MEMORANDUM
intocmit pentru admiterea acţiunilor emise de
SOCIETATEA COMERCIALĂ REGAL S.A. GALAŢI 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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1.

PERSOANE RESPONSABILE

Acest Memorandum conţine informaţii în legătură cu Emitentul, societatea
comercială Regal S.A. Galaţi, 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 18.02.2015 care a fost publicată în Monitorul
Oficial partea a IV- a nr. 1314/12.III.2015.
Emitentul este o societate comercială pe acţiuni înmatriculată la Registrul
Comerţului sub numărul J17/52/1991, CUI RO 1647588, cu sediul social în Galaţi, str.
Brăilei, nr. 17, reprezentată prin D-na Trandafir Elena în calitate de Director
General, având un capital social de 120.000,00 Ron împărţit în 1.200.000 acţiuni
nominative ordinare cu o valoare nominală de 0,10 Ron fiecare, evidenţiate prin
înscriere în cont.
Emitentul este responsabil de întocmirea Documentului de Prezentare.
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.
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2.

Prezentare Emitent

Denumirea: SOCIETATEA COMERCIALĂ REGAL S.A. GALAŢI
Domeniul de activitate : " Restaurante ", "Închirieri de bunuri imobiliare proprii şi
leasing"
Cod CAEN : 5610, 6820
Codul fiscal: RO 1647588
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J17/52/1991
Adresa: Str. Brăilei, nr. 17, Galaţi
Date contact: Tel: 0236.411.801; Fax: 0236.414.746
Adresa de e-mail: regalgalati2001@yahoo.com
Pagina de internet: www.regalgl.ro
Numele persoanei de legătură cu BVB: Trandafir Elena
Simbol de tranzacţionare: REGL
Codul ISIN: ROREGLACNOR8
2.1. Scurt istoric al societăţii
În anul 1954 a luat fiinţă Trustul de Alimentaţie Publică Galaţi. În 13.08.1973,
Trustul de alimentaţie publică s-a transformat în Intreprinderea comercială de stat
pentru alimentaţie publică.
La data 15.10.1990, I.C.S.A.P. Galaţi devine societate pe acţiuni sub denumirea
de S.C. Regal S.A. cu un aport la capital social de 20.217,61 lei şi cu un număr de 221
unităţi. Structura actionariatului F.P.S. – 70%, FPP.2. Moldova -30%.
Capitalul social urmează a se majorara în 15.06.1993 de la 20.217,61 lei la
23.910,30 lei cf. H.G.R. 945/1990, 15.06.1996 la 217.173,50 lei conform H.G.R.
26/1992, din 21.09.1994 la 1.592.112,9 lei, conform H.G.R. nr. 500/1994.
Structura acţionariatului la 19.02.1998 se modifică prin cesionarea de către
F.P.S. către F.P.P. Bacău a unui pachet de 30 % din acţiunile deţinute, conform
Actului de cesiune nr. 2434/1084/25.08.1997.
F.P.S.

– 40%

PPM

– 7,5%

Sif Moldova - 52,5%
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Din 19.02.1998 se majorează capitalul social la 1.696.500 lei cu valoarea
terenurilor din Titlurile de proprietate nr. 0012, 0019, 0022, 0026. , în data de
13.04.1998 la 1.707.995 cu valoarea Titlului de poprietate nr. 0026/25.03.1998. din
29.02.200 se modifică valoarea acţiunii de la 2,5 lei/acţiune la 0,1 lei/acţiune.
Se modifică structura acţionariatului din 07.11.2003, conform Actului de cesiune
nr.2478/07.11.2003, prin cesionarea de către A.V.A.S. către S.I.F. Moldova a unui
număr de 6.831.975 acţiuni. Structură acţionariatului:
S.I.F. Moldova – 15.789.900 – 92,447%
Alţi acţionari - 1.290.050 - 7,553%
Capitalul social a fost majorat în data de 27.01.2009 la 1.750.346,50 cu
valoarea

Titlurilor

de

proprietate nr.

0029/19.01.1999, 0046/29.05.2000 şi

0064/29.10.2003. În data de 21.08.2012 capitalul social se diminuează cu suma de
1.630.346,50 lei rămânând un capital social de 120.000 lei.
La 31.12.2014, S.C. Regal S.A. Galaţi deţine un număr de 12 active, pentru
care există titluri de proprietate asupra terenurilor. Toate activele societăţii sunt
întăbulate. Pentru toate activele societăţii există încheiate poliţe de asigurare extinse
pentru toate tipurile de daune.
Solvabilitatea şi lichiditatea patrimonială sunt de sută la sută, clădirile,
instalaţiile şi amenajările de infrastructură se află într-o stare bună. Toate investiţiile
efectuate au fost făcute din fonduri proprii.
Societatea a finalizat în această perioadă implementarea standardelor eurpene
ISO 9001 şi HACCP pentru toate locaţiile sale organizate ca centre de profit.
Societatea are litigii comerciale cu debitori aflaţi în insolvenţă (3).
2.2. Descrierea activităţii
Domeniul principal de activitate al societăţii este "Restaurante". Societatea
comercială Regal S.A. deţine un număr de 12 spaţii comerciale, având o suprafaţă
construită desfăşurată de 8.917 m (cu terenurile în cota indiviza), un depozit în
suprafaţă de 140 mp şi un teren aferent unei foste pieţe agroalimentare în cartierul
Francezi în suprafaţă de 5.234 mp.
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Spaţiile comerciale deţinute de societate au în general finisaje modeste şi
necesită investiţii de întreţinere şi igienizare.
Activele corporale (locatii) apartinand societatii la 31.12.2014 sunt urmatoarele:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Spatiul comercial

Datorii apa

Rest.Pescarul
Sediul Potcoava
Complex Aeroport
Bar Amandina
Terasa Intim
Terasa Tineretului
Rest.Olt III
Bacanie Olt III
Bar Dunareana
Rest.Orient
Bar Brates Port
Rest. Elite
Bar L2
Rest. Locomotiva
Dep.Materiale

Datorii
termoficare

Datorii
en.electica

-

-

-

-

-

-

Dep.Materiale
Rest. Locomotiva
Bar L2
Rest. Elite
Bar Brates Port
Rest.Orient
Bar Dunareana
Bacanie Olt III
Rest.Olt III
Terasa Tineretului
Terasa Intim
Bar Amandina
Complex Aeroport
Sediul Potcoava
Rest.Pescarul

Grad uzura
(%)
32,29
88,49
65,70
81,56
90,00
27,71
72,96
72,96
71,21
100,00
74,07
60,50
68,56
100,00
100,00

Grad de uzura (%)

0

20

40

60

80

100

SITU ATIA IMOB ILELOR SC REGAL SA GAL ATI – 31.12.2014
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N
r.
cr
t

1

2
3

Denum ire activ

Adr esa
An
PIF

Ter asa Intim

Str.Macedon a Nr .2

Ter asa
Tiner etulu i

1970

Nivel
e

P

507,00

Supr af.
utila mp

Su, Tot al,
din car e

30.06.2013

31.12.2013

456,27

456,32

73,92

Intim

370,4

1992
1982

328,00

284,09

284,00

954,21

833,06

833,65

P

573,77

Sifonarie OLT 3

20

Str. Portulu i bl.Br ates

5

Complex
Potco ava

Str.Br ailei nr.17

1981

P

1971

P+E

90,55

1.205,92

90,55

90,55

15

Birou sed iu

16,88

Rest aur ant
Elit e

416,14

Birou sed iu

170,05

Spatiu

429,74

Gar aj

53,73

1986

P+E

3.666,00

3.121,52
261,37

Bar Aeropo rt

81,46

Sala prezent ar e
Brutarie

574,62

Ter asa
Aeroport

30,84

131,6

253,8

Bar Dun ar eana

1983
Rest.Pescarul

Faleza Dun arii

9

Bar L 2

Str B arbo si

1
0

Cof Amand ina

Str Viilo r, B l J

Rest aur ant
Locomotiv a

str. Garii, nr . 7

1
1

Dep m at eriale

Str Pietii nr 4

1
2

Bar Orient(co mp
Fran cez i)

Comp Fr an cez i

Bar Mo ldova

Tiglin a I

A4_A6

Str Br ailei bl A6

1
3
1
4

92,14

83,15

83,15

83,15

1.109,00

731,49

732,00

732

149,41

110,57

110,57

110,57

99,00

81,51

81,51

81,51

P

2002

P

1985

P

1976

P

1971

P

399,00

P

1965

TOT AL l

35

2,92

148

2,00

1.380

4,86

560

4,58

130

6,50

3.457

5,00

619

5,00

155

4,40

400

26,67

85

5,00

2.081

5,00

850

5,00

705

2,70

850

3,99

1.675

2,92

690

2,42
2,50

50,99

300

3,60

2467,65

4.000

5,46

63

600

4,50

26,25

245

3,00

399

900

2,85

481,02

Str, Portulu i bl.Siret

8

eur o/mp

3.267

1306,81

Subso l
7

eur o/lun
a

2797,34

Cofetarie

Rest aur ant

Chirie

956,78
33,38

Incint a Sed iu

Micro 39 A

77,78

1.134,92

Birou sed iu

Complex
Aeroport

20,76

691,32
107,05

Chirie

665,83
101,57

Bar.Br at es Port

Ter en

284

P

Bacanie OLT 3

4

Subso l

618

Depozit

Domneasca nr.139

Ter asa

mp

12

Resatau rant
OLT 3

6

Spatiu

Magaz ie

Str.Portului nr.13
bl.Olt 3

Comp OL T3

Supr af
cons/desf a
s mp

2004

315,92

268,3

140,00

131,05

131,05

131,05

300,30

246,47

246,47

246,47

0,00

0,00

0,00

0,00

9.057,03

3.048,21

23,06

47,62

408,44

P

5234,63

152,66
7.621,63

6686,83

476,84

481,02

14492,12
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A. Puncte tari
Proprietatea asupra terenurilor
La 31.12.2014, S.C. REGAL S.A.Galaţi deţine un număr de 12 active, pentru care
există titluri de proprietate asupra terenurilor.
Întăbulare
Toate activele societatii sunt intabulate
Asigurări
Pentru toate activele societăţii există încheiate poliţe de asigurare extinse
pentru toate tipurile de daune.
Autonomie financiară faţă de bănci
Solvabilitatea şi lichiditatea patrimonială sunt de sută la sută, clădirile,
instalaţiile şi amenajările de infrastructură se află într-o stare bună. Toate investiţiile
efectuate au fost făcute din fonduri proprii.
Pozitie în piaţa
Din studiile de piaţă efectuate, societatea are o imagine favorabilă, constituind
un brand local. Astfel Regal este singura firmă din Municipiul Galaţi care are o reţea
de locaţii mai mare de 3 unităţi ce funcţioneaza sub aceeaşi siglă, obţinând not ă
finală cea mai mare în urmă studiului efectuat, 8.75, comparativ cu celelalte firme
concurente luate în studiu care au obţinut note între 3.75 si 5.85.
Alinierea la standardele UE privind calitatea şi HACCP
Societatea a finalizat în această perioadă implementarea standardelor
europene ISO 9001 şi HACCP pentru toate locaţiile sale organizate ca centre de profit.
B. Puncte slabe
Societate are litigii comerciale cu debitori aflaţi în însolvenţă (3).
Structura de rezistenţă a unor clădiri din patrimoniu este afectată de
fenomenul de tasare, specific Municipiului Galaţi: Restaurant PESCARUL, Restaurant
OLT 3, Terasa TINERETULUI, , Restaurant LOCOMOTIVA, COMPEX FRANCEZI. Pentru
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urmărirea evoluţiei şi stoparea acestui fenomen societatea are încheiat contract de
monitorizare cu SC Proiect SA Galaţi.
Lipsa posibilităţii amenajării de parcări în faţa activelor.
Nivel nesatisfacător şi evoluţie oscilantă a rentabilităţii capitalului,
datorită activităţii de închiriere.
C. Riscuri privind evoluţia societăţii
Concurenţa
În sectorul restauratiei şi al închirierii există o concurenţă puternică,
demonstrată prin existenţa pe raza Municipiului Galaţi, conform datelor furnizate de
Oficiul Registrului Comerţului Galaţi, a unui număr de 572 restaurante şi cca.8.300
baruri.
Desele modificări ale legislaţiei
Codul fiscal, cu efect direct asupra costurilor societăţii, a fost modificat în
urmatoarele reglementări :
impozitarea imobilizarilor corporale neamortizate;
impozitarea fondului de rezervă;
creşterea impozitelor locale de la an la an cu cca.10-20%;
introducerea unor noi taxe în sectorul restauratiei (taxa pe scaun, taxa privind
obţinerea autorizaţiilor sanitar-veterinare şi de mediu);
Limitarea numărului de consumatori
Număr mare de someri, cca 12.000, reprezentând 6% din populaţia de 210.500
locuitori a municipiului, din care doar 2.000 indemnizaţi, rata care ne plasează
pe locul 5 pe ţara, dupa Vaslui, Botoşani etc.
Venituri mici, cu mult sub nivelul de subzistenţă al familiei, în valoare de cca.
500 lei/familiei.
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2.3. Structura actuală a acţionariatului Emitentului
Capitalul social actual al societăţii comerciale Regal S.A. Galaţi este de 120.000
Ron, fiind format din 1.200.000 acţiuni, cu o valoare nominală/acţiune de 0,10 Ron.
Acţiunile Emitentului sunt tranzacţionate începând cu data de 06.12.1996 pe
Piaţa Rasdaq, la categoria III-R, având simbolul de tranzacţionare REGL. Ultima
tranzacţionare s-a înregistrat în data de 29.04.2015 la preţul de 3,10 lei, cu o
capitalizare anticipată de 3.720.000 lei, conform datelor preluate de site-ul Bursei de
Valori Bucureşti.
Structura acţionariatului la data de 6 februarie 2015 se prezintă conform
tabelului urmãtor:
Nume
Număr acţiuni
Procent (%)
SIF Moldova
1.116.158
93,0132
A.V.A.S. Bucureşti ,Sector 1
29.035
2,4196
Pers. Fizice
53.927
4,4939
Pers. Juridice
880
0,0733
TOTAL
1.200.000
100
Sursa: Structura sintetică consolidată a deţinătorilor de instrumente financiare
2.4. Conducerea societăţii
Societatea este administrată de către un Consiliu de Administraţie compus din
trei membri, persoane fizice, aleşi sau numiţi de adunarea generală a acţionarilor pe
o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.
Membri Consiliului de Administraţie au încheiat cu societatea contracte de
administraţie cu începere de la data de 15.09.2014. Directorul general este numit de
adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire
a mandatului , a încheiat cu societatea contract de management.
Directorul Economic este salariat al societăţii, contractul individual de muncă
fiind încheiat pe perioada nedeterminată.
a) Consiliul de administraţie al Emitenului este alcătuit din următorii membrii:
Societate
S.C. Asset Management S.A.

Reprezentat

Observaţii

Viorica Marta

Preşedinte

Albastrel Mikhaela

Membru
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Esanu Vasile Romeo

Membru

1. S.C. ASSET MANAGEMENT S.A.
Societatea este reprezentată de către Viorica Marta, ocupă funcţia de
Preşedinte al Consiliu de administraţie. Este de profesie inginer, a urmat cursurile
Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi",Iaşi în perioada 1986-1991. În perioada 19941995 a urmat cursur postuniversitar, în cadrul Academiei de studii economice,
Facultatea Finanţe,asigurări, bănci şi Burse de valori, Bucureşti, spercializare în
domeniul mecanismelor valutare şi fiscale internaţionale.
În cadrul Universităţii "George Bacovia"- Facultatea de Contabilitate şi
Informatica de Gestiune din Bacău,a urmat master în Management financiar-contabil ,
din 2002-2004.
A participat la următoarele cursuri de specializare : Evaluator autorizat EIAgenţia Naţională pentru privatizare,actulizat prin Programe de instruire continuă
certificate ANEVAR/UNEVAR, Bucureşti (1995- prezent); Consultant Investiţii CNVM
(2004-prezent); Reprezentat autorizat al compartimentului de Control Intern (20052008); Management şi organizare, C&L Industrie-Beratung Europa (1993); Comunicare
în afaceri, Academia Britanica de afaceri şi comunicare (2004-2005); Certificat de
absolvire-curs instruire în domeniul noului sistem contabil, Ministerul finanţelor –
Colegiu consultativ al contabilităţii (1993-1994); Afaceri externe, Ministry for
Economic Affairs Austria (1994); Agent de valori mobiliare autorizat –Comisia
Naţională a Valorilor Mobiliare (1997); Auditor /Lead auditor LRQA (2004); Evaluare
Trenduri Micro/Macroeconomie, Finconet SARL (2007); Analiza tehnică şi strategii de
tranzacţionare , Educofin Market Consultants (1997,2010); Analiza performanţei şi
riscului specific portofoliilor de investiţii – Finconet LTD (2010); Atestat "Diminuarea
risucrilor investitorilor şi operatorilor de piaţă" (2010); Trading Profesionist –
Integrated Pitchfork Analysis (2010-2012); Evaluare intreprinderi- KPMG (2012);
Adecvarea capitalului SSIF/SAI/Instituţii de credit conform prevederilor celui de-al
treilea acord de capital de la Basel (2013).
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2. ALBASTREL MIKHAELA
Este membră a Consiliului de Administraţie. Este inginer textilist, a urmat
cursurile Universităţii Al. I.Cuza, Iaşi- Facultatea de tehnologia şi chimia textilelor,
specializarea Confecţii şi tricotaje (1980-1985) .
A participant în perioada 2002-2003 la următoarele cursurile: Analiza financiară
conform IAS-Institutul financiar român Bucureşti (2002); Evaluarea intreprinderii –
ANEVAR (2003); Consultant de investiţii – CPF Millenium (2004,2005); Standarde
internaţionale de evaluare – ANEVAR (2004,2005);

Strategii de tranzacţionare pe

Pieţele derivate-Bursa Monetar –Financiară şi de Mărfuri Sibiu (2006); Indicatori de
trend – S.C. Siti S.A. (2007); Evaluarea pt. Piaţa de capital din România-ANEVAR
(2008); Analiza performanţei şi riscului specific portofoliilor de investiţii – FINCONET
Ltd Antibes (2010); Managementul portofoliului şi a riscurilor – Proinvest Grup S.A.
(2009); Protecţia investiţiilor în condiţiile pieţei – CPF Millenium (2011); IFRS –
standarde internaţionale de raportare fiannciară – KPMG România (2012,2013);
Privatizarea pe pieţele Europene –strategii, finanţe şi alte aspecte juridice- Academy
London Stock Exchange Group (2003).
În perioada 1987-1990 a ocupat funcţia de inginer textilist în cadrul societăţii
comeriale Sever Conf S.A.
În cadrul Societăţii de investiţii Financiare "Moldova" S.A. a ocupat pe parcursului
timpului următoarele posturi : din 1993-2008 a fost expert; Analist investiţii (2008prezent); Analist investiţii – responsabil activitate monitorizare active în cadrul
Serviciului Juridic &Monitorizare societăţii (2012-prezent).
3. ESANU VASILE ROMEO
Este membru al Consiliului de Administraţie. Este licenţiat în cadrul Institului
Politehnic Iaşi, Facultatea de Construcţii, secţia instalaţii (1985). A urmat masterul
financiar contabil (2011), Universitatea "George Bacovia", Facultatea de contabilitate
şi infomatică de gestiune.
A participant la următoarele cursurile postuniversitare: Pregătirea şi planificarea
producţiei,Bucureşti(1988), Pregătire în management, Coopers&Lybrand, Bacău
(1993), Evaluarea intreprinderilor, ANEVAR ( The Romanoan Association of
12
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Valuators),Iaşi 1993; Finanţe-Contabilitate – New accounting,Bacău (1993); Basic
business management – Equity investements ans stock exchange operations
(1996/1997) Dragan European Business School,Bacău; Evaluarea bunurilor imobiliare
ANEVAR, în cooperare cu The Romanian Valuation Research Institute,Bacău (1999);
Lichidarea companiilor – CCECAR Romania and CCIA Bucharest (1999); Management,
Relaţii comerciale internaţionale şi tehnici bancare – Academia de Studii Economice,
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Bucureşti (1995); Evaluarea bunurilor
mobile,ANEVAR (2000), Atestat Consultant de investiţii, CNVM (2011,2012); Evaluarea
pentru raportare financiară ANEVAR (2010); Evaluarea activelor necorporale ,ANEVAR
(2010,2011); Evaluarea pentru piaţa de capital ,ANEVAR (2011,2012); Estimarea
costului de oportunitate al capitalului ANEVAR (2012); Identificarea cadastrală a
proprităţii imobiliare ANEVAR (2013), Verificarea evaluării ANEVAR (2013).
Experinţă în administrarea societăţilor : a fost preşedinte CA Ţesătoriile Reunite
S.A. Bucureşti; a fost membru în CA al S.C. Mecanica Ceahlău S.A. Piatra Neamţ, S.C.
Remar S.A. Paşcani, S.C. Comre S.A. Piatra Neamţ, S.C. Scut S.A. Bacău, S.C. Unirea
S.A. Botoşani, s.a. A fost cenzor la S.C. Comat S.A. Brăila, S.C. Cometex S.A. Suceava.
În prezent are funcţia de analist de investiţii la SIF Moldova- Societatea de
Investiţii Financiare (SIF)Moldova.
b) Conducerea executiva este asigurata de :
Trandafir Elena

Director General

Mocanu Aurora

Director Economic

1. TRANDAFIR ELENA
Ocupă funcţia de Director General în cadrul societăţii Regal S.A. din 1997 –
prezent, este de profesie economist. A urmat cursurile Universitatii Al. I. Cuza,
Facultatea de Sţiinţe Economice, specializarea finanţe (1972-1976).
A participant

la următoarele cursuri: OK Service –Strategii eficiente în

marketing şi vânzări (2005); CODECS- Oameni de succes prin parteneriate de succes
(2004-2005); Coaching Intitute-Soluţii de coaching pentru Leadership personal (2005);
13
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Magazin Progresiv- Comerţul civilizat în România, un capitol deschis (2004); Forumul
economic –Banii noştri (2003); Forumul economic –Sankt Petersburg (2001); Ministerul
Ind. şi comerţului –Sistemul francez de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor
privind protejarea intereselor consumatorilor (2000); CHMC –Strategii privind comerţul
în economia de piaţă (1998); OK Services – Curs de limba engleză ( 1997); Percomex –
Relaţii economice internaţionale (1994); Program Phare – Bazele marketingului
(1994); CFMC – Tranzacţia la economia de piaţă în comerţ (1992); CTI – Consulting pe
problemele de management comercial (1991).
În perioada 2000-2012 a obţinut următoarele diplome din alte activităţi şi
rezultate: de onoare/2000 acordată de CCI Galaţi; de excelenţă acordată de CNOPMM
Galaţi (2003); de merit/2004 acordată de Prefectura jud. Galaţi , CJ Galaţi şi CL al
Municipiului Galaţi; de excelenţă/2004 acordată de CCIA Galaţi –"Pentru un bine
meritat loc în lumea afacerilor galăţene câştigat prin spirit de iniţiativă curaj şi
perseverenţă" ; diplomă/2004 acordată de Ministerul Apărării Naţionale

"Pentru

sprijinul la organizarea şi desfacerea vizitei delegaţiei centrului de Studii Strategice şi
de Securitate al Statului Major General"; diplomă acordată de SIF Moldova S.A.
"pentru contribuţia avută la înscrierea SIF Moldova pe trendul ascedent al
performanţei financiare" (2009); Manager proiecte europene (2012).
Apartenenţa la asociaţii profesionale : membră a Asociaţiei Specialiştilor de
Industrie Alimentară din România; membră a Clubului Român al Investitorilor;
membru fondator al fundaţiei "Omenia"; membră a Clubului "Cotyso international
business club"; membră a clubului "Zonta".
Este membru CA în cadrul societăţii comercială Istru Brăila (2004-prezent); a
fost membru CA la S.C. Atlas S.A. Galaţi (2008-2014). În cadrul societăţii comerciale
Regal S.A. Galaţi a ocupat funcţii de director comercial (1996-1997); şef serviciu
marketing (1994-1996); şef birou comercial (1990-1994). A fost director comercial la
"Textile încălţăminte"- ICS Mărfuri industriale,Galaţi(1988-1990); Contabil şef – ICS
Legume –Fructe,Galaţi (1986-1988); Economist principal –Administraţia Financiară
Galaţi (1976-1986).
Deţine un număr de 73 acţiuni în societate.
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2. MOCANU AURORA
Deţine un număr de 193 acţiuni în societate. Ocupă funcţia de Director
Economic în cadrul societăţii Regal S.A. din anul 2006. A obţinut calificare de contabil
autorizat în anul 2000.
A îndeplinit funcţia de revizor de gestiune în perioada 1975-1978 în cadrul
I.L.F. Bârlad, iar din anul 1979 până în anul 1982 a îndeplinit funcţia de contabil la
I.C.S.A.P. Galaţi, iar din anul 1983 până în anul 1985 a ocupat postul de revizor de
gestiune. În cadrul societăţii Regal S.A. a deţinut postul de contabil între anii 19962005 şi postul de şi şef birou financiar între anii 1996-2005.
2.5. Numărul angajaţilor, gradul de pregatire şi gradul de sindicalizare a acestora
La data 30.03.2015 S.C. Regal S.A. Galaţi avea un număr efectiv de 12 persoane
angajate, din care 11 cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi 1 persoană
cu fracţiuni de normă.
Situaţia sintetică a angajaţilor se prezintă astfel:
Nr. angajaţi
Personal cu funţii de conducere
Personal executiv de specialitate
Personal operativ
Personal auxiliar
Total angajaţi

1
5
4
2
12

Relaţiile dintre conducere şi salariaţi au fost normale, gradul de sindicalizare
0%. Salariaţii companiei nu sunt organizaţi în cadrul unui sindicat.
Emitentul declară că nu are cunoştinţă de existenţa unor elemete conflictuale
relevante care să impieteze asupra raporturilor dintre conducere şi angajaţi.

15

Document de Prezentare a S.C. Regal S.A. Galaţi

2.6. Cota de piaţă / principalii competitori
Societatea comercială Regal S.A. deţine 2,9% din totalul spaţiilor comerciale de
închiriat din Municipiul Galaţi.
Din studiile efectuate s-a constatat existenţa pe raza Municipiului Galaţi a unui
număr de cca 600 active de închiriat,astfel:
Alcom Galaţi : 40 active

Cooperativă: 190 active

Metex: 95 active

Proprietari privaţi: 144 active

Win Mark: 65 active

Primăria Galaţi: 36 acti

Vox Maris: 20 active
2.7. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business
Indicatori
Cifra de afaceri
Venituri
vânzări
mărfuri
Venituri
laborator
cofetărie
Venituri chirii
Venituri alte chirii

Realizat
2012
1.052.683
195.094

Realizat
2013
959.697
159.745

BVC 2014
1.253.000
170.000

Realizat
2014
873.184
151.184

R2014BVC2014%
69,69
88,93

R2014/
R2013%
90,99
94,64

R2012/
R2012%
82,95
77,49

0

0

0

0

0

0

0

857.536
53

799.146
806

1.082.000
1.000

721.194
806

66,65
80,60

90,25
100

84,10
1.520,75
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Clienţi principali / Contracte semnificative

2.8.

Principalii clienţi ai S.C. Regal S.A. sunt persoanele juridice/fizice cu care sunt
încheiate contracte de închiriere pentru spaţiile comerciale din patrimoniul societăţii.
Chiriaş

Denumire spaţiu

Suprafaţă utilă mp

Nettuno S.R.L.

Cofet. Etaj C Aeroport

261,37

Radisson S.R.L.

Bar aeroport

81,46+131,60 (Terasă)

prezentare+Vânzare+Brutărie

574,62

Five of Kings S.R.L.

Sala

Aeroport
Lis Construct

Terasă-Aeroport

30,84+253,80 (Terasă)

Alveole incinta aeroportul

34,00

Birou Avocat Gaibar Elena

Birou sediu

12,76

Birou

Birou sediu

20,62

R. Elite

416,14

Giffard S.R.L.

Incinta sediu

15

Regida S.R.L.

Terasă Tineretuli

284

Grupvec S.R.L.

Băcănie Olt 3

101,57+23,06 terasă

Grupvec S.R.L.

Sifonărie Olt 3

20

Bar L2

110,57+23,06 terasă

R. Pescarul

732

Magazie – R. Intim

12

Teren

44,80

Pulbere Aurelian
Mediator

Cristina

Diaconu
Eurosalt manufacturing

Sumerian
Montelux S.R.L.
Haulica Ionita
Viovin S.R.L.

2.9. Principalii Indicatori tehnico-operationali
Indicatori
Cifra de afaceri
Venituri
vânzări
mărfuri
Venituri
laborator
cofetărie
Venituri chirii
Venituri alte chirii

Realizat
2012
1.052.683
195.094

Realizat
2013
959.697
159.745

BVC 2014
1.253.000
170.000

Realizat
2014
873.184
151.184

R2014BVC2014%
69,69
88,93

R2014/
R2013%
90,99
94,64

R2012/
R2012%
82,95
77,49

0

0

0

0

0

0

0

857.536
53

799.146
806

1.082.000
1.000

721.194
806

66,65
80,60

90,25
100

84,10
1.520,75
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3.

Informaţii financiare

Situaţiile financiare ale S.C. Regal S.A. pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2012,
2013 si 2014 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor
Publice nr. 3055/2009, cu modificarile ulterioare. Situaţiile financiare anuale ale
aniilor 2012 – 2014 au fost auditate de către Audit Serv S.R.L., înregistrată la Camera
Auditorilor Financiari din România cu nr. 549/2004, reprezentată prin Onofrei Virginia
Lidia, auditor financiar înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr.
863/2001.
Contul de profit şi pierdere
Evoluţia potenţialului financiar
Venituri totale ,din care
Cifra de afaceri
Venituri din exploatare
Vânzări de mărfuri
Venituri din producţie
Venituri din închirieri şi leasing
Venituri din activităţi diverse
Venituri din cedare active
Alte venituri
Venituri financiare
Cheltuieli totale, din care
Cheltuieli exploatare
Cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu personalul+tichete
Cheltuieli lucrări servicii terţi
Cheltuieli cu impozite şi taxe
Cheltuieli cu amortizarea
Alte cheltuieli
Cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
Profit brut
Impozit pe profit
Profit net

Exerciţiu financiar (Lei)
2012
2013
1.459.034
6.542.454
1.052.683
959.697
1.299.964
6.346.648
195.094
159.745
0
0
857.536
799.146
53
806
0
5.175.124
247.281
211.827
159.070
195.806
1.325.100
1.526.346
1.325.233
1.526.346
82.753
61.980
61.950
57.153
598.092
669.038
138.149
130.111
82.285
60.637
180.251
156.808
181.753
390.619
(133)
0
0
0
133.934
5.016.108
0
792.334
133.934
4.223.774

Sursă: Situaţii financiare anuale 2012, 2013 şi 2014

2014
899.819
873.184
632.421
151.184
0
721.194
806
(475.121)
234.358
267.398
1.038.704
1.038.704
59.150
37.857
567.024
101.848
53.422
151.614
67.789
0
0
(138.885)
0
0
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Conform tabelului de mai sus, în perioada analizată S.C. Regal S.A. Galaţi a
obţinut venituri totale în sumă de 899.819 lei şi a înregistrat cheltuieli totale în sumă
de 1.038.704 lei, rezultând o pierdere de 138.885 lei.
Faţă de BVC aprobat pe anul 2014, societatea a înregistrat pierdere în sumă de
138.885 lei. De menţionat este faptul că pierderea se datorează rezilierii contractului
de vânzare-cumpărare cu plata în rate, privind activul Restaurant Locomotiva,
înregistrându-se astfel o diminuare a veniturilor din exploatare (venit cedare active)
cu suma de 489.621 lei, recuperându-se numai valoarea avansului, respectiv 53.413
lei, precum şi c/v chirie folosinţă spaţiu pe o perioadă de 6 luni în sumă de 8.902 lei.
Evoluţia rezultatelor financiare pe ultimii 3 ani este prezentată mai jos :
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000

2012
2013

3.000.000

2014
2.000.000

1.000.000
0
Venituri totale

Cheltuieli totale

Profit brut

Profit net

-1.000.000

Din graficul de mai sus se poate observa faptul că veniturile totale ale
societăţii în anul 2013 a înregistrat creşeterea cea mai semnificativ, în sumă de
6.542.454 lei. Iar în anul 2014 societatea înregistrează o diminuare a profitului brut în
valoare de 138.885 lei.
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Patrimoniul societăţii
Evoluţia potenţialului financiar
Activ total
Active imobilizate
Active circulante
-disponibilităţi
Conturi de regularizare
Pasiv total
Capitaluri proprii
Obligaţii proprii
Conturi de regulatizare
Provizioane

2012

Exerciţiul financiar (Lei)
2013

2014

3.781.918
2.251.019
1.487.176
901.099
43.723

8.525.923
2.439.794
6.070.944
2.017.599
15.185

3.625.686
2.319.389
1.292.027
222.943
14.270

3.781.918
3.416.129
350.907
0
14.882

8.525.923
7.565.168
637.794
279.461
43.500

3.625.686
3.209.432
371.199
45.055
0

Sursă: Situaţii financiare anuale 2012,2013 şi 2014.

În graficul de mai jos este prezentată evoluţia capitalurilor proprii, are relevă o
scădere pronunţată a acestora în cursului anului 2014

8.000.000
7.000.000
6.000.000

2012

5.000.000

2013

4.000.000

2014

3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
capitaluri proprii

Din graficul de mai sus se poate observa faptul că în anul 2013 valoarea
capitalurilor proprii a înregistrat creşterea cea mai mare, în valoare de 7.565.168 lei.
Situaţiile financiare intermediare aferente raportării Semestriale ai aniilor 2013,
respectiv 2014, au fost întocmite în conformitate în conformitate cu Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice nr. 3055/2009, cu modificarile ulterioare, nu au fost auditate .
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Contul de profit şi pierdere
Evoluţia potenţialului financiar
Venituri totale ,din care
Cifra de afaceri
Venituri din exploatare
Alte venituri
Venituri financiare
Cheltuieli totale, din care
Cheltuieli exploatare
Cheltuieli privind mărfurile
Alte cheltuieli
Cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
Profit brut
Impozit pe profit
Profit net

Exerciţiu financiar (Lei)
30 Iunie 2013
30 Iunie 2014
2.438.430
275.506
541.171
435.877
2.419.763
122.527
1.878.592
(313.350)
18.667
152.979
690.748
528.681
690.748
528.681
30.194
31.372
147.005
44.346
0
1.747.682
242.410
1.505.272

Sursă: Raport semestrial I, la perioada 30 Iunie 2013, repectiv 2014

0
(253.175)
(253.175)

Conform tabelului de mai sus , se constată faptul că cifra de afaceri s -a
diminuat cu 105.294 lei în primele 6 luni ale anului 2014 faţă de aceeaşi perioadă a
anului 2013. Veniturile totale au înregistrat o scădere considerabilă în semestrul I
2014 faţă de cel din 2013 cu 2.162.924 lei, datorită diminuării considerabile a
veniturilor din exploatare cu 2.297.236 lei.
Profitul net a înregistrat o diminuare în valoare de 253.175 lei în semestrul I
2014 faţă de semestrul I al anului 2013.

3.1.

Politica şi practica privind prognozele

Prognozele anuale privind evolutţia estimată a principalilor indicatori de afaceri
vor face parte din raportele anuale întocmite de S.C. REGAL S.A. şi vor fi publicate pe
pagina de internet a societăţii.
Societatea comercială Regal S.A. va stabili o politică

şi o practică privind

prognozele, în concordanţă cu Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru
societăţiile listate pe AeRO.
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3.2.

Politica şi practica privind dividendele

Politica de dividend va reflectă permanent contextul mediului economic şi va
avea în vedere un randament ţintă în linie cu evoluţia pieţei. Societatea urmăreşte
creşterea efortului investiţional, ca sursă a randamentelor viitoare şi îşi propune un
raport echilibrat între politica de dividend şi cea de asigurare de resurse pentru
programele investiţionale.
S.C. REGAL S.A. gestionează procesul de distribuire a dividendului, cu încadrarea în
termenele legale şi prin stabilirea unor modalităţi de plată care să asigure un grad cât
mai ridicat de achitare, în acest sens se precizează că:
(1) în fiecare an, S.C. REGAL S.A. anunţă acţionarii, în mod repetat (prin
Comunicate, prin materiale AGA), cu privire la termenele de plată a dividendelor;
acţiunea de plată se derulează pe parcursul intregului exerciţiu financiar;
(2) prin modalităţile de plată folosite se încearcă asigurarea în mod constant a
unui procent de achitare cât mai ridicat şi obţinerea unor costuri cât mai reduse
pentru acţionari pentru distribuire .
(3) Termenul de începere a plăţii dividendelor respectă termenul legal, de
maxim 60 de zile de la publicarea hotărârilor AGOA.
În fiecare an se distribuie dividendele aferente exerciţiului financiar încheiat
împreuna cu dividendele nedistribuite

aferente din precedendele 2 exerciţii

financiare. La încheierea a 3 ani, în conformitate cu prevederile legislative privitoare
la prescripţia extinctivă, consiliul de administraţie aduce anual la cunosţintă
acţionarilor împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a solicita plata
dividendelor cuvenite şi neridicate timp de 3 ani şi propune în fiecare adunare
generală de bilanţ, înregistrarea acestora la “alte venituri”.
Politica de dividend asigură posibilitatea adoptării de către fiecare acţionar a
unei decizii investiţionale privind încadrarea acţiunii S.C. REGAL S.A. în portofoliul de
deţineri pe termen scurt/mediu/lung.
Informarea acţionarilor cu privire la nivelul impozitului pe dividend
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Impozitul pe dividend aferent diferitelor categorii de acţionari, este de 16%, cu
excepţia acţionarilor cu rezidenţă fiscală în ţări cu care România are semnate
acorduri de evitare a dublei împuneri. Din colaborarea prevederilor Codului fiscal cu
cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene, se
evidenţiază urmatoarele :
- „dacă un contribuabil este rezident al unei ţări cu care România a încheiat o
convenţie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplică venitului
impozabil obţinut de către acel contribuabil din România nu poate depăşi cota de
impozit prevăzută în convenţie care se aplică asupra acelui venit. În situaţia în care
sunt cote diferite de impozitare în legislaţia internă sau în convenţiile de evitare a
dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile.”
- Legislaţia Uniunii Europene se aplică în relaţia României cu statele membre ale
Uniunii Europene sau ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.
Sunt scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România următoarele
venituri:
a) veniturile persoanelor juridice străine care desfăşoară în România activităţi de
consultanţă în cadrul unor acorduri de finanţare gratuită, încheiate de Guvernul
României/autorităţi publice cu alte guverne/autorităţi publice sau organizaţii
internaţionale guvernamentale sau neguvernamentale;
b) dividendele plătite către fonduri de pensii, astfel cum sunt ele definite în legislaţia
statului membru al Uniunii Europene sau în unul dintre statele Asociaţiei Europene a
Liberului Schimb.
Societatea comercială Regal S.A. va stabili o politică

şi o practică privind

dividendele, în concordanţă cu Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru
societăţiile listate pe AeRO.
4.

Plan de dezvoltare
Strategia Consiliului de Administraţie al S.C. REGAL S.A. a avut în vedere :

1. Analiza construirii de blocuri pe două locaţii pretabile acestui tip de proiect
2. Închirierea spaţiilor cu potenţial în obţinerea de venituri şi profituri
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3. Vânzarea spaţiilor fara potenţial de închiriere sau cu cheltuieli mari de
mentenanţă
4. Propunere investiţii pentru spaţiile ce ramân în societate
1. Construirea de blocuri pe amplasamentul din Galaţi, str. Macedona, nr. 2 (Terasa
Intim) şi str. Domneasca, nr. 139 (Terasa Tineretului) s-a concluzionat a fi
neoportună, având în vedere preţul de construire, preţurile de vânzare din Galaţi ş i
marja de profit prea mic în balanţa cu riscul investiţiei. Analiza pieţei imobiliare
Galaţi:
Adevărul 4 februarie 2015,
Apartamentele din Galaţi au continuat să se ieftinească, dar ritmul declinului a
încetinit simţitor, preţul terenurilor şi media chiriilor s-au stabilizat.
* În acest moment, Galaţiul este singurul oraş din regiunea Sud-Est în care
valoarea apartamentelor a scăzut * Analiştii se aşteaptă la o creştere a pieţei
imobiliare în 2015.
Potrivit datelor existente în piaţă, în anul ce tocmai s -a încheiat, gălăţenii au
plătit, în medie, mai puţin pentru un apartament în comparaţie cu anul 2013. Nivelul
scăderii preţurilor este unul mediu, faţă de celelalte mari oraşe din ţară. Galaţiul se
află la jumătatea unui clasament naţional, realizat pe baza evoluţiei preţurilor de
site-ul de specialitate analizeimobiliare.ro.
Singura scădere din regiune : Galaţiul este singurul oraş reşedinţă de judeţ din
regiunea Sud-Est în care preţul mediu pentru metrul pătrat construit a scăzut. Potrivit
experţilor imobiliari, piaţa imobiliară reprezintă un foarte bun indicator al
atractivităţii unui oraş. Astfel, preţurile medii cerute pe metru pătrat util au scăzut în
ultimele 12 luni. În trimestrul patru al anului 2014, valoarea medie la Galaţi era de
623 de euro, cu 0,4 procente mai mică faţă de cea de 626 de euro din trimestrul
patru al anului 2013.
Codaşi şi la "Prima Casă"
„Prin intermediul acestui program se puteau accesa credite de până la 65.000 de
euro, în funcţie de tipul de proprietate dorit. Gălăţenii însă ocupă un loc codaş
printre cei care au folosit această facilitate. Potrivit unui top realizat de Fondul
Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM),
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Galaţiul este printre ultimele oraşe din ţară din punct de vedere al contractării
acestui tip de împrumut.”
2. Închiriere spaţii :
Închiriat
Neînchiriat
Administrare
proprie
propus
ptr.
Demolare
Total

mp
mp
mp
mp
Cota %
2.968,54 2562,38
406,16
38,83
3.575,81 3024,11
70,68 481,02
46,78
853,87

853,87

246,47

246,47

7.644,69 6686,83

11,17
476,84

481,02

3,22
100

Societatea face în continuare eforturi de închiriere a spaţiilor disponibile, într -o
piaţă dificilă a municipiului Galaţi.
3. Vânzare spaţii
Se are în vedere propunerea spre valorificare prin vânzare a urmatoarelor spaţi :
a) Spaţii de vânzare, fără potenţial de închiriere :
i. Spaţiu Cofetaria Amandina, Galaţi str. Viilor, bloc J : Su = 82 mp; Spaţiu
Locomotiva, Galaţi, str. Gării, nr. 7 : Su = 268.3 mp spaţiu, 47,6 mp
terasă, 383 mp teren;
b) Spaţii estimate propuse la vânzare (cheltuieli de mentenata mari):
i. Spaţiu Complex Aeroport, Galaţi, Micro 38A : Su = 3.121 mp
(subsol/parter/etaj) ;
ii. Spaţiu Restaurant Pescarul, Galaţi, Faleza Dunării: Su = 732 mp , teren
2797 mp;
iii. Teren Francezi, Galaţi, Complex Francezi : S teren = 5.234 mp. Parte din
clădiri (în ruină la ora actuală) au fost vândute în 1995 către terţi.
Strategie propusă : cumpărare clădiri (ruine) existente; demolare; valorificare
teren.
4. Mentenanta spaţii
Având în vedere starea modestă a spaţiilor neînchiriate, se propune un program de
învestiţii în mentenanta acestor spaţii pe doua paliere :
-

Cheltuieli de întreţinere : reparaţie hidroizolatie acolo unde se impune
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-

Cheltuieli de minima igienizare: faţadă/interior

-

Cheltuieli de igienizare generală, doar în situaţia semnării de contracte de
închiriere

Societatea REGAL S.A. se va orienta în continuare cître dezvoltarea segmentelor
existente şi eventual a unor segmente noi pentru care apar oportunităţi de viitor.
Focusul principal rămâne zona de închirieri, având potenţial constant de creştere,
o prioritate fiind şi lărgirea bazei de clienţi.
5.

Factori de risc
Principalele riscuri la care este expusă activitatea firmei sunt :
Riscul de lichiditate
Politica societăţii cu privire la lichiditati este de a menţine suficiente resurse

pentru a-şi îndeplini obligaţiile la data scadenţei. Societatea urmăreşte zilnic şi pe
termen scurt evoluţia nivelului lichidităţilor, coeficientul de lichiditate este mai mare
decat 1.
Riscul de finantare
Finanţarea activităţii societăţii este suficient asigurată prin sursele proprii de
lichiditate, nu are resurse împrumutate.
Firma deţine suficiente active pentru garantarea lichidităţii şi este protejată faţă
de riscul potenţial determinat de reducerea valorii activelor.
Riscul de pret
Este influenţat de costurile societăţii. Pentru atenuarea efectelor acestei
categorii de risc, periodic s-au analizat toate categoriile de costuri, în scopul
cunoaşterii abaterilor şi luarea măsurilor pentru încadrarea în nivelele planificate.
Riscul este o variabilă antonima a rentabilităţii din activitatea economică. În
gestiunea financiară a societăţii riscul este structurat în doua grupe de indicatori:
A – Variabilitatea profitului
B – Capacitatea societăţii de a face faţă angajamentelor asumate.
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A. Analizând profitabilitatea societăţii rezultă urmatoarele:
a) Cifra de afaceri în anul 2014 este de 873.184 lei, cu 86.513 lei mai mică faţă
de anul 2013 şi cu 179.499 lei mai mică faţă de anul 2012
b) În anul 2014 a fost înregistrată o pierdere de 138.885 lei faţă de un profit net
de 4.223.774 lei în anul 2013 iar în anul 2012 a fost profit net de 133.934 lei
B.Capacitatea societăţii de a face faţă angajamentelor asumate faţă de terţ i
(riscul de faliment) se poate aprecia prin:
1. Analiza statică a echilibrarilor financiare din bilanţ :
a) lichiditatea - oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
Indicatorii de lichiditate în 2014 sunt de 4,85 (lichiditatea curentă), respectiv 4,79
(lichiditatea imediată).
b) gradul de îndatorare al societăţii este zero, neavând credite contractate .
2. Analiza dinamică a fluxurilor de trezorerie :
a) Viteza de intrare sau iesire a fluxurilor de trezorerie arată capacitatea
societăţii de a controla capitalul circulant şi activitaţile comerciale de bază ale
societăţii.
Viteza de rotaţie a stocurilor în anul 2014 este de 6 zile.
b) Viteza de rotaţie a debitorilor-clienţi calculează eficacitatea societăţii în
colectarea creanţelor, în anul 2014 este de 98 zile.
c) Viteza de rotaţie a creditorilor-furnizori estimează creditarea obţinută de la
furnizori şi în anul 2014 este de 15 zile la societatea Regal S.A.

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
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incertitudinile persistente de pe scena politicã care ar putea duce la creşterea
costurilor de finanţare şi la încetarea investiţiilor.
Ţãrile în curs de dezvoltare, precum România, au nevoie de o ajustare a
procesului legislativ, astfel încât să se asigure un cadru stabil pentru promovarea
unui echilibru între interesele consumatorilor şi investitorilor. Procesul de
asigurare a acestui cadru stabil se poate prelungi pe o perioadă lungă de timp,
întrucât România poate trece printr-o serie de modificari bruşte şi neanticipate la
nivel politic, juridic, social sau economic, inclusiv perioade de recesiune
economicã, modificări importante sau amendamente legislative, creşteri ale ratei
inflaţiei, instabilitate guvernamentalã, măsuri de austeritate luate de Guvern sau
intervenţii ale Statului în zonele principale de infrastructurã (inclusiv, fără a se
limita la, contribuţiile solicitate de Guvern).
Generalitati – Piete Emergente
Economia din România este în prezent în tranziţie spre o economie de piaţă,
iar mediul macro-economic este incã instabil. De aceea, piaţa din România implicã
riscuri mai mari decât pieţele dezvoltate, incluzând riscuri politice şi legislative.
Evenimente politice, economice, sociale sau evenimente de altã naturã din
România sau din alte pieţe emergente pot avea un impact important asupra valorii
pieţei şi lichidităţii Acţiunilor.
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
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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
12 luni anterioare listării
Nu este cazul.

7.

Planuri legate de operaţiuni viitoare pe piaţa de capital
Nu există planuri legate de operaţiuni viitoare pe piaţa de capital.

8.

Numele auditorilor
Situaţiile financiare anuale pentru perioadele supuse analizei, ale societăţii

Regal S.A. ale aniilor 2011 -2013 au fost auditate de către Audit Serv S.R.L.,
înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din Româniacu nr. 549/2004,
reprezentată prin Onofrei Virginia Lidia, auditor financiar, înregistrată la Camera
Auditorilor Financiari din România, cu nr. 863/2001.
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
1.052.683
1.325.233
(25.269)

2013

2014

959.697
873.184
1526.346 1.038.704
4.820.302

S1 2013
541.171
690.748

S1 2014
435.877
528.681

(406.283) 1.729.015 (406.154)

Rezultat financiar
159.203
195.806
267.398
18.667
152.979
Rezultat brut
133.934
5.016.108 (138.885) 1.747.682 (253.175)
Rezultat net
133.934
4.223.774 (138,885) 1.505.272 (253.175)
Rezultat net pe
0,11
3,52
(0,12)
1,25
(0,21)
actiune (Lei)
Sursă: Raportul anual anii 2012,2013,2014 şi raport semestrial , la perioada 30 iunie
2013 şi 30 iunie 2014
2. Sinteza pozitiei financiare /bilantul pentru ultimii 3 ani - anual şi
ultimul semestrial, cel semestrial nu au fost auditate
(lei)
2012
2013
2014
30.06.2014
Elemente de activ
Active imobilizate
2.251.019
2.439.794
2.319.389
2.373.396
Active circulante
1.487.176
6.070.944
1.292.027
5.252.324
Cheltuieli in avans
43.723
15.185
14.270
17.260
Total activ
3.781.918
8.525.923
3.625.686
7.642.980
Elemente de pasiv
Capitaluri proprii
3.416.129
7.565.168
3.202.509
3.088.219
Datorii, total din
350.907
637.794
378.122
4.444.661
care:
- Sub 1 an
244.989
522.447
267.221
4.332.043
- Peste 1 an
105.918
115.347
110.901
112.618
Provizioane
14.882
43.500
0
Venituri in avans
279.461
45.055
110.100
Total pasiv
3.781.918
8.525.923
3.625.686
7.642.980
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 5 ani

Bugetul societăţii ( lei)
Venituri din exploatare
dincare:
Cifra Afaceri
Cheltuieli din exploatare

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.055.000 1.078.210 1.105.165 1.135.005 1.169.055 1.209.972
955.000

976.010 1.000.410 1.027.421 1.058.244 1.095.283

1.041.200

1.064.106

1.090.709

1.120.158

1.153.763

1.194.145

Rezultat operational

13.800

14.104

14.456

14.847

15.292

15.827

Rezultat financiar

37.260

38.080

39.032

40.086

41.288

42.733

Rezultat brut

51.060

52.183

53.488

54.932

56.580

58.560

Rezultat net
Rezultat net pe actiune
(lei)

42.890

43.834

44.929

46.143

47.527

49.190

0,0357

0,0365

0,0374

0,0384

0,0396

0,0410
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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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