MEMORANDUM
intocmit pentru admiterea acţiunilor emise de
SOCIETATEA COMERCIALĂ MAGAZINUL UNIVERSAL MARAMUREŞ
S.A. BAIA MARE 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 Magazin Universal Maramureş 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 23.02.2015 care a fost publicată în
Monitorul Oficial partea a IV- a nr. 1674/30.III.2015, Emitentul este o societate
comercială

pe

acţiuni

înmatriculată

la

Registrul

Comerţului

sub

numărul

J24/1628/1994, CUI RO 6076555, având un capital social de 1.564.505,50

Ron

împărţit în 15.645.055 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
3
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aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum trebuie considerată ca fiind
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 Magazin Universal

Maramureş 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 COMERCIALĂ
MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ 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
Magazin Universal Maramureş S.A.(denumit în continuare “Emitent”), persoană
juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J24/1628/1994,
cod unic de înregistrare RO 6076555, cu sediul social în Municipiul Baia-Mare,Judeţ
Maramureş, B-dul Unirii, nr. 10, reprezentată prin Dl. Barbur Radu Vasile, în calitate
de Director General şi Preşedinte Consiliul 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 Preşedinte Consiliu de Administraţie.
Atât Emitentul cât şi Consultantul Autorizat declară că informaţiile incluse în
prezentul document de prezentare sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu
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realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul
acestuia.
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 aceste 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 MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.
Domeniul de activitate : "Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse nealimentare"
Cod CAEN : 4719
Codul fiscal: RO 6076555
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J24/1628/1994
Adresa: Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 8-10, Jud. Maramureş
Date contact: Tel: 0262.225.371; Fax: 0362.401.227
Adresa de e-mail: secretariat@maramuresul.ro
Pagina de internet: www.maramuresul.ro
Numele persoanei de legătură cu BVB: Barbur Radu Vasile
Simbol de tranzacţionare: MAMA
Codul ISIN: ROMAMAACNOR8
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2.1. Scurt istoric al societăţii
Magazinul Maramureş este un punct de referinţă al comerţului retail, rămâne
singurul centru comercial amplasat în zona centrală a oraşului Baia Mare.
Dat în folosinţă în luna mai 1980 a făcut parte din I.C.S.M.I., ulterior
Industrialcom S.A. până în anul 1994, când această mare societate de comerţ s-a
divizat în patru societăţi.
Una din acestea este Magazin Universal Maramureş S.A. care s-a înfiinţat legal
potrivit sentinţei civile numărul 3867 din 27.06.1994 a Judecătoriei Baia Mare.
Magazinul Universal Maramureş S.A. a fost înregistrat la Oficiul Registrul Comerţului
Maramureş sub numărul J24/1628/1994, iar codul de identificare fiscal este: RO
6076555.
Şi-a început activitatea la 01.08.1994 având ca activitate de bază comerţul cu
amănuntul, cu un număr de 225 angajaţi, realizând în prima lună un volum de vânzări
de 336.416 lei. La finele anului 1994, respectiv în primele 5 luni societatea a obţinut
un profit net de 9.585 lei.
După primul an de activitate profitul net la finele anului 1995 a fost de 102.499
lei. An de an a crescut atât cifra de afaceri cât şi profitul.
Începând cu anul 1997 activitatea de bază, respectiv comerţul cu amănuntul, a
fost completată şi cu închirieri de spaţii comerciale ceea ce a determinat o creştere
a cifrei de afaceri.
Capitalul social al societăţii în anul 1994 a fost de 58.000 Ron, împărţit în
116.000 acţiuni, în valoare nominală de 0,5 Ron fiecare, în întregime subscris şi
vărsat integral la data constituirii societăţii astfel:
Fondul Proprietăţii de Stat 81.200 acţiuni, în valoarea totală de 40.600
Ron, reprezentând 70% din capitalul social
Fondul Proprietăţii Private Banat Crişan I 34.800 acţiuni în valoare
totală de 17.400 Ron, reprezetând 30% din capitalul social.
Prin Sentinţa civilă numărul 49 din 15.08.2004 s-a constituit Asociaţia Universal
Maramureş – Programul Acţiunilor Salariaţilor.
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Asociaţia Universal Maramureş – P.A.S. deţine un număr de 69.536 acţiuni prin
achiziţia lor de la Fondul Proprietatea de Stat în anul 1995, reprezentând 40% din
capitalul social al S.C. Magazin Universal Maramureş S.A. din acel an.
În anul 2000 capitalul social s-a majorat la 458.340,90 Ron, divizat în 4.583.409
acţiuni a câte 0,10 Ron fiecare acţiune.
Asociaţia P.A.S. detinând 43,11% din acţiuni, iar P.P.M. ( Programul Privatizării în
Masă) deţinând 56,89% din acţiuni.
În anul 2006, 6 iulie prin Sentinţa civilă numărul 4.738 a Judecătoriei Baia Mare
Asociaţia Universal Maramureş P.A.S. a fost dizolvată şi radiată din Registrul
persoanelor juridice.
Din data de 6 aprilie 2007, capitalul social al societăţii este majorat la valoarea
de 1.564.505,50 Ron, divizat în 15.645.505 acţiuni, cu o valoare nominală de 0,10
Ron.
Din anul 2007 societatea a demarat un amplu program de restructurare,
modernizare, program care continuă şi în prezent.
Societatea are în derulare un credit de investiţii prin Raiffeisen Bank şi un credit
de la acţionarul S.C. Actrom S.R.L. La 08.04.2015 ,societatea mai are de rambursat
suma de 329.635 euro, din valoarea totală a creditului de investiţii de 1.648.176 euro
către Raiffeisen Bank şi suma de 400.849 lei către acţionarul S.C. Actrom S.R.L.
Societatea nu are litigii semnificative la această dată. Societatea este implicată,
în calitate de creditor, în diverse proceduri judiciare ( somaţii de plată, proceduri de
insolvenţă, proceduri de executare silită,etc.) privind recuperarea creanţelor de la
diverse persoane juridice (actuali sau foşti chiriaşi ai societăţii).
2.2. Descrierea activităţii
Activitatea principală a Magazinul Universal Maramureş este închirierea bunurilor
imobiliare proprii, a spaţiilor comerciale situate în cele două corpuri de clădiri ale
societăţii. Societatea asigură spaţii cu destinaţia birouri, sedii de firme şi spaţii
comerciale.
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Date tehnice imobil:
Suprafaţa utilă închiriabilă
Număr nivele

Corp A
6.500 mp
6

Corp B
2.200 mp
2

Facilităţi: scări rulante, lifturi de marfă şi persoane
Parcare
Obiectivele afacerii:
Oferirea unor servicii de calitate, care să includă cerinţele şi nevoile clienţilor
Promovarea unei atitudini corecte faţă de clienţi, fiindu-le oferite informaţii
relevante care să ajute în luarea deciziilor şi fiindu-le respectate timpul şi
preferinţele personale
Permanenta îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite, comparativ cu ale
competitorilor, prin existenţa unor soluţii noi, originale
Mărirea gamei de servicii şi oferirea unui raport bun calitate/preţ
Promovarea unei strategii de marketing care să facă cunoscută oferta firmei în
servicii
Adoptarea şi abordarea unor strategii de menţinere a clienţilor
Politica referitoare la calitatea serviciilor societăţii urmăreşte,
următoarele obiective:
Serviciile trebuie să îndeplinească toate cerinţele şi solicitările clienţilor săi
precum şi cerinţele legale
Calitatea serviciilor societăţii este responsabilitatea colectivului precum şi a
fiecărui angajat în parte. Pentru aceasta, educarea şi pregătirea profesională a
întregului personal se va orienta către conştientizarea calităţii muncii şi
obţinerea unei înalte calificări, de experţi autorizaţi, în domeniul de activitate
al fiecăruia
Societatea se preocupă să selecteze şi să evalueze permanent furnizorii săi de
produse şi servicii pe baza unor citerii şi proceduri tehnice
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2.3. Structura actuală a acţionariatului Emitentului
Capitalul social actual al societăţii comerciale Magazin Universal Maramureş este
de

1.564.505,50

Ron,

fiind

format din

15.645.055 acţiuni, cu

o

valoare

nominală/acţiune de 0,10 Ron.
Acţiunile Emitentului sunt tranzacţionate începând cu data de 23.06.1997 pe
piaţa Rasdaq, categoria III-R, simbolul MAMA. Ultima tranzacţionare s-a înregistrat în
data de 10.02.2015 la preţul de 0,49 lei, cu o capitalizare anticipată de 7.666.076,95
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
Număr acţiuni
Procent (%)
S.C. Actrom S.R.L. loc. Cluj-Napoca,jud. Cluj
3.511.148
22,4425
S.C. Romada S.R.L. loc. Cluj-Napoca,jud. Cluj
3.110.852
19,8839
Nova Invest S.A. loc. Satu-Mare, jud. Satu1.723.458
11,0160
Mare
Pers. Fizice
6.951.236
44,4309
Pers. Juridice
348.361
2,2267
TOTAL
15.645.055
100
Sursa: Structura sintetică consolidată a deţinătorilor de instrumente financiare
2.4. Conducerea societăţii
Societatea comercială Magazin Universal Maramureş S.A.

este administrată

de către un Consiliu de Administratie compus din trei administratori aleşi de către
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.
a) Consiliul de administraţie al Emitenului este alcătuit din următorii membrii:
Barbur Radu Vasile

Preşedinte

Şimon Anamaria

Membru

Daniela Rusu Grumăzescu

Membru

1. BARBUR RADU VASILE
Îndeplineşte funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie din
septembrie 2006 şi până în prezent. A urmat cursurile Facultaţii de Ştiinţe Economice
, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, specializarea management, în perioada 1999 9
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2003. În cadrul Universităţii Babes-Bolyai , a urmat masterul în Economie politică al
Facultăţii de Ştiinţe Economice.
2. ŞIMON ANAMARIA
Este membră în Consiliu de Administraţie. În perioada 1999 – 2003 a urmat
cursurile Facultăţii de Ştiinţe Baia Mare, din cadrul Universităţii de Nord,
specializarea Managementul firmei.
La societatea comercială Curtean Construct S.R.L., Baia Mare a ocupat postul
de secretară din perioada 01.03.2002 şi până în 06.08.2006.
În cadrul societăţii Magazin Universal Maramureş a ocupat funcţia de asistent
manager şi din perioada 06.11.2006 şi până în 01.09.2012, iar din 01.09.2012 şi până
în prezent ocupă postul de manager marketing.
3. DANIELA RUSU- GRUMĂZESCU
Este membră în Consiliu de Administraţie. În perioada 2000-2004 a urmat
cursurile Facultăţii de drept, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, fiind
licenţiată în drept, din 2005-2006 a urmat masterul în drept ,specializarea Instituţii
de drept privat.
Din ianuarie până în iulie 2004 ,a participat la cursurile în cadrul University of
Professional Education- Institutul de înalte Studii Europene, Haga, Olanda prin Bursa
Erasmus pentru o specilizare în drept comunitar şi instituţii comunitare.
În perioada octombrie şi decembrie 2009 a participat la cursuri de unde a
primit Certificate de atestare de participare la "Mijloace de apărare a dreptului de
proprietate cu aplicare specială în cazul imobilelor preluate abuziv", " Contracte
comerciale nenumite- contracte de consorţiu,contracte de finanţare complexă,
contractul de promovare imobiliară, contractul de joint-venture. Asocierea în
participaţiune"", "Aspecte procedurale privind răspunderea membrilor organelor de
conducere în cadrul procedurii insolvenţei" şi "Regimul juridic al liberalităţilor" din
cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor Centrul
Teritorial Cluj-Napoca.
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În cadrul societăţii comerciale Bilanţul S.R.L. a ocupat postul de funcţionar
economic, în perioada aprilie 2004 – noiembrie 2004. Din iunie 2005 – februarie 2006 a
ocupat funcţia de consilier juridic în cadrul societăţii comerciale Sawa S.A. În cadrul
societăţii Magis Investment S.R.L. a ocupat postul de Consilier juridic.
Din august 2006 şi până în prezent ocupă funcţia de avocat definitiv ,membru
al Broului Cluj din cadrul Cabinetului de Avocat – Daniela Rusu Grumăzesc.
b) Conducerea executiva este asigurata de :
Barbur Radu Vasile

Director General

Dragomir Carmen Gabriela

Director Financiar

1. BARBUR RADU VASILE
Ocupă funcţia de Director General în cadrul societăţii din iunie 2011 şi până
în prezent.
2. DRAGOMIR CARMEN GABRIELA
Ocupă funcţia de Director economic din 12.07.2007 şi până în prezent, în
cadrul societăţii.
În cadrul Universităţii de Vest "Vasile Goldiş", a urmat cursurile Facultăţii de
Marketing management informatică în perioada 2000 – 2005 şi din 2004-2005 a urmat
masterul în ştiinţe economice, specializarea Managementul financiar contabil şi
juridic al firmei .
A ocupat postul de referent studii superioare la societatea Romtelecom S.A., în
perioada 01.09.1992-15.08.2005. în cadrul Serviciului Judeţean de Paza Maramureş a
ocupat funcţia de contabil şef , din 15.04.2006 – 31.12.2006.
În cadrul societăţii comerciale Magazin Universal Maramureş S.A. a îndeplinit
funcţia de economist, din perioada ianuarie 2007- 11.07.2007.
Membri Consiliului de Administraţie, directorul general şi directorul economic nu
deţin acţiuni ale Magazinului Universal Maramureş.
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2.5. Numărul angajaţilor, gradul de pregatire şi gradul de sindicalizare a acestora
Numărul angajaţilor este de trei, toţi absolvenţi ai învăţământului superior şi nu
sunt afiliaţi nici unui sindicat.
2.6. Cota de piaţă / principalii competitori
În ceea ce priveşte cota de piaţă şi ponderea pe piaţa a produselor societăţii
comerciale, societatea nu dispune de astfel de informaţii. Pentru aceasta ar fi nevoie
de un studiu complex.
Principalii competitori ai societăţii sunt: Gold Plaza, Auchan, Hermes Contact,
etc.
2.7. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business
În anul 2014 cifra de afaceri a fost de 3.279.786 lei structurată astfel:
Venituri din închirierea spaţiilor comerciale :

2.557.739 lei

Venituri din refacturarea utilităţilor consumate de chiriaşi: 722.047 lei

2.8.

Clienţi principali / Contracte semnificative mai mare de 5%
Societatea Comerciala Magazin Universal Maramureş S.A.

are incheiate

contracte cu urmatoarele societati:
Profi Rom Food – supermarket

- reprezetând 12 % din CA

Raiffeisen Bank

- reprezetând 9,10 % din CA

Casa Textilelor

- reprezetând 5,67 % din CA

Fam Costin – restaurant-cofetărie

- reprezetând 5,64 % din CA

Geo X Vison – florărie

- reprezetând 5,36 % din CA

Euro Aim Office – casă de schimb valutar - reprezetând 5,06 % din CA
2.9. Principalii Indicatori tehnico-operaţionali
În anul 2014 cifra de afaceri a fost de 3.279.786 lei structurată astfel:
Venituri din închirierea spaţiilor comerciale :

2.557.739 lei

Venituri din refacturarea utilităţilor consumate de chiriaşi: 722.047 lei
12
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3.

Informaţii financiare
Situaţiile financiare ale S.C. Magazin Universal Maramureş S.A. pentru anii

încheiati la 31 decembrie 2012, 2013 şi 2014 au fost întocmite în conformitate cu
Legea

contabilităţii

82/1991

(republicată

2008),

cu

modificările

ulterioare,

prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 . Situaţiile
financiare aferente aniilor 2012 -2014 au fost auditate.
Rezultatul din exploatare
Exerciţiu financiar (Lei)
Denumire indicatorului
Cifra de afaceri netă
Costul bunurilor vândute şi al serviciilor
prestate
Cheltuielile activităţii de bază
Cheltuielile activităţii auxiliare
Cheltuielile indirecte de producţie
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri
netă
Cheltuieli de desfacere
Cheltuieli generale de administraţie (nu
sunt incluse în costul de desfacere)
Alte venituri din exploatare
Rezultatul din exploatare

2012
3.787.502
2.561.107

2013
3.282.634
1.860.526

2014
3.279.786
1.808.619

2.162.961
92.241
305.905
1.226.395

1.809.683
0
50.843
1.422.108

1.713.295
0
95.324
1.471.167

0
88.583

0
64.795

0
53.374

2.347
1.140.159

6.770
1.364.083

3.919
1.421.712

Sursă: Raport anual 2012,2013 şi respectiv 2014
Din tabelul de mai sus se poate observă faptul că cifra de afaceri netă a
societăţii a avut un trend oscilent pe perioada supusă analizei, înregistrând în anul
2013 o diminuare cu 504.868 lei faţă de anul anterior, iar în anul 2014 s-a înregistrat
o scădere cu 2.848 lei faţă de anul 2013.
Daca se analizează costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate se constată
faptul că a avut un trend oscilant , înregistrând în anul 2013 o diminuare
semnificativă cu 700.581 lei faţă de anul anterior. Astfel că în anul 2014 se poate
observa că se diminuează costurile ajungând la 1.808.619 lei.
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Niciun element de cost sau de cheltuieli nu atinge ponderea de 20% din cifra de
afaceri realizată în anul 2014.
Principalii indicatori economico-financiari
Exerciţiu financiar (Lei)
Denumire indicatorului
Cifra de afaceri netă
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut al exerciţiului
Profit net
Rata retabilităţii la brut %
Rata rentabilităţii la net %

2012
3.787.502
4.108.185
3.484.935
623.250
487.662
16,45
12,87

2013
3.282.634
3.553.040
2.461.244
1.091.796
931.754
33,26
28,38

2014
3.279.786
3.374.476
2.088.806
1.285.670
1.074.176
39,20
32,75

Sursă: Raport anual 2012,2013 şi respectiv 2014
Din analiza principalilor indicatori economico-financiari se poate constata faptul
că veniturile totale ale societăţii au avut un trend oscilant pe perioada supusă
analizei, în anul 2013 înregistrat o diminuare cu 555.145 lei, iar în anul 2014 a
înregistrat o scădere relativ mică faţă de anul anterior de 5,03%.
Cheltuielile totale ale societăţii au înregistrat o diminuare cu 1.023.691 lei în anul
2013 faţă de anul anterior. În anul 2014 au scăzut cu 372.438 lei faţă de anul 2013.
Rezultatul brut al exerciţiului a avut un trend ascendent, înregistrând o creştere
considerabilă în anul 2013 faţă de anul precedent cu 75,17%, urmând ca în anul 2014
sa înregistreze o creştere de 193.874 lei faţă de anul 2013.
Contul de profit şi pierdere
Exerciţiu financiar (Lei)
Denumire indicatorului
Cifra de afaceri
Venituri totale din care:
Venituri din închirieri
Venituri din consumul de
utilităţi
Alte venituri
Cheltuieli totale din care
Cheltuieli privind utilităţile
Cheltuieli salariale
Cheltuieli privind dobânzile

2012
3.787.502
4.108.185
2.839.520
947.981

2013
3.282.634
3.553.040
2.414.768
867.866

2014
3.279.786
3.374.476
2.557.739
729.608

320.684
3.484.935
650.074
135.838
340.162

270.406
2.461.244
605.881
140.172
234.472

87.129
2.088.806
535.339
171.246
152.244
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Cheltuieli privind amortiz.
Alte cheltuieli
Rezultatul brut al exerciţiului
Impozit pe profit
Profit net
Rata profitului%
Rata profitului net %

625.740

593.923

607.604

1.733.121
623.250
135.588
487.662
16,45
12,87

886.796
1.091.796
160.042
931.754
33,26
28,38

622.373
1.285.670
211.494
1.074.176
39,20
32,75

Sursă: Raport anual 2012,2013 şi respectiv 2014
Veniturile din închirieri au scăzut la 73,56% în anul 2013, în structura cifrei de
afaceri. Cheltuielile privind utilităţile au scăzut la valoarea de 605.881 lei, în anul
2013 cu 44.193 lei faţă de anul anterior.
Veniturile financiare şi-au menţinut trendul crescător în perioada anilor 20122014, scăzând de la valoarea de 318.336 lei, în anul 2012, la valoarea de 263.636 lei,
în anul 2013 şi la valoarea de 90.771 lei, în anul 2014.
Veniturile totale ale societăţii au scăzut de la valoarea de 4.108.185 lei, în anul
2012, la valoarea de 3.553.040 lei, în anul 2013 şi la valoarea de 3.374.476 lei în anul
2014; ceea ce reprezintă o descreştere de 5,03% în anul 2014 faţă de anul 2013.
Cheltuielile salariale sunt în anul 2013 în valoare de 140.172 lei, ceea ce
reprezintă o creştere faţă de anul precedent cu un procent de 3,19%. Cheltuielile
privind dobânzile au scăzut ca urmare a diminuării soldului creditului pentru investiţii
prin rambursarea ratelor la scadenţă.
Cifra de afaceri s-a menţinut la acelaşi nivel valoric în anul 2014 faţă de anul
2013, înregistrând o scădere cu 2.848 lei. Veniturile din închirieri eu crescut de 5,92%
în anul 2014 faţă de 2013. Cheltuielile privind utilităţile au scăzut la valoarea 535.339
lei în anul 2014 faţă de valoarea 605.881 lei în anul 2013, cheltuielile privind
amortizările au înregistrat o creştere cu 13.681 lei în anul 2014 faţă de anul anterior.
Cheltuielile privind salarile au înregistrat o scădere cu 11.466 lei în anul 2014
faţă de 2013. Rezultatul exerciţiului financiar 2014 este un profit net în valoare de
1.074.176 lei.
Cheltuielile totale ale societăţii au aceeaşi evoluţie ca şi a veniturilor totale,
scăzând în perioada 2012-2014, de la valoarea de 3.484.935 lei, până la valoarea de
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2.461.244 lei în anul 2013, şi la valoarea de 2.088.806 lei, în anul 2014; ceea ce
reprezintă o descreştere de 15,13%, în anul 2014 faţă de anul 2013.
Situaţiile financiare intermediare aferente raportării Semestriale şi ale
Trimestrului III , ai aniilor 2013, respectiv 2014,nu au fost auditate.
Elemente de bilanţ
Exerciţiu financiar (Lei)
Elemente de activ
Active imobilizate – Total din care
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare
Active circulante –Total din care
Stocuri
creanţe
Investiţii financiare pe termen scurt
Casa şi conturi la bănci
Cheltuieli în avans
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de
până la un an
Active circulante nete/datorii curente nete
Total active minus datorii
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai
mare de un an
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
Venituri în avans
Capital subscris şi vărsat
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezultatul reportat –Sold C
Rezultatul exerciţiului financiar – Sold C
Capitaluri proprii

30 Iunie 2013

30 Iunie 2014

11.226.293
3.768
11.200.211
22.314
1.566.930
0
1.445.264
0
121.666
76.762
1.864.667

10.835.267
2.614
10.810.339
22.314
1.372.960
0
1.291.584
0
81.376
82.714
1.988.517

(322.754)
10.903.539
3.249.267

(666.723)
10.168.544
1.620.684

1.551
101.779
1.564.506
500
3.801.222
1.690.834
5.95.659
7.652.721

0
133.880
1.564.506
500
3.855.580
2.542.222
585.052
8.547.860

Sursă: Raport semestrial,la perioada 30 iunie 2013, 2014
Activul net contabil a scăzut în perioada analizată cu 734.995 lei la 30 iunie 2014
faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Descreşterea activelor circulante a fost determinată de scăderea numerarului
din casă şi conturile la bănci în această perioadă cu 40.290 lei la 30.06.2014 faţă de
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30.06.2013 şi a scăderii creanţelor cu 163.680 lei în semestrul I 2014 faţă de acelaşi
semestru al anului trecut.
Ponderea principală în total activ la 30.06.2014 o deţin activele imobilizate cu
un procent de 89,13%, activele circulante au o pondere de 11,29% din total activ,
cheltuielile în avans au o pondere de 0,68% din total activ, iar veniturile în avans au o
pondere de (1,10%) din total activ.
Datoriile pe termen lung au scăzut cu 1.628.583 lei în perioada 30.06.2014 faţă
de 30 iunie 2013, prin rambursarea anticipată şi la scadenţă a ratelor aferente
creditului pentru investiţii.
Capitalurile proprii la data de 30.06.2014 au următoarea componentă: capitalul
social subscris şi vărsat este de 1.564.506 lei rămânând nemodificat în această
perioadă, rezervele totale sunt în valoare de 3.855.580 lei şi rezultatul exerciţiului
financiar este un profit net contabil în sumă de 585.052 lei.
Contul de profit şi pierdere
Indicatorul
Total venituri din exploatare,din care
Producţia vândută
Reduceri comerciale acordate
Alte venituri din exploatare
Cifra de afaceri
Total cheltuieli de exploatare ,din care
Cheltuili cu materii prime şi materiale consumabile
Cheltuieli cu energia şi apa
Reducerci comerciale primite
Cheltuieli cu serviciile prestate de terţi
Cheltuieli cu salariile
Cheltuieli privind asigurarea şi protecţia socială
Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele din care:
Ajustăţi privind provizioanele
Total venituri financiare,din care
Venituri din dobânzi
Alte venituri financiare
Total cheltuieli financiare,din care:
Cheltuieli privind dobânzile
Alte cheltuieli financiare
Total venituri
Total cheltuieli

Exerciţiu financiar (Lei)
30 Iunie 2013
30 Iunie 2014
1.862.315
1.657.291
1.868.953
1.655.005
7.216
0
578
2.286
1.861.737
1.655.005
1.014.878
924.551
8.417
37.099
395.040
298.180
1.436
0
257.550
222.952
50.908
44.898
18.963
19.231
285.436
305.604
(7.822)
(3.413)
175.745
77.510
335
174
175.410
77.336
321.745
114.707
125.227
90.243
196.518
24.464
2.038.060
1.734.801
1.336.623
1.039.258
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Rezultatul brut-Profit

701.437

695.543

Impozit pe profit
Rezultatul net –profit

105.778
595.659

110.491
585.052

Sursă: Raport semestrial,la perioada 30 iunie 2013, 2014
La data de 30 iunie 2014 societatea a înregistrat un profit net în sumă de 585.052
lei. Cifra de afaceri a scăzut în semestrul I al anului 2014, faţă de semestru I al anului
2013, cu 11,10%.
Cheltuieli de exploatare ale societăţii au scăzut şi ele cu 8,90% în semestrul I al
anului 2014 faţă de semestrul I al anului 2013.
Analizând cheltuielile de exploatare în structură se observă că în semestrul I al
anului 2014 ponderea o deţin cheltuielile cu amortizările cu un procent de 33,05%,
urmate de cheltuielile cu energia şi apa cu un procent de 32,25% şi de cheltuielile cu
serviciile prestate de terţi cu un procent de 24,11%.
Veniturile financiare au scăzut cu 55,90% faţă de semestrul I al anului 2013, de la
valoarea de 175.745 lei, la suma de 77.510 lei în semestrul I 2014, fiind influenţate de
scăderea veniturilor din diferenţe de curs valutar. Cheltuielile financiare în primul
semestru al anului 2014 au scăzut cu 207.038 lei. Aceste cheltuieli fiannciare se
compun din: cheltuieli privind dobânzile în valoare de 90.243 lei şi cheltuieli din
diferenţe de curs valutar în valoare de 24.464 lei.
Contul de profit şi pierdere
Exercitiu financiar (Lei)
Denumirea indicatorilor
Cifra de afaceri neta
Productia vanduta
Reduceri comerciale
Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare -Total
Cheltuieli cu materiile prime si materialele
consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli din afara
Reduceri comerciale primite
Cheltuieli cu personalul ,din care :
Salarii

30 Septembrie 2013
2.580.322
2.587.537
(7.215)
4.848
2.585.170

30 Septembrie 2014
2.487.640
2.487.640
0
3.562
2.491.202

9.403

10.163

796
496.858
(1.435)
104.181
76.066

27.773
412.556
0
96.371
67.289
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Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli privind prestatiile externe
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele
cedate
Cheltuieli de exploatare - Total
Rezultat din exploatare - Profit
Venituri din dobanzi
Alte venituri financiare
Venituri financiare - Total
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar - Pierdere
Rezultatul curent - Profit
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut- profit
Impozit pe profit
Rezultatul net al exercitiului financiar

28.115
430.495

29.082
454.286

391.243
266.859
115.649

341.410
219.090
120.775

8.735

1.545

1.431.541

1.342.559

1.153.629
413
232.579
232.992
436.742
(203.750)
593.515
2.818.162
1.868.283
949.879
142.118
807.761

1.148.643
203
83.490
83.693
168.175
(84.482)
1.064.161
2.574.895
1.510.734
1.064.161
168.891
895.270

Sursa: Raport trimestrial, la perioada 30 septembrie 2013, 2014
Din analiza contului de profit şi pierdere la 30 septembrie 2014 s-a obţinut un
profit net de 895.270 lei, în creştere faţă de 30 septembrie 2013, cu un procent de
10,83%.
În primele trei trimestre ale anului 2014 s-a obţinut un profit brut de 1.148.643 lei
din activitatea de exploatare şi o pierdere de 84.482 lei din activitatea financiară.
Veniturile totale ale societăţii au scăzut în primele trei trimestre ale anului 2014 de
8,63%, faţă de primele trei trimestre ale anului 2013.
Cheltuielile totale au scăzut şi ele cu 19,14% faţă de aceeaşi perioadă a anului
2013, la valoarea 1.510.734 lei, la perioada 30 septembrie 2014.

3.1.

Politica şi practica privind prognozele

Societatea comerciala Magazin Universal Maramureş va stabili o politică şi
practică privind prognozele, în concordanţă cu Principiile de Guvernanţă Corporativă
pentru societaţile listate pe AeRO.
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3.2.

Politica şi practica privind dividendele

Începând cu anul 2006 profitul obţinut nu a fost repartizat pentru dividende. A
fost demarat un amplu proces de modernizare şi restaurare a societăţii, iar o parte
din sursele de finanţare au fost acoperite prin accesarea unui credit de la Raiffeisen
Bank în anul 2011. Până la rambursarea integrală a creditului nu se vor repartiza
dividende.
4.

Plan de dezvoltare
Conducerea societăţii şi-a propus ca obiect intensificarea valorificării prin

închieriere a activelor societăţii prin atingerea unui grad de ocupare a spaţiilor de
80% şi un nivel lunar al chiriilor de 60.000 euro.
5.

Factori de risc
Datorită situaţiei financiare şi prin natura activităţii desfăşurate societatea nu

se confruntă cu un risc în ceea ce priveşte: riscul de preţ, riscul de lichiditate, riscul
de faliment, riscul valutar sau riscul de credit.
Societatea controlează în permanenţă riscul de lichiditate identificând şi
monitorizând modificările resurselor financiare şi diversificând baza de finanţare.
Societatea practică în relaţiile comerciale preţuri stabilite în euro cu plata în
lei, la cursul de referinţă stabilit de BNR din ziua facturării, elimându-se astfel riscul
valutar.
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.
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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.
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,
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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.

Informatii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate în perioada de
12 luni anterioare listării
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 pentru perioadele supuse analizei, ale societăţii

comerciale Magazin Universal Maramureş S.A. ale aniilor 2012 - 2014 au fost auditate
de către societatea Activ Pro Audit S.R.L., înregistrată la Camera Auditorilor
Financiari din România cu nr.562/2005, reprezentată prin Ster Daniela Cornelia
înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr.1854/2005.
9.

Societăţi afiliate şi procentul de acţiuni deţinute
Nu este cazul.
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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

2012

2013

3.787.502
2.649.690
1.140.159

3.282.634
1.925.321
1.364.083

2014
3.279.786
1.861.993
1.421.712

S1 2013

S1 2014

1.866.496
1.014.878
847.437

1.655.005
924.551
732.740

Rezultat financiar
(516.909)
(272.287)
(136.042)
(146.000)
(37.197)
Rezultat brut
623.250 1.091.796
1.285.670
701.437
695.543
Rezultat net
487.662
931.754
1.074.176
595.659
585.052
Rezultat net pe actiune
0,0312
0,0596
0,0687
0,0381
0,0374
(Lei)
Sursă: Raportul anual anii 2012,2013, 2014 şi raport semestrial , la perioada 30 iunie
2013 şi 30 iunie 2014
2. Sinteza poziţiei financiare /bilantul pentru ultimii 3 ani - anual şi
ultimul semestrial, cel semestrial nu a fost auditate
(lei)
2012
2013
2014
30.06.2014
Elemente de activ
Active imobilizate
11.488.117
11.121.723
10.535.767
10.835.267
Active circulante
1.472.510
1.452.463
1.149.257
1.372.960
Cheltuieli in avans
83
726
2.139
82.714
Total activ
12.960.710 12.574.912
11.687.163
12.290.941
Elemente de pasiv
Capitaluri proprii
7.057.062
7.962.808
9.036.983
8.547.860
Datorii, total din 5.759.716
4.526.272
2.553.783
3.609.201
care:
- Sub 1 an
1.936.482
2.025.500
1.822.358
1.988.517
- Peste 1 an
3.823.234
2.500.772
731.425
1.620.684
Provizioane
1.551
1.551
0
0
Venituri in avans
142.381
84.281
96.397
133.880
Total pasiv
12.960.710 12.574.912
11.687.163
12.290.941
Sursă: Situaţii financiare anii 2012,2013, 2014 şi raport semestrial , la perioada 30
iunie 2014
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3.

Bugete pentru anul în curs, şi pentru o perioada de 2 ani
Exerciţiu financiar (Lei)
Indicatorul

2015

2016

Cifra de afaceri

3.108.944

3.200.000

3.200.000

Total venituri, din care:

3.135.165

3.225.000

3.225.000

2.426.530

2.500.000

2.500.000

682.414

700.000

700.000

26.221

25.000

25.000

1.986.907

2.012.000

1.930.000

Cheltuieli privind utilităţile

635.302

650.000

650.000

Cheltuieli salariale

166.474

180.000

180.000

Cheltuieli financiare

131.201

82.000

0

Cheltuieli cu amortizarea

599.780

600.000

600.000

Alte cheltuieli

454.150

500.000

500.000

1.148.258

1.213.000

1.295.000

Impozit pe profit

183.721

194.080

207.200

Profit net

964.537

1.018.920

1.087.800

Rata rentabilităţii la brut %

36,93

37,91

40,47

Rata renatabilităţii la net %

31,02

31,84

33,99

Venituri din închirieri
Alte venituri
Venituri financiare
Cheltuieli totele, din care :

Profit brut

2017
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4. Decizia organului statutar privind tranzacţionarea pe AeRO
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1. Actul constitutiv al societăţii
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