MEMORANDUM
intocmit pentru admiterea actiunilor emise de
SOCIETATEA COMERCIALĂ MOLDOVA S.A. VASLUI pe AeRO – piata
de actiuni a Bursei de Valori Buresti

( Document de Prezentare a Societatii)

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 Moldova S.A. Vaslui necesare listarii pe ATS in Sectiunea Instrumente
Financiare listate pe ATS,Categoria Actiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital
conform hotãrârii A.G.E.A. din data de 22.01.2015 care a fost publicata in Monitorul
Oficial partea a IV- a nr. 762/11.02.2015, Emitentul este o societate comercială pe
acţiuni înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J37/4/1991, CUI 824550,
având un capital social de 529.295 lei împărţit în

5.292.950 acţiuni nominative

ordinare cu o valoare nominală de 0,10 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 si 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

Document de Prezentare a S.C. Moldova S.A. Vaslui
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 Memorand.
1.

PERSOANE RESPONSABILE
Acest Document de Prezentare a societăţii comerciale Moldova S.A. Vaslui,in

vederea listarii pe ATS in Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, categoria
Actiuni 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 MOLDOVA S.A. VASLUI
şi/sau a unor informaţii provenite din alte surse indicate în mod corespunzător.
Persoanele responsabile de întocmirea a Documentului de Oferta sunt aşadar
Emitentul şi Consultatul Autorizat. Emitentul este societatea comercială Moldova
S.A. Vaslui (denumit în continuare “Emitent”), persoană juridică română, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J37/4/1991, cod unic de înregistrare 824550,
cu sediul social în localitatea Vaslui, judeţul Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.70,
reprezentată prin Ec. Stefanescu Constantin, în calitate de Presedinte CA – Director
General. Consultantul Autorizat este S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. (denumită în
continuare “Consultant Autorizat”), societate de servicii de investiţii financiare, cu
sediul în Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr.104, Judeţul Cluj, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului Cluj-Napoca sub nr. J12/3156/1994, cod unic de
înregistrare 6838953 reprezentată prin Dl. Radu Claudiu Roşca, în calitate de
Presedinte Consiliu de Administratie
Atât Emitentul cât şi Consultatul 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 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 MOLDOVA S.A. VASLUI
Domeniul de activitate : "Comertul cu amanuntul de produse alimentare si
nealiamentare, comert cu ridicata si inchirierea de bunuri imobiliare proprii"
Cod CAEN : 4711
Codul fiscal: RO824550
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J37/4/1991
Adresa: Str. Stefan Cel Mare , nr.70, Vaslui
Date contact: telefon: 0235.311.353, 0235.312.063; fax: 0235.318.483
Adresa de e-mail: scmoldova@yahoo.com
Pagina de internet: www.moldovasa.ro
Numele persoanei de contact: Stefanescu Constantin
Simbol de tranzactionare: MODY
Codul ISIN: ROMODYACNOR8
2.1. Scurt istoric al societatii
Societatea Comerciala Moldova S.A. Vaslui, in baza art. 137 din Legea 31/1990R
este o societate comerciala pe actiuni, administrata in sistem unitar si incadrata
conform legii nr. 346/2004 art.4 in microintreprindere, a fost infiintata prin Decizia
Nr. 692/1990 a Prefecturii judetului Vaslui, in baza Legii Nr. 31/1990. A fost
privatizata in baza Legii Nr. 58/1991, a Legii Nr. 77/1994 si a Legii Nr. 55/1995.
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Acţiunile Emitentului sunt tranzacţionate începând cu data de 09.12.1996 pe
Piaţa Rasdaq, la categoria III-R, având simbolul de tranzacţionare MODY. Ultima
tranzacţionare s-a înregistrat în data de 04.03.2015 la preţul de 0,43 lei, cu o
capitalizare anticipată de 2.275.968,50 lei.
Societatea nu are angajate credite bancare sau obligaţii de plată semnificative.
Societatea comercială Moldova S.A., are pe rolul instanţei, la Judecătoria
Vaslui, un proces în calitate de contestator privind calculul impozitului pe clădiri, cu
Serviciul Finanţelor Publice Primăria Vaslui.
2.2. Descrierea activitatii
Obiectul de activitate al societatii este comertul cu amanuntul de produse
alimentare si nealimentare, comert cu ridicata si inchirierea de bunuri imobiliare
proprii.
2.3. Structura actuală a acţionariatului Emitentului
Capitalul social actual al societatii comerciale

Moldova S.A. Vaslui este de

529.295 lei, fiind format din 5.292.950 acţiuni, cu o valoare nominală/acţiune de
0,10 lei.
Structura acţionariatului la data de 08.01.2015 se prezintă conform tabelului
urmãtor:
Nume
Stefanescu Constantin
Broadhurst Investments Limited loc. Nicosia CYP
Pers. Fizice
Pers. Juridice
Total

Număr acţiuni
2.633.919
576.254
2.054.809
27.968
5.292.950

Procent (%)
49,7628
10,8872
38,8216
0,5284
100

Sursa: Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare
2.4. Conducerea societatii
Societatea comerciala Moldova S.A. Vaslui este administrata

de catre

un

Consiliu de Administratie compus din trei membri alesi de A.G.A. pe o perioada de 4
ani.
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Nu exista acte juridice incheiate intre administratorii sau salariatii societatii,
altele decat cele din care deriva relatiile de munca.
a) Consiliul de administraţie al Emitenului este alcătuit din următorii membrii:
Stefanescu Constantin

Presedinte

Bacoi Vasile

Membru

Munteanu (Papuc) Daniela

Membru

1. STEFANESCU CONSTANTIN
Indeplineste functia de Director General si este Presedinte al Consiliului de
Administratie. S-a nascut in anul 1947, in localitatea Barbatesti, jud. Gorj si a absolvit
in 1970 Academia de Studii de Bucuresti, specializarea Finante – Banci. In anul 1994 a
absolvit cursurile postuniversitare la Institul Roman-Francez de Administrare a
Intreprinderilor (IROFAI) de pe langa Academia de Studii Economice: Menegiment
intreprindere –cursuri de zi ( durata 150 ore – 6 saptamani). Din anul 1990 – 1992 a
fost director general al societatii S.C. Moldova S.A, in cadrul aceleasi societati din
1992 – 1996 a ocupat postul de manager general, iar din 1997- 2005 a fost presedinte –
director general.
In anul 2006 a absolvit Masterul in Comunicare si Negociere de pe langa
Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi. In perioada 2005-2008 a indeplinit functia de
Presedinte-Director General al Casei de Sanatate Vaslui. Are o vechime de peste 26
ani in functie de conducere, ca si Director General.
Iar din anul 2008 pana in prezent indeplineste functia de Presedinte-Director
general al societatii comerciala Moldova S.A.
Detine un numar de 2.633.919 actiuni, in procent de 49,4628 % din totalul de
actiuni ale Societatii Comerciale Moldova S.A. Vaslui.

2. BACOI VASILE
Este membru în Consiliul de Administraţie. S-a nascut in anul 1956 in localitatea
Arcani, jud. Gorj. A studiat la Liceul Economic din Calarasi. In perioada 1985 – 1990 a
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fost plecat in strainatate si a desfasurat activitati comerciale ca lucrator comercial –
merceolog.
Are o vechime de 18 ani in functia de contabil. Este intreprinzator particularasociat unic al S.C. Bico S.R.L Vaslui din 1991 pana in prezent.
Detine un numar de 91.588 actiuni in procent de 1,730 % din totalul actiunilor
societatii.
3. MUNTEANU (PAPUC) DANIELA
Este membru in Consiliul de Administratie. S-a nascut in anul 1968 in localitatea
Vetrisoaia, jud. Vaslui, este absolventa a Facultatii de Drept "Petre Andrei" din Iasi,
de profesie jurist.
Detine un numar de 9.737 actiuni ,in procent de 0,018% din totalul societatii.
b) Conducerea executiva este asigurata de :
Stefanescu Constantin

Director General

Unciuleac Tita

Director Financiar (Contabil Sef)

1.UNCIULEAC TITA
Ocupa functia de Director Financiar ( contabil sef) . S-a nascut in anul 1951 in sat
Cosesti, com. Ivanesti, jud. Vaslui. A absolvit Liceul Economic specialitate
contabilitate promotia 1970 si membra la C.E.C.C.A.R. FIL. Vaslui cu carnet nr.
8484.Contabil cu o vechime in munca de 44 ani. Contabil sef cu contract de munca la
S.C. Moldova S.A. Vaslui. Studii de specialitate – Liceul Economic peomotia 1970,
membra a C.E.C.C.A.R. Fil. Vaslui cu carnet nr.8484.
Nu deţine acţiuni ale societăţi.
2.5. Numarul angajatilor, gradul de pregatire si gradul de sindicalizare a acestora
Societatea comerciala Moldova S.A. Vaslui, are un numar de 6 salariati, din care
2 cu studii superioare . Salariatii sunt nesindicalizati.

8

Document de Prezentare a S.C. Moldova S.A. Vaslui
2.6. Cota de piata / principalii competitori
Spatiile comerciale aflate in proprietatea S.C. Moldova S.A. Vaslui, insumeaza
circa 2.000 de mp si sunt amplasate pe raza municipiului Vaslui. Suprafetele inchiriate
se cifreaza la circa 1.850 mp cu o chirie medie de 7 Euro/mp.
Cota de piata este de 5 % din suprafata comerciala de care dispune municiupiul
Vaslui.
2.7. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business
In anul 2014 cifra de afaceri a veniturilor din exploatare însumeaza suma de
700.000 lei care provine in principal din redevente-chirii. Veniturile totale sunt in
suma de 868.124 lei.
Clienti principali / Contracte semnificative

2.8.

Societatea Comerciala Moldova S.A. Vaslui are ca principali clienti cu care a
incheiat contracte cu urmatoarele societatii comerciale, pe o perioadă de 5 ani:
S.C. Flanco Retail S.A. Bucuresti ;
S.C. RDS & RCS Bucuresti;
Banca Volksbank S.A. Bucuresti
Veniturile din redevente – chirii, reprezinta cca 60% din veniturile din exploatare
inregistrate intr-un an finnanciar.
2.9. Principalii Indicatori tehnico-operationali
Societatea comerciala Moldova S.A. Vaslui a realizat venituri din inchirierii de
spatii comerciale in perioada 30.06.2014 - 30.09.2014 in cifra de afacerii de 196.512
lei.
3.

Informatii financiare
Situaţiile financiare ale S.C. Moldova S.A. Vaslui pentru anii încheiati la 31

decembrie 2011, 2012 si 2013 au fost întocmite în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiarã, au fost doar verificate de comisia de cenzori,
societatea nu are auditori.
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Elemente de bilant
Exercitiul financiar (lei)
Denumire
Imobilizari corporale

2011

2012

3.375.544

Stocuri

3.231.169

-

Creante

2013
3.199.899

-

-

97.370

110.824

81.871

1.524.754

1.685.108

1.736.752

Datorii pana la un an

169.349

132.072

164.986

Capital subscris varsat

529.295

529.295

529.295

3.816.302

3.864.779

3.864.779

Casa si conturi la banci

Rezerve

Sursa: Situatii Financiare-Contabile anule 2011,2012,2013
Constatam din tabelul de mai sus faptul ca imobilizariile corporale de a lungul
analizei au fost in scadere de la un an la altul, cea mai semnificativa inregistrandu-se
in anul 2012 fata de anul 2011 cu 144.375 lei.
Creantele au inregistrat crestere in anul 2012 de 13,81 % mai mult fata de anul
anterior si a scazut cu 28.953 lei in anul 2013 fata de anul precedent.
Despre casa si conturi la banci remarcam faptul ca este in crestere pe toata
perioada analizata, in anul 2013 a crescut de 3,06 % fata de anul 2012. Datoriile pana
la un an au crescut de 24,92 % in anul 2013 raportate la anul anterior.
Contul de profit si pierdere
Exercitiul financiar (lei)
Explicatii
Venituri totale,din care :

2011

2012

2013

886.427

985.376

875.937

Venituri din exploatare

780.167

868.691

798.170

Venituri financiare

106.260

116.685

77.767

-

-

-

575.323

617.715

551.559

Venituri extraordinare
Cheltuieli totale, din care:
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Cheltuieli exploatare

575.323

611.675

551.559

Cheltuieli financiare

-

6.040

-

Cheltuieli extraordinare

-

-

-

Rezultatul brut

311.104

367.661

324.378

Rezultatul net

248.476

384.793

244.685

Sursa: Situatii Financiare-Contabile anule 2011,2012,2013
Veniturile societatii din activitatea de exploatare au fost obtinute din venituri
din chirii in procent de 88,68% si din alte venituri in procent de 11,32%.
Analizand activitatea economica pe baza contului de profit si pierdere pe anul
2011 se constata faptul ca veniturile totale realizate au fost de 886.427 lei, fata de
580.000 lei, prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli. Cheltuielile totale
efectuate in anul 2011 au fost de 575.323 lei, fata de 441.600 lei provizioanate prin
BVC pe anul 2011.
In structura, veniturile se prezinta ca fiind venituri din exploatare in suma de
780.167 lei si venituri din activitatea financiara in suma de 106.260 lei. Veniturile din
activitatea de exploatare se compun din venituri din chirii spatii comerciale in suma
de 691.882 lei, si din alte venituri in suma de 88.285 lei.
La veniturile financiare, in exercitiul anului 2011 s-au realizat 106.260 lei, fata
de 80.000 lei prevazuti in BCV, reprezentind incasari din dobanzi de la depozite
bancare.
Analizand situatia "Cheltuielilor" din formularele de raportare pe anul 2011
rezulta urmatoarele, la cheltuielile de exploatare s-a inregistrat suma de 575.323 lei
fata de 441.600 lei prevazute in BVC, din care cheltuieli cu energie si apa in suma de
61.988 lei, cheltuieli cu materialele consumabile de 41.765 lei, cheltuieli cu
amortizarea mijloacelor fixe 75.172 lei si cheltuieli cu salariile si contributiile in suma
de 259.264 lei.
Astfel din activitatea de exploatare pe total anul 2011, se inregistreaza un
profit de 204.844 lei. La acest profit se adauga si profitul financiar in suma de
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106.260 lei rezultand un profit brut de 311.104 lei, din care am calculat si virat
impozitul pe profit in suma de 62.628 lei.
Analizand activitatea economica pe baza contului de profit si pierdere pe anul
2012 se remarca faptul ca totalul veniturilor este in crestere cu 11,16 % fata de anul
2011, aceasta crestere se datoreaza atata veiturilor din exploatare care au inregistrat
cu 11,34% mai mult si a veniturilor fianciare de 10.425 lei fata de anul precedent.
Cheltuielile din exploatare au inregistrat o crestere de 6,31% fata de anul
anterior, la suma totala a cheltuielilor au participat si cheltuieli financiare in valoare
de 6.040 lei.
Analizand activitatea economica pe baza contului de profit si pierdere pe anul
2013 se observa ca veniturile din activitatea de exploatare se compun din venituri din
chirii spatii comerciale in suma de 759.077 lei, din care veniruti in suma de 39.093 lei.
La veniturile financiare, in exercitiu anului 2013 s-au realizat 77.767 lei, fata de
80.000 lei prevazuti in BVC, reprezentand incasari din dobanzi de la depozite
bancare.
Analizand situatia " Cheltuielilor" din formularele de raportare pe anul 2013
rezulta urmatoarele, la cheltuieli de exploatare s-a inregistrat suma de 551.559 lei,
fata de 605.600 lei prevazute in BVC, din care cheltuieli cu energie si apa 72.286 lei,
cheltuieli cu materiale consumabile de 18.542 lei, cheltuieli cu amortizarea
mijloacelor fixe de 144.374 lei si cheltuieli cu salariile si contributiile in suma de
256.494 lei.
Astfel din activitatea de exploatare pe total anul 2013, se inregistreaza un profit
de 246.611 lei. La acest profit se adauga si profitul financiar in suma de 77.767 lei
rezultand un profit de 324.378 lei din care s-a calculat si virat impozitul pe profit in
suma de 79.693 lei.
Situatiile

financiare

intermediare

aferente

raportarii

Semestriale

si

ale

Trimestrului III , ai aniilor 2013, respectiv 2014, au fost intocmite in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara , au fost doar verificate comisie de
cenzori.
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Situatia contului de profit si pierdere
Realizari aferente perioadei de
Denumirea indicatorilor

Raportare (lei)
30.06.2013

30.06.2014

Cifra de afaceri neta

377.482

379.024

Productia vanduta

377.482

379.024

760

-

378.242

379.024

7.702

10.908

444

-

37.743

31.118

128.649

125.109

100.452

96.726

Cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala
Amortizari si provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale si necorporale
- cheltuieli

28.197

28.383

72.187

72.592

72.187

72.592

Alte cheltuieli de exploatare

99.340

57.463

Cheltuieli privind prestatiile externe

38.065

22.628

Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte
asimilate
Cheltuieli cu despagubiri,donatii si activele
cedate
Cheltuieli din exploatare- Total

32.010

33.833

29.265

1.002

346.065

297.190

Rezultat din exploatare – Profit

32.177

81.834

Venituri din dobanzi

35.224

18.663

Venituri financiare – Total

35.224

18.663

Rezultat financiar - Profit

35.224

18.663

Rezultat curent

67.401

100.497

Venituri totale

413.466

397.687

Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare
Cheltuieli cu materiile prime si materialele
consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli din afara ( cu energia si apa)
Cheltuieli cu personalul, din care:
-

Salarii

-
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Cheltuieli totale

346.065

297.190

67.401

100.497

Rezultatul brut – Profit

Sursă: Situatii Financiare-Contabile semetriale, la perioada 30 iunie 2014
Urmarind situatia cifrei de afaceri nete observam faptul ca aceasta a crescut de
0,40 % in 30 iunie 2014 fata de raportul semestrial a anului trecut. Remarcam faptul
ca cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile au crescut de 41,62%.
Cheltuielile din exploatare au scazut cu 48.875 lei in perioada 30 iunie 2014
fata de raportul semestrial al anului 2013. Veniturile financiare ale societatii
comerciale s-au miscosarat cu 16.561 lei in semestrul din 2014 fata de cel in 2013,
deasemenea veniturile totale au scazut cu 15.779 lei in perioada semestriala a anului
2014 fata de cea din 2013.
Putem sa observam faptul ca cheltuielile totale au scazut cu 48.875 lei in
perioada semestriala a anului 2014 fata de cea din 2013.
Situaţia contului de profit si pierdere trimestrul III 2013 – 2014
Denumirea indicatorilor
Cifra de afaceri neta
Productia vanduta
Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare -Total
Cheltuieli cu materiile prime si materialele
consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli din afara ( cu energie si apa)
Cheltuieli cu personalul ,din care :
Salarii
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
Amortizari si provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale si necorporale
Cheltuieli

30 Septembrie
2013(lei)
565.245
565.245
760
566.005

30 Septembrie
2014(lei)
575.536
575.536
575.536

15.134

16.856

810
53.842

48.926

190.386
148.878
41.508
108.280

181.485
140.988
40.497
107.861

108.280

107.861
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Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli privind prestatiile externe
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele
cedate
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si
cheltuieli
Venituri
Cheltuieli de exploatare - Total

120.940
59.665
32.010

82.082
31.379
49.699

29.265

1.004

(113.104)

-

113.104
376.288

437.210

189.717
45.034

138.326
18.872

Venituri financiare - Total
Rezultat financiar - Profit

45.034
45.034

18.872
18.872

Rezultatul curent - Profit
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut- profit

234.751
611.039
376.288
234.751

157.198
594.408
437.210
157.198

Rezultat din exploatare - Profit
Venituri din dobanzi

Sursa : Situatii Financiare-Contabile trimestriale, la perioada 30 septembrie 2014
Din analiza tabelului de mai sunt constatam faptul ca Productia vanduta a
crescut cu 1,82 % in perioada 30.09.2014 fata de 30.09.2013. Tot de aici se remarca
faptul ca cheltuielile cu perosnalul au scazut cu 8.901 lei in 30 septembrie 2014.
Observam o scadere a altor cheltuielir de exploatare cu 38.858 lei in 30 septembrie
2014, total cheltuielilor de exploatare este in crestere cu 16,19% in perioada 30
septembrie 2014 fata de trimestrul III din 2013.
Uitandu-ne la rezultatul din exploatare observam ca acestea au scazut cu
51.391 lei fata de trimestrul III din 2013, veniturile din dobanzi s-au miscsorat
considerabil cu 26.162 lei in perioada 30 septembrie 2014 fata de trimestrul III 2013.
Rezultatul curent al trimestrului III din 2014 a scazut cu 77.553 lei fata de 30
septembrie 2013. Cheltuielile totale au crescut de 16,19 % in trimestrul III din 2014
fata de 2013.
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Auditarea informaţiilor financiare anuale istorice
Situaţiile financiare ale Emitentului aferente anului 2011,2012 si 2013, au fost
verificate de comisia de cenzori, societatea nu are auditori.
3.1. Politica si practica privind prognozele
Societatea comerciala Moldova S.A. Vaslui v-a stabili o politica si practica
privind prognozele, in concordanta cu Principiile de Guvernanta Corporativa pentru
societatile listate pe AeRO.
3.2. Politica si practica privind dividendele
Acordarea dividendelor la S.C. Moldova S.A. Vaslui s-a facut cu respectarea
dispozitiilor legale, termenul de piata stabilit de catre A.G.A. este de 60 de zile de la
data desfasurarii A.G.A.
Pe parcursul ultimilor 3 ani politica societatii in ceea ce priveste repartizarea
profitului a fost urmatoarea :
In anul 2011 au fost acordate dividende in suma bruta de 200.000 lei,
iar dividende de plata in valoarea de 171.547 lei;
In anul 2012 au fost acordate dividende de plata in suma de 284.793
lei, iar in plata 244.187 lei;
Iar in anul 2013 au fost aprobate dividende de plata in suma de
244.685 lei.
Societatea v-a stabili o politică şi practică de dividende în corcondanţă cu
Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru societăţile listate pe piaţa AeRO.
4.

Plan de dezvoltare
Societatea comerciala Moldova S.A. Vaslui are in obiectiv in perioada

urmatoare, participarea pe piata interna, urmare a implementarii unui proiect
finantat prin programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii
intreprinderilor mici si mijlocii – Scheme de minimis pentru investiti.
Domeniul de activitate – 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare.
Valoarea proiectului este de cca. 600.000 Euro.
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Societatea are in proprietate un teren intravilan in suprafata de 3.500 mp, situat
in municipiul Vaslui, str. Husului, nr1.
Acest plan de dezvoltare nu este aprobat de catre Consiliul de Administratie.
5.

Factori de risc
Avand in vedere slaba dezvoltare economica a jud. Vaslui, saracia care domin in

toate sectoarele de activitate, societatea se confrunta cu grave probleme privind
incasarea veniturilor, in special a veniturilor din chirii, deoarece multi agenti
economici nu-si achita redeventele la timp.
Nu reusesc sa inchirieze la intreaga capacitate spatiile comerciale disponibile pe
care le detine societatea.
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
17
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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,
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 in perioada de
12 luni anterioare listarii
Nu e cazul
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7.

Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital
Societatea comerciala Moldova S.A. Vaslui nu are in proiect derularea unor

operatiuni legate de piata de capital, dar nu exclude în 2015 astfel de operatiuni,
derularea lor depinzand de vointa actionarilor.
8.

Numele auditorilor
Societatea nu are auditori, doar comisie de cenzori.
Controlul gestiunii societatii este asigurat de 3 Cenzori, numiti de Adunarea

Generala si au atributiile prevazute de legislatia romana in vigoare.
1. HRISCU CONSTANTIN – Expert autorizat
Cu domiciul in Vaslui ,str. Traian, BL. 245,sc. A, ap.12, nascut la 17.09.1958 in
Miclesi, jud. Vaslui.
2. MIRON SORIN – Expert autorizat
Cu domiciul in Vaslui, str. Stefan cel Mare, Bl. 337, sc.A, ap.18, nascut la data
de 17.01.1968 in Munteni de Jos, jud. Vaslui
3. CRACIUN EMIL – Expert autorizat
Domiciliat in Vaslui, str. Stefan cel Mare, Bl.74, sc.D,et. 2, ap.9, jud. Vaslui,
nascut la data de 23.03.1945, in Deleni jud. Vaslui.
9.

Societati afiliate si procendul de actiuni detinute
Nu e cazul
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Anexe
1.

Actul constitutiv al socităţii
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2. Sinteza rezultatelor financiare pentru ultimii 3 ani anual si ultimul
semestrial au fost doar verificate de comisia de cenzori, societatea nu are auditori.
Exercitiul finaciar (lei)
Contul de profit si
pierdere
Cifra de afaceri neta

2011

2012

2013

691.882

788.553

Cheltuieli din exploatare

575.323

S1 2013

S1 2014

759.077

377.482

379.024

611.675

551.559

346.065

297.190

-

-

-

-

-

Rezultat financiar

106.260

116.685

77.767

35.224

18.663

Rezultat brut

311.104

367.661

324.378

67.401

100.497

Rezultat net

248.476

284.793

244.685

41.076

72.663

0,0469

0,0538

0,046

0,0077

0,0137

Rezultat operational

Rezultat net pe actiune
(Lei)

Sursă: Raportul anual anii 2011,2012,2013

3. Sinteza pozitiei financiare /bilantul pentru ultimii 3 ani - anual si
ultimul semestrial, au fost doar verificate de comisia de cenzori, societatea nu are
auditori.
(lei)

2011

2012

2013

30.06.2014

Elemente de activ
Active imobilizate

3.375.544

3.231.196

3.199.899

3.166.241

Active circulante

1.622.124

1.795.932

1.818.623

1.717.015

Cheltuieli in avans

-

Total activ

-

-

15.866

4.997.668

5.027.128

5.018.522

4.899.122

4.594.073

4.678.867

4.638.759

4.466.737

386.895

348.234

379.763

432.385

169.349

132.072

164.986

218.185

Elemente de pasiv
Capitaluri proprii
Datorii,

total

din

care:
-

Sub 1 an
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-

Peste 1 an

217.546

Provizioane

214.777

214.200

-

-

-

-

16.700

-

-

-

4.997.668

5.027.101

Venituri in avans
Total pasiv

216.162

5.018.522

4.899.122

Sursă: Situaţii financiare anii 2011,2012,2013

4.

Bugete pentru anul in curs, si pentru o perioada de 2 ani
Total prevăzut pentru anii(lei)

Denumire indicatorilor
1.Total venituri

2015

2016

2017

815.000

815.000

815.000

Venituri din exploatare

765.000

765.000

765.000

-

Venituri din chirii

700.000

700.000

700.000

-

Alte venituri

65.000

65.000

65.000

50.000

50.000

50.000

-

-

-

536.000

550.000

550.000

536.000

550.000

550.000

Venituri financiare
Venituri exceptionale

2.Total cheltuieli
Chelt. Din activ de exploatare
-

Cheltuieli priv. Apa,energia

70.000

70.000

70.000

-

Chelt. cu materiale si mat. prime

50.000

50.000

50.000

-

Chelt cu impozite si taxe

65.000

65.000

65.000

-

Chelt. cu lucrari si serv ex de

50.000

64.000

64.000

250.000

250.000

250.000

50.000

50.000

50.000

1.000

1.000

1.000

terti
-

Chelt cu personalul si asimilate

-

Alte cheltuieli

Cheltuieli financiare
Cheltuieli exceptionale
3.Profit brut

279.000

255.000

255.000
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4.Impozit pe profit
5.Profit net

44.640

40.800

40.800

234.360

214.200

214.200

5. Decizia organului statutar privind tranzactionarea pe AeRO
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