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RAPORTUL SEMESTRIAL  

pentru semestrul 1/2020 
 

 

 

 Raport semestrial conform Regulamentului nr.5/2018 

 

Data raportului:  30.07.2020 

Denumirea societăţii comerciale:  SC IUS SA; 

Sediul social:  Loc. Brasov, Str. Narciselor Nr.50; 

Numărul de telefon/fax: 0268 331 287 / 0268 310 882; 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului : RO 1109309; 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J08/30/1991; 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează actiunile IUS:  AeRO; 

Capitalul social subscris şi vărsat  4.597.005; 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: actiuni emise de societati comerciale; 

nematerializate, negociate pe piata de capital 
 

 

I. Evenimente care au avut loc in primele 6 luni ale anului 2020 

 

Din cauza pandemiei de coronavirus, in luna aprilie activitatea a fost oprita, in luna mai s-a reluat 

partial si abia in luna iunie s-a reluat in totalitate. Aceasta a cauzat scaderea tuturor veniturilor, dar si a 

cheltuielilor. 

 

a) Tranzactii cu partile afiliate  

 

Ius SA BRASOV RON   

Creante cu entitatile afiliate 01.01.2020 01.01-30.06.2019 Evolutie 

Total 3,854,951 2,238,783 58.08% 

Datorii catre entitatile afiliate 01.01.2019 01.01-30.06.2019   

Total 551,238 354,554 64.32% 

Vanzari de bunuri catre entitatile afiliate 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2019   

Total 6,825,116 2,173,474 31.85% 

Venituri din prestatii catre entitatile afiliate 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2019   

Total 87,208 59,504 68.23% 

Cumparari de bunuri de la entitatile afiliate 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2019   

Total 54,998 93,730 170.42% 

Cheltuieli cu prestatiile de la entitatile afiliate 01.01-30.06.2018 01.01-30.06.2019   

Total 1,168,561 453,103 38.77% 

 

 

b) Vanzarile catre entitatile afiliate au scazut, in semestrul I 2020 fata de aceeasi perioada din 

anul precedent, in vreme ce cumpararile au crescut usor. Veniturile din prestatii catre afiliati au 

scazut, dar si cheltuielile cu prestatiile de la afiliati au scazut. Intreaga activitate a avut de 

suferit din cauza intreruperii in luna aprilie si reluarii partiale din luna mai. Abia in iunie s-a 

reluat complet. 
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II. Situatia economico - financiara 

                

a) Elemente de bilant 

 

   

    

INDICATORI 30.06.2019 30.06.2020 2020/2019 (%) 

I. TOTAL ACTIV din care: 26,892,854 24,107,064 90% 

       Imobilizări necorporale 42,172 33,479 79% 

       Imobilizări corporale 14,502,564 13,625,847 94% 

       Imobilizări financiare  0 0 #DIV/0! 

a) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL     14,544,736 13,659,326 93.91% 

      Stocuri 6,892,537 6,776,665 98.32% 

      Creanţe  5,293,096 2,726,901 51.52% 

      Casa si conturi la bănci    32,797 770,528 2349.39% 

b) Active circulante - total                                    12,218,430 10,274,094 84.09% 

c) Cheltuieli în avans 129,688 173,644 133.89% 

II TOTAL PASIV din care : 26,892,856 24,107,064 89.64% 

a) Capitaluri proprii din care:  24,823,925 22,895,972 92.23% 

      Capital subscris vărsat  4,597,005 4,597,005 100.00% 

      Rezerve din reevaluare  0 0 #DIV/0! 

      Rezerve            919,401 919,401 100.00% 

      Rezultatul reportat    20,717,674 18,404,269 88.83% 

      Rezultatul curent -1,410,155 -1,024,703 72.67% 

b) Provizioane 0 0 0.00% 

c) Datorii total din care: 2,068,931 1,211,092 58.54% 

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de pana la un an 2,068,931 1,211,092 58.54% 

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 0 0 0 

d) Venituri în avans  0 0 0 

    

         b) Contul de profit si pierdere    

    

  30.06.2019 30.06.2020 2019/2018(%) 

I .VENITURI TOTALE din care: 8,324,815 4,838,350 58% 

  VENITURI DIN EXPLOATARE din care : 8,307,646 4,821,399 58% 

         - Cifra de afaceri netă              7,172,807 4,862,176 68% 

  VENITURI FINANCIARE  17,169 16,951 99% 

II. CHELTUIELI TOTALE din care: 9,734,970 5,863,053 60% 

   CHELTUIELI DE EXPLOATARE din care:                                8,153,515 5,842,080 72% 

         - Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 
consumabile   

2,055,943 1,473,381 72% 

         - Cheltuieli cu energia şi apa  685,985 518,186 76% 

         - Cheltuieli privind mărfurile   0 113 0% 

    CHELTUIELI FINANCIARE 8,764 20,973 239% 

III .REZULTATUL BRUT din care : -1,410,155   0% 

         - din exploatare -1,380,608 -1,020,681 74% 

         - financiar -29,547 -4,022 14% 

IV. REZULTATUL NET -1,410,155 -1,024,703 73% 
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         c) Cash flow    

    

CASH FLOW 
30.06.2019 30.06.2020 2020/2019(%) 

-107,250 737,731 688% 

 

2. Analiza activitatii societatii: 

 

2.1. IUS SA are o cifra de afaceri mai mica la sem.I 2020, fata de aceeasi perioada a anului 

precedent, intrucat din cauza pandemiei, activitatea a fost intrerupta total in luna aprilie si 

redusa in luna mai.  

2.2. Societatea nu a efectuat operatiuni de capital semnificative 

2.3. Veniturile din activitatea de baza sunt de asemenea mai mici decat in semestrul I din anul 

precedent, din acelasi motiv. 

 

 3. Schimbări care afectează capitalul şi administrarea societăţii comerciale: 

3.1. Nu este cazul; societatea si-a indeplinit toate obligatiile financiare ale perioadei 

3.2. Nu este cazul; nu s-a modificat niciun drept al detinatorilor valorilor mobiliare ale 

emitentului 

 

4. Tranzacţii semnificative: 

4.1. Nu este cazul;  

 

Situatiile financiare semestriale nu au fost auditate. 

Formatul PDF al Situatiilor financiare semestriale nu a fost inca publicat de catre ANAF si ca 

urmare nu poate fi atasat prezentului Raport.  

 

5. Semnături: 

 

Director General       Director Economic 

 

              Florin Voinea                     Ivan  Marioara 
 
 
DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE 

 

  După cunoştinţele noastre, situaţia financiar-contabilă semestriala la sem.I 2020 a fost 

întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile si oferă o imagine corectă şi 

conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale 

societatii şi Raportul Semestrial cuprinde o analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor 

emitentului precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii 

desfăşurate. 

 

  Director General                 Director Economic 

 

              Florin Voinea                     Ivan  Marioara 
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COMUNICAT DE PRESA 
 

 

 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018, S.C. IUS S.A. 

BRASOV informeaza investitorii ca Raportul semestrial  aferent semestrului I/2020 din data de 

30.07.2020 a fost transmis la ASF Bucuresti si operatorul de piata AeRO. Acest raport poate fi 

consultat la cerere la sediul societatii din Brasov, str. Narciselor nr.50. Informatii suplimentare la 

telefon 0268/331 287 int 103- Director Economic si a fost publicat pe site-ul societatii: 

www.actionari.ius-pieseforjate.ro 

 

http://www.actionari.ius-pieseforjate.ro/

