadrul societăţii de către salariaţi:
Nume şi prenume
Costel Moga
Alexandru Fetcu
Spatariu Bogdan
2.5.

Numărul de acţiuni
14.587
2.620
11.174

Procent %
2,7975
0,5024

Numărul angajaţilor, gradul de pregatire şi gradul de sindicalizare a acestora
Numărul de salariaţi la data de înregistrare de 6.03.2015 a fost de 149 salariaţi,

iar gradul de sindicalizare este de 99,99% deoarece există o singură excepţie la
sindicalişti, directorul general, care este administrator.
Nivelul studiilor

Numărul salariaţilor

Procent %

Studii superioare

37

38

Studii medii

22

23

Studii generale

90

88

2.6.

Cota de piaţă / principalii competitori
Cota de piaţă a societăţii Construcţii Hidrotehnice S.A. este de 20% la nivel

regional şi 6% la nivel naţional.
Dotarea tehnică şi structura de personal, precum şi specificul lucrărilor
hidrotehnice, determină o anumită rigiditate pe piaţa construcţiilor. În ramura
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construcţii, concurenţa este deosebită, în judeţul Iaşi existând peste 200 societăţi
comerciale.
Principalii competitor în activitatea de construcţii montaj, sunt următorii:
S.C.
„Hidroconstrucţia”
Bucureşti
S.C. „Vega” S.R.L. Galaţi
2.7.

S.A.

S.C. „Lescaci Com” S.R.L. Negreşti
Oaş
S.C. „Dimar” S.A. Bucureşti

Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business

Cifra de afaceri an 2014 din care:
C+M (704)
Prestări Servicii SUT (704+708)
Chirii (706)
Vânzare materiale (707)
Vânzări produse şi semifabricate (701+702+703)
2.8.

24.866.906,43
20.959.735,01
1.651.098,36
240.715,98
1.105.382,93
909.974,15

Clienţi principali / Contracte semnificative

Principalii furnizori de materii prime sunt:
Nume
S.C.“Carpatcement Holding” S.A. Bicaz
S.C.”Proinvest” S.A. ;
S.C.”Valrom”S.A.
S.C. “Petrom” S.A.
S.C. “Romelada” S.A. Paşcani
S.C. “Auto Transcom” S.R.L.
S.C. “As Seb” S.R.L. Paşcani

Produsul
Ciment
Fier beton şi plase de sârmă,
Tuburi, ţevi
Motorină
Piese de schimb
Produse de balastieră

Principalii beneficiari ai lucrărilor executate de S.C. “Construcţii Hidrotehnice”
S.A. Iaşi sunt:
S.C. „Hidroelectrica” S.A. Bucureşti prin Sucursala Electrocentrale Bistriţa
Piatra Neamţ;
Administraţia Naţională „Apele Române” prin Administraţiile Bazinele de Ape:
„Şiret” Bacău;Buzau; Prut Iasi;
Unitati administrativ teritoriale: Vânători, Tătăruşi; Municipiul Roman;
Stef Invest etc.
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2.9.

Principalii Indicatori tehnico-operaţionali

Cifra de afaceri an 2014 din care:
C+M (704)
Prestări Servicii SUT (704+708)
Chirii (706)
Vânzare materiale (707)
Vânzări produse şi semifabricate (701+702+703)

24.866.906,43
20.959.735,01
1.651.098,36
240.715,98
1.105.382,93
909.974,15

3. Informaţii financiare
Au fost respectate prevederile Ord. MFP nr. 79/21.01.2014 de aprobare a
Regulilor pentru întocmirea şi depunerea Situaţiilor financiare ale S.C. Construcţii
Hidrotehnice S.A. încheiate la 31 decembrie 2011, 2012 şi 2013. Auditarea situaţiilor
financiare s-a efectuat conform Normelor şi practicilor naţionale armonizate cu
Directivele Europene, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată –
Legea Societăţilor Comerciale, cu Legea Contabilităţii 82/1991 republicată şi a
Regulamentului de aplicare a acesteia.
Auditul s-a efectuat de asemenea, în conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P.
nr. 3055/2009, care aprobă Reglementările contabile conforme cu Directivele
Comunităţilor Economice Europene, pe baza criteriilor de mărime.
Contul de profit şi pierdere
Indicator
Cifra de afaceri netă
Variaţia stocurilor
Producţia imobilizări
Alte venituri din exploatare
Total venituri din exploatare
Cheltuieli cu materii prime si
materiale
Alte cheltuieli materiale
Alte
cheltuieli
externe
(energie,apa)
Cheltuieli privind marfurile
Cheltuieli privind personalul

Exerciţiul financiar (Lei)
2012
2013
27.660.296
20.219.363
4.686.961
1.834.546
555.278
0
1.082.630
579.000
33.985.165
22.632.909
9.393.034
4.843.651

2014
24.866.906
4.235.532
0
421.099
29.523.537
12.335.672

137.529
438.468

33.254
383.310

413.844
345.148

58.733
7.263.542

417.239
4.627.579

1.104.305
5.989.018
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Ajustarea valorii imobilizărilor
corporale şi necorporale
Ajustarea
valorii
activelor
circulante
Alte cheltuieli de exploatare
Ajustări privind provizioanele
Total cheltuieli de exploatare
Rezultatul din exploatare
Total venituri financiare
Venituri din dobânzi
Alte venituri financiare
Total cheltuieli financiare
Cheltuieli privind dobânzile
Alte cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Total venituri
Total cheltuieli
Profitul brut
Impozitul pe profit
Alte impozite
Profitul net

6.967.099

5.699.596

4.624.641

(103.009)

(21.875)

0

8.144.764
182.878
32.480.039
1.505.126
264.360
166.728
97.632
98.856
23.683
73.173
167.504
34.249.525
32.576.895
1.672.630
283.266

6.481.255
(1.121.728)
21.342.281
1.290.629
202.226
20.548
181.678
342.267
140.230
202.037
(140.041)
22.835.135
21.684.547
1.150.588
236.608

8.520.770
(4.794.230)
28.539.168
984.369
100.046
10.297
89.749
261.274
189.018
72.256
(161.228)
29.623.583
28.800.441
823.142
173.896

1.389.364

913.980

649.246

Sursă: Raport de gestiune 2012, 2013 şi 2014
Comparativ cu anul 2012 în exerciţiul financiar 2013 situaţia principalilor
indicatori economico-financiari şi bilanţieri a fost influenţată de diverşi factori , după
cum urmează:
Cifra de afaceri a continuat trendul descrescător de la 27.660.296 lei la
20.219.363 lei. Această scădere este datorată în principal stării de insolvenţei în care
a fost în prima jumătate a exerciţiului principalul beneficiar, respectiv S.C.
Hidroelectrica S.A. Veniturile din exploatare au scăzut cu 11.352.256 lei, această
diminuare este datorată în principal

scăderii cifrei de afaceri, dar şi a variaţiei

stocurilor, a veniturilor din producţia de imobilizări şi a altor venituri din exploatare.
Cheltuielile de exploatare au scăzut cu 11.137.758 lei dimuarea veniturilor din
exploatare. Variaţia faţă de perioada precedentă a veniturilor din exploatare a fost
mai pregnantă decât cheltuielilor, ceea ce a condus la obţinerea unui rezultat din
exploatare pozitiv. Rezultatul din exploatare de 1.290.629 lei are o pondere mai mare
decât rezultatul brut în raport cu veniturile totale, ceea ce denotă o activitate de
exploatare mai bună decât activitatea generală.
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Veniturile financiare au înregistrat o valoare de 202.226 lei, fiind constituite
din dobânzi şi diferenţe de curs valutar iar cheltuielile financiare valoare de 342.267
lei rezultând o pierdere din activitatea financiară de 140.041 lei. Veniturile totale au
scăzut cu 11.414.390 lei faţă de exerciţiul financiar precedent, iar cheltuielile totale
cu 10.892.348 lei rezultând un profit brut de 1.150.588 lei în scădere cu 522.042 lei
faţă de perioada precedentă iar profitul net a scăzut cu 475.384 lei.
Din analiza contului de profit şi pierdere în anul 2014 în comparaţie cu anul
2013 putem observa că Cifra de afaceri a crescut cu 4.657.543 ca urmare a timpului
favorabil de la începutul exerciţiului financiar, care a permis continuarea lucrărilor
contractate precum şi a începerii de noi programe de investiţii a principalilor
beneficiari. Veniturile din exploatare au crescut cu 6.890.628 lei, o creştere mai
mare decât a cifrei de afaceri deoarece şi variaţia stocurilor a înregistrat o creştere
cu 2.400.986 lei faţă de perioada precedentă.
Cheltuielile de exploatare au crescut cu 7.196.887 lei, în corelaţie cu
creşterea veniturilor din exploatare, obţinându-se un profit din exploatare de 984.369
lei, mai mic cu 306.259 faţă de anul 2013. Cheltuielile cu mărfurile au înregistrat o
creştere cu 687.066 lei, de la 417.239 lei la 1.104.305 lei, concomitent cu creşterea
veniturilor din vânzarea mărfurilor de la 415.917 lei la 1.105.383 lei, ceea ce
reliefează o majorare semnificativă a activităţii de comerţ faţă de perioada
precedentă atât prin vânzarea de produse secundare cât şi prin furnizarea de
materiale către subantreprenori.
Scăderea ratei profitului ca urmare a dispersiei teritoriale mare a lucrărilor şi a
schimbării structurii cheltuielilor.
Situaţia patrimoniului societăţii
Exerciţiul financiar (Lei)
Denumire Indicatorului
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare
Active imobilizate total
Stocuri

2012
90
39.771.110
29.528.773
69.299.973
6.278.517

2013
2.139
33.352.063
29.389.402
62.743.604
10.137.028

2014
1.123
29.016.077
29.379.954
58.397.154
11.049.261
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Creanţe
Investiţii pe termen scurt
Casa şi conturi la bănci
Active circulante total
Cheltuieli în avans
Datorii ce trebuie platite într-o
perioadă de până la un an
Datorii ce trebuie platite într-o
perioada mai mare de un an
Venituri în avans
Provizioane
Capitaluri proprii
Capital social
Rezerve din reevaluare

5.703.153
456
1.538.967
13.521.092
6.176
8.372.264

3.445.571
456
1.204.862
14.787.917
3.739
7.149.032

3.597.539
456
1.164.691
15.811.947
330.694
7.866.716

6.086.634

3.624.588

4.051.176

2.419
18.973.968
49.391.957
1.303.560
23.567.481

17.852.240
48.909.401
1.303.560
22.692.369

5.000
13.058.257
49.558.647
1.303.560
22.692.369

Sursă: Raport de gestiune anual 2012 ,2013 şi 2014
În perioada 2013 faţă de 2012 la evoluţia elementelor de patrimoniu se constată
următoarele : activele imobilizate au scăzut cu 6.556.369 lei, activele circulante au
crescut cu 1.266.825 lei, creşetere bazată în principal pe creşterea stocurilor iar în
cadrul stocurilor creşteri întâlnim la materii prime şi materiale şi la producţie în curs
de execuţie. Cheltuielile în avans au înregistrat o scădere cu 2.437 lei şi reprezintă
abonamenteşi impozit pe clădiri.
Datoriile de plată de până la un an, au înregistrato scădere de 1.223.232 lei
ponderea cea mai mare în această diminuare având-o dividendele de plată şi
creditorii diverşi. Datoriile de plată peste un an au înregistrat o scădere de 2.462.046
lei, ponderea deţinând-o tot garanţiile de bună execuţie plătibile într-o perioadă de
un an, reţinute subantreprenorilor. Provizioanele au cunoscut scădere de 1.121.728
lei ca urmare a anulării unor provizioane constituite pentru garanţiile de bună
execuţie acordate clienţilor. Capitalurile proprii au scăzut cu 482.557 lei pe baza
scăderii profitului faţă de exerciţiul financiar precedent şi a scăderii diferenţelor din
reevaluarea cladirilor.
Analizând evoluţia elementelor patrimoniale în perioada 2014 faţă de perioada
2013 putem constata că activele imobilizate au scăzut în anul 2014 cu 4.346.450 ca
urmare a scăderii imobilizările necorporale cu 1.016 lei datorită amortizării licenţelor
informatice. Imobilizările corporale au scăzut cu 4.335.986 lei ca urmare a amortizării
înregistrate în exerciţiul financiar curent. Casările şi vânzările de mijloace fixe au
17
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influenţat într-o proporţie foarte mică scăderea valorii nete a imobilizărilor corporale,
deoarece acestea erau amortizate aproape în totalitate la momentul ieşirii din
patrimoniu. Activele circulante au crescut cu 1.011.056 lei ca urmare a evoluţiei
stocurilor care au crescut cu 912.232 lei, creşterea bazată pe mărirea soldului
producţiei în curs de execuţie. Valoarea stocului de materii prime şi materiale este în
scădere cu 443.466 lei, iar avansurile pentru achiziţii de stocuri au scăzut cu 2.261.172
lei.
Cheltuielile în avans au crescut cu 326.955 lei, de la 3.739 lei la 330.694 lei,
procentul cel mai mare înregistrându-se ca urmare a cheltuielilor efectuate de
reprezentanţă din Iraq – 329.412 lei, restul valorii până la 330.694 sunt constituite din
abonamente şi alte cheltuieli cu eşalonare în 2015. Datoriile de plată până la un an, au
înregistrat o creştere de 717.685 lei, datorită în principal majorării plafonului de
credite utilizat pentru susţinerea activităâii până la încasarea creanţelor. Datoriile de
plată de peste un an au înregistrat o creştere de 426.590 lei datorită majorării valorii
garanţiilor reţinute subantreprenorilor şi a angajării unui contract de leasing pentru
achiziţia unui mijloc auto.
Situaţiile financiare intermediare aferente Semestrului I 2014, respectiv la 30
Iunie 2014, nu au fost auditate.
Elemente de bilanţ
INDICATORI
Active imobilizate din care:
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Active circulante din care:
Stocuri
Creanţe
Investiţii financiare pe termen scurt
Casa şi conturi la bănci
Datorii care trebuie plătite intr-o perioada
până la 1 an
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă
peste 1 an
Capitaluri proprii

Exerciţiul financiar (Lei)
30.06.2013
30.06.2014
62.743.604
60.474.483
2.139
2.425
33.352.063
30.954.060
29.389.402
29.517.998
14.787.916
21.304.591
10.137.028
14.009.992
3.445.570
7.286.681
456
4566
1.204.862
7.462
7.149.032
11.279.707
3.624.586

3.639.430

48.909.401

49.010.432

Sursă : Raport semestrul I ,la perioada 30 iunie 2013, 2014
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Din analiza elementelor patrimoniale la 30.06.2014, rezultă că activul, respectiv
pasivul societăţii, la valoarea netă este în sumă de 81.781.809 lei.
Creanţele societăţii au înregistrat o creştere cu 3.841.111 lei faţă de începutul
anului ajungând la suma de7.286.681 lei.
Disponibilităţile societăţii la 30 iunie 2014, totalizează 7.462 lei, înregistrând o
diminuare cu 1.197.400 lei comparativ cu începutul anului.
Contul de profit şi pierdere
INDICATORI
I.VENITURI TOTALE din care:
a)Venituri exploatare din care:
-cifra de afaceri netă
Venituri aferente costului în curs de execuţie
- alte venituri din exploatare
b)Venituri financiare
II.CHELTUIELI TOTALE din care:
a)Cheltuieli exploatare din care:
-cheltuieli material consumabile
-alte cheltuieli materiale
-cheltuieli cu energia şi apa
-cheltuieli privind mărfurile
-reduceri comerciale primite
-cheltuieli cu personalul
-ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
-alte cheltuieli de exploatare
b)Cheltuieli financiare
Rezultatul din exploatare
Rezultatul financiar
REZULTATUL BRUT
Impozit pe profit
REZULTATUL NET

Exerciţiu financiar (Lei)
30.06.2013
30.06.2014
6.383.758
15.912.508
6.294.177
15.878.884
3.664.959
9.570.961
2.323.845
6.071.627
305.373
236.296
89.581
33.624
6.270.125
15.755.872
6.075.672
15.628.807
698.855
3.936.694
11.986
254.889
237.358
203.724
630
542.223
4.302
35.993
1.686.436
2.702.396
2.936.160
2.403.836
938.313
194.453
218.505
194.453
113.633
53.860
59.773

5.621.038
127.065
250.077
127.065
156.636
55.606
101.030

Sursă : Raport semestrul I ,la perioada 30 iunie 2013, 2014
Din situaţia de mai sus se constată faptul că veniturile totale în perioada 30 iunie
2014 au crescut cu 9.528.750 lei faţă de aceaşi perioadă a anului precedent.
De asemenea, se remarcă o creştere considerabilă la cheltuielile totale, acestea
au înregistrat cu 9.485.747 lei mai mult faţă de perioada 30 iunie 2013.
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3.1.

Politica şi practica privind prognozele

Societatea comercială Construcţii Hidrotehnice S.A. va stabili o politică şi
practică privind prognozele, în concordanţă cu Principiile de Guvernanţă Corporativă
pentru societăţiile listate pe AeRo.

3.2.

Politica şi practica privind dividendele

Societatea Comercială Construcţii Hidrotehnice S.A. va stabili o politică şi
practică de divindend, în concordanţă cu Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru
societăţiile listate pe AeRO.
4. Plan de dezvoltare
Societatea are următoarele strategii de dezvoltare:
Dezvoltarea unor strategii de penetrare mai eficiente pentru a cuceri cât
mai mult din piaţa tradiţională;
Promovarea de strategii de marketing care să promoveze produsele şi
serviciile pe care firma le oferă (închirieri de utilaje, mijloace de transport,
produse de balastieră, betoane şi prefabricate etc.);
Adoptarea de strategii care să implice tehnologii noi pentru produse şi
servicii;
Elaborarea şi adoptarea de strategii pentru intrarea mai agresivă pe pieţe
emergente;
Elaborarea de politici şi strategii pentru a menţine clienţii strategici actuali.
Strategia privind mărirea eficienţei şi satisfacţia clienţilor va conţine:
-

Oferirea de servicii/produse de calitate care să corespundă cerinţelor
şi a normelor în domeniu;

-

Implicarea tuturor angajaţilor în realizarea calităţii serviciilor/
produselor şi creşterea eficienţii acestora prin pregătire, motivare, o
mai bună comunicare cu aceştia astfel încât să adere la valorile
companiei, stimularea iniţiativei proprii a fiecărui angajat;

-

Desfăşurarea pe orice palier a activităţilor de calitate, astfel încât
serviciile/ produsele să urmărească această tendinţă;
20
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-

Compararea, îmbunătăţirea şi creşterea calităţii comparativ cu
companiile de frunte din domeniu;

-

Selecţia partenerilor şi colaboratorilor de cea mai bună calitate;

-

Un control mai bun al cheltuielilor, astfel ca produsele să aibă un
raport preţ/calitate competitiv.

Descrierea în plan practic a planului de dezvoltare cu obiective în următorii 3-5
ani ar avea ca exemple:
 Dotări:
-

În perioada următoare se urmăreşte a achiziţiona staţii de
betoane mobile, pentru a flexibiliza şi eficientiza producţia;

-

Aparatele de sudură pentru reţelele de aducţiune apă potabilă şi
formarea de specialişti ne vor propulsa spre topul companiilor
care lucrează în domeniul construcţiilor edilitare;

-

Achiziţionarea de autoturisme pentru a putea deplasa în mod
operativ specialiştii la lucrări şi folosirea eficientă a acestora.

-

Achiziţionarea

de

containere

specializate

pentru

cazare,

bucătărie, baie, birouri şi săli de şedinţă în vederea realizării de
organizări de şantier moderne şi creşterea randamentului forţei
de muncă;
 Resurse umane:
-

Investiţii

în

resursă

(training,

perfecţionare,

cointeresare

materiale);
-

Atragere de specialişti;

-

Atregere de proaspeţi absolvenţi cu perspectiva în vederea
formării.

 Marketing:
-

Diversificarea produselor sau serviciilor;

-

Crearea unei imagini originale şi unice pe piaţă;

-

Creşterea cifrei de afaceri.

Societatea desfăşoară activităţi de construcţii inginereşti şi civile. Construcţiile
hidrotehnice au o pondere importantă în cifra societăţii de afaceri. Se realizează
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lucrări de o calitate deosebită datorită atât dotării specifice, cât şi a specialiştilor.
Experienţa dobândită în decursul anilor este transmisă din generaţie în generaţie de
specialişti.
Lucrările societăţii au impact major asupra comunităţilor locale şi regionale atât
prin regularizarea cursurilor de apă şi evitarea inundaţiilor cât şi realizarea de
acumulări ce furnizează apa pentru agricultură, energie electrică etc. Reţelele
edilitare realizate de companie cresc calitatea vieţii comunităţilor deservite.
Lucrările de irigaţii şi desecare duc la creşterea suprafeţelor cultivate şi a producţiei
agricole, ducând la creşterea bunăstării comunităţilor locale.

5. Factori de risc
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,
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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.
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 în perioada de
12luni anterioare listării
Nu este cazul.
7. Planuri legate de operaţiuni viitoare pe piaţa de capital
Societatea comercială Construcţii Hidrotehnice S.A. nu are planuri legate de
operaţiuni viitoare pe piaţa de capital, dar în cazul în care va avea se obligă să
anunţe autorităţile competente, conform legislaţiei în vigoare .
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8. Numele auditorilor
Situaţiile financiare ale societăţii comerciale Construcţii Hidrotehnice S.A.
pentru perioadele supuse analizei, din anii 2011, 2012 şi 2013 au fost auditate de
către Diaconescu Ştefan, auditor financiar, Bucureşti sector 5, strada 13 Septembrie
nr. 83, Autorizaţie CAFR nr. 816/2001, in prezent auditor financiar fiind AUDITCONT
EXPERT SRL autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania, cu autorizatia
nr.506/2004, cod fiscal RO 15651350, inreg. la ORC sub nr.J22/1423/2003, cu sediul în
Iasi, Soseaua Bucium nr.84

9. Societăţi afiliate şi procentul de acţiuni deţinute
Societatea
S.C. ALBORAM S.R.L.

S.C. INTERNATIONAL
PETROLEUM SERVICES S.R.L.

Informaţii societate
Şos. Tulcei nr. 107A, loc. Lumina, Jud.
Constanţa
CUI: RO 14670167
Nr. ORC: J13/280/2010
Iaşi, Str. Manta Roşie, nr. 16, Biroul nr.1
CUI: RO 27359341
Nr. ORC: J22/1203/2010

Procent deţinut
100%
Asociat unic
80%
Asociat majoritar
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Anexe
1. Sinteza rezultatelor financiare pentru ultimii 3 ani anual şi ultimul semestrial,
cele semestriale nu au fost auditate
Exercitiul finaciar (lei)
Contul de profit si
pierdere
Cifra de afaceri neta
Cheltuieli din
exploatare
Rezultat operational
Rezultat financiar
Rezultat brut
Rezultat net
Rezultat net pe
actiune (Lei)

2012

2013

2014

S1 2013

24.866.906 3.664.959
28.539.168 15.628.807

S1 2014

27.660.296
32.480.039

20.219.363
21.342.280

9.570.961
6.075.672

1.505.126

1.290.629

984.369

218.505

250.077

167.504
1.672.630
1.389.364
2,6645

(140.041)
1.150.588
913.980
1,7528

(161.228)
823.141
649.245
1,2451

194.453
113.633
59.773
1,1401

127.065
156.636
101.030
0,1937

2. Sinteza pozitiei financiare /bilantul pentru ultimii 3 ani - anual şi
ultimul semestrial, cel semestrial nu a fost auditat
(lei)
2011
Elemente de activ
Active imobilizate
69.299.973
Active circulante
13.521.093
Cheltuieli in avans
6.176
Total activ
82.827.242
Elemente de pasiv
Capitaluri
49.391.957
proprii
Datorii, totale
14.458.898
din care:
- Sub 1 an
8.372.264
- Peste 1 an
6.086.634
Provizioane
18.973.968
Venituri
in
2419
avans
Total pasiv
82.827.242

2012

2013

30.06.2014

62.743.604
14.787.916
3.739
77.535.259

58.397.154
15.811.949
330.694
74.539.797

60.474.483
21.304.591
2.735
81.781.809

48.909.401

49.558.647

49.010.432

10.773.618

11.917.893

14.919.137

7.149.032
3.624.586
17.852.240
0

7.866.717
4.051.176
13.058.257
5.000

11.279.707
3.639.430
17.852.240
0

77.535.259

74.539.797

81.781.809
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3. Bugetul pentru anul în curs şi pentru o perioada de 2 ani
Indicatori
Venituri totale din care:
Cifra de afaceri
Total Costul Bunurilor Vândute
Materii prime şi Materiale
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli de exploatare din care:
- Cheltuieli cu amortizarea
Profitul Brut
Taxe şi impozitare
Profitul brut + Amortizare
Venituri financiare
Minus: Alte cheltuieli financiare
Minus: Cheltuieli cu dobânzile
Profitul din exploatare
Alte Venituri (extraordinare)
Minus: Alte cheltuieli (extraordinare)
Profitul Pre-Impozitare
Minus: Impozitul pe profit
Profitul Net

2015
25.800.000
25.800.000
24.508.800
8.619.400
5.800.000
10.089.400
4.290.000
1.291.200
5.581.200
5.581.200
105.048
38.800
186.000
1.171.448
0
0

2016
29.670.000
29.670.000
27.888.032
9.826.116
6.960.000
11.101.916
4.120.300
1.781.968
5.902.268
5.902.268
125.300
40.215
191.040
1.676.013
0
0

2017
34.120.000
34.120.000
32.071.237
11.300.033
8.004.000
12.767.203
4.738.345
2.049.263
6.787.608
6.787.608
144.095
46.247
219.696
1.927.415
0
0

1.171.448

1.676.013

1.927.415

187.432

268.162

308.386

984.016

1.407.851

1.619.029
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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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