MEMORANDUM
intocmit pentru admiterea acţiunilor emise de
SOCIETATEA SCUT S.A. BACĂU 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 Scut
S.A. Bacău, 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 12.02.2015 care a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IVa nr. 1101/2.III.2015. Emitentul este o societate comercială pe acţiuni înmatriculată
la Registrul Comerţului sub numărul J04/71/11.01.1991, CUI RO 955342, având un
capital social de 552.532,50 Ron împărţit în 221.013 acţiuni nominative ordinare cu o
valoare nominală de 2,5 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
aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum trebuie considerată ca fiind
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făcută fără autorizarea Emitentului sau a Consultantului Autorizat, care nu îşi asumă
nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că
situaţia Emitentului, precum şi datele şi informaţiile incluse aici, pot suferi modificări
după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiara a acestui
Memorandum.
1.

PERSOANE RESPONSABILE
Acest Document de Prezentare a societăţii Scut S.A. Bacău,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 SCUT S.A. BACĂU 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 Consultatul Autorizat. Emitentul este societatea Scut S.A. Bacău
(denumit în continuare “Emitent”), persoană juridică română, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. J04/71/1991, cod unic de înregistrare RO 955342, cu
sediul social în Bacău, str. Izvoare, nr.100, reprezentată prin Ing. Radu Constantin, în
calitate de Director General – Preşedinte al Consiliului de Administraţie. Consultantul
Autorizat este S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. (denumită în continuare “Consultant
Autorizat”), societate de servicii de investiţii financiare, cu sediul în Cluj-Napoca,
str. 21 Decembrie 1989 nr.104, Judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului Cluj-Napoca sub nr. J12/3156/1994, cod unic de înregistrare RO 6838953
reprezentată prin Dl. Radu Claudiu Roşca, în calitate de Director General – Director
General.
Atât Emitentul cât şi Consultantul Autorizat declară că informaţiile incluse în
prezentul document de prezentare sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu
realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul
acestuia.
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Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Document de prezentare
sunt rezultatul unei analize atente şi diligente şi sunt fundamentate pe ipoteze şi
prezumţii de bună credinţă şi rezonabile.
În baza cunoştinţelor sale, Emitentul confirmă că acest Document de
prezentare conţine toate informaţiile importante cu privire la Emitent, la afacerile
acestuia şi la acţiunile emise şi că toate acestea sunt reale şi corecte. De asemenea,
Emitentul confirmă că informaţiile prezentate nu sunt de natură a induce în eroare şi
că toate opiniile, previziunile şi intenţiile Emitentului incluse în prezentul Document
de prezentare sunt exprimate cu bună credinţă.
2.

Prezentare Emitent

Denumirea: SOCIETATEA SCUT S.A. BACĂU
Domeniul de activitate : "Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a."
Cod CAEN : 4399
Codul fiscal: RO 955342
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J04/71/11.01.1991
Adresa: str. Izvoare, nr. 100, Bacău
Date contact: Tel: 0234.584.325, 0234.584.255; Fax: 0234.584.255
Adresa de e-mail: office@sut.ro
Pagina de internet: www.sut.ro
Numele persoanei de legătură cu BVB: ing. Radu Constantin
Simbol de tranzacţionare: SCBC
Codul ISIN: ROSCBCACNOR0
2.1. Scurt istoric al societăţii
Societatea comercială Scut S.A. Bacău a fost înfiinţată în anul 1948 sub
denumirea de Intreprinderea de Utilaj Transport şi după apariţia Legii nr. 15/1990
respectiv a Legii nr. 31/1990 a primit denumirea actuală.
În anul 1990 prin reorganizarea T.A.G.C.M. Bacău, antrepriza S.U.T. devine
societate comercială pe acţiuni cu capital privat, cu acelaşi profil de activitate şi
având denumirea " Scut S.A. Bacău".
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Încă de la început s-a declarat că societatea comercială plătitoare de TVA,
având codul unic de înregistrare RO 955342.
Societatea a luat măsuri necesare desfăşurării activităţii în condiţiile de
respectare a mediului înconjurător, neexistând litigii privind încălcarea legislaţiei de
mediu. Societatea are autorizaţie de mediu pentru toate activităţile desfăşurate.
Societatea este certificată din punct de vedere al mediului prin sistemul SREN ISO
14001:2005 din anul 2007.
Societatea are pe rolul instanţelor de judecată, în diferite stadii de soluţionare,
dosare privind procedura insolvenţei unor societăţi debitoare, din se exemplifică:
Dosar nr. 6664/121/2004 Tribunal Galaţi privind debitoare S.C. Vega 93
S.R.L., cu debit de 147.328,08 lei
Dosar nr. 24623/3/2014 Tribunal Bucureşti privind debitoare S.C. T.M.U.C.B.
S.A., cu debit de 16.516,80 lei
Dosar nr. 7723/99/2009 Tribunal Iaşi privind debitoare S.C. EMBEROM S.R.L. ,
cu debit de 70.729,09 lei
Dosar nr. 7671/110/2010 Tribunal Bacău privind debitoare S.C. ECCOR S.R.L.,
cu debit de 46.422,99 lei
Dosar nr. 8135/82/2009 Tribunal Braşov privind debitoare S.C. LUCFOREST
S.R.L., cu un debit de 15.156,72 lei
Dosar nr. 2071/3/2009 Tribunal Bucureşti privind debitoare S.C. STANDARD
CARGO S.R.L., cu debit de 19.881,42 lei
Dosar nr. 1906/110/2012 Tribunal Bacău privind debitoare S.C. ALCOR S.A.,
cu un debit de 4.651,38 lei.
2.2. Descrierea activităţii
Domeniile de activitate ale societăţii sunt: reparaţii autocamioane,vânzarea de
piese auto, lucrări de construcţii, conducte pentru lucrări (reţele – alimentare cu apă,
canalizare), construcţi de şosele, străzi, drumuri, demolare elemente de construcţii,
curăţirea amplasamentelor, pregătirea şantierelor, închirierea de utilaje de
construcţii cu persoanlul de serviciu aferent.
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Pentru buna desfăşurare a procesului de muncă, societatea are în dotare
următoarele mijloace de producţie:
Service Mercedes-Benz ce realizează lucrări de revizii curente, reparaţii în
garanţie, reparaţiiaciidentale şi depanări pentru autocamioane, conform
specificaţiilor dealerului;
Utilaje pentru construcţii : buldoescavatoare, automacarale;
Mijloace de transport : autobasculante;
Construcţii şi reparaţii drumuri: se realizează cu mijloace de transport şi
utilajele proprii.
2.3. Structura actuală a acţionariatului Emitentului
Capitalul social actual al societăţii Scut S.A. Bacău este de 552.532,50 Ron,
fiind format din 221.013 acţiuni, cu o valoare nominală/acţiune de 2,5 Ron.
Acţiunile Emitentului sunt tranzacţionate începând cu data de 04.12.1996 pe
Rasdaq, la categoria III-R, având simbolul de tranzacţionare SCBC. Ultima
tranzacţionare s-a înregistrat în data de 19.05.2015 la preţul de 4,50 lei, cu o
capitalizare anticipată de 994.558,50 Lei, conform datelor preluate de site-ul Bursei
de Valori Bucureşti.
Structura acţionariatului la data de 16 Aprilie 2015 se prezintă conform
tabelului urmãtor:
Nume
Număr acţiuni
Procent (%)
Radu Constantin
110.506
49,9998
Baciu Gheorghe
26.247
11,8758
Pers. Fizice
67.260
30,4326
Pers. Juridice
17.000
7,6919
TOTAL
221.013
100
Sursa: Structura sintetică consolidată a deţinătorilor de instrumente financiare
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Capitalizarea anticipată
Evaluarea capitalizării anticipate a societăţii Scut S.A. Bacău s-a realizat pa baza
rezultatelor obţinute din evaluarea după metoda multiplilor (evaluare relativă) la
4.990.727 Ron, adică:
5.8x
Profitul net

2014

0.5x
CA netă2014

0.4x
Valoarea contabilă2014

3.5x
EBITDA2014

Rezultate financiare
CPP (Ron)
Cifra de afaceri
Costul vânzărilor
Cheltuieli administrative
(+) Cheltuieli cu personalul
(+)
Alte
cheltuieli
administrative
Alt rezultat din exploatare
(+)
Alte
venituri
din
exploatare
(-) Alte cheltuieli din
exploatare
(-) Ajustări din imobilizări
şi provizioane
Rezultat din exploatare /
EBIT
Rezultat financiar
(+) Venituri financiare
(-) Cheltuieli financiare
Rezultat brut
Impozit pe profit
Rezultat net

2014
9.697.588
(5.307.775)
(2.781.939)
(2.375.923)
(406.016)

2013
12.067.422
(6.490.058)
(3.553.964)
(3.094.499)
(459.465)

∆ 14/13 (%)
(19,6)
(18,2)
(21,7)
(23,2)
(11,6)

2012
2011
13.010.549 12.311.080
(7.127.291) (6.451.378)
(3.548.622) (3.470.604)
(3.147.213) (3.156.691)
(401.409)
(313.913)

261.548
2.303.325

(1.332.583)
230.320

>100

(1.596.652) (1.683.929)
247.754
197.576

(1.405.154)

(1.052.637)

33,5

(1.045.870) (1.188.379)

(636.623)

(573.035)

11,1

(798.536)

(693.126)

1.869.422

690.817

170,0

737.984

705.169

(843.691)
11.502
855.193
1.025.731
(160.618)
865.113

(508.944)
38.340
(547.284)
181.873
(31.844)
150.029

65,8
(70,0)
56,3
464,0
404,4
476,6

(623.485)
42.894
(666.379)
114.499
(25.080)
89.419

(604.422)
26.268
(630.690)
100.747
(24.036)
76.711

După metoda multiplilor, compania valorează 4.9 mRon.
Evaluarea relativă a fost realizată pe sectorul alte lucrări speciale de construcţii
la nivel eurpean, în primul rând pentru a obţine un număr relativ relevant de
companii care activează pe un segment de piaţă identic sau cât cât mai apropiat de
cel al Scut S.A. Bacău. Eşantionul pe care s-a efectuat evaluarea constă în 7 companii
la nivel european.
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Multiplii luaţi în calcul sunt P/E, P/S, P/BV şi EV/EBITDA, la care s -a acordat un
grad dispropotţionat de importanta.
La valoarea obţinută din metoda multiplilor s -a aplicat un discount de 50 % pentru
a îngloba riscurile ce derivă din statutul de economie emergentă, de piaţa de capital
de frontieră, de lichiditate redusă a emitentului precum şi din faptul că veniturile
obţinute din obiectivul principal de activitate reprezintă o pondere redusă în cifra de
afaceri.
Compania

Simbol Reuters
Vinci
SGEF.PA
Elecnor
ENOR.MC
Per Aarsleff
PAALb.CO
Mota Engil SGPS
MOTA.LS
Oranjewoud
ORANW.AS
Mostostal Warszawa
MSWP.WA
Domiki Kritis
DKRr.AT
Mediana sector european – alte lucrări
speciale de construcţii

P/E
12.3
13.3
13.8
9.6
32.7
17.2
86.3
13.8x

Profit net
Scut S.A. Bacău 2014 (Ron)
865.113
Evaluare relativă (metoda multiplilor)
P/E
Valoare Scut S.A. Bacău după multipli sector 11.959.596
european (Ron)
Pondere multipli
30%
Valoare finală Scut S.A. Bacău
RON 4.990.727
(discount de 50%)

P/S
0.8
0.5
0.5
0.2
0.1
0.1
0.4
0.4x

CA netă

P/BV

EV/EBITDA

2.0
1.7
2.1
1.3
1.3
1.2
0.5
1.3x

8.3
11.1
5.9
5.1
7.4
4.0
6.2
6.2x

9.697.588
P/S
4.009.699

Capitaluri
proprii
13.589.905
P/BV
17.963.480

EBITDA
2.548.061
EV/EBITDA
11.970.003

40%

20%

10%

2.4. Conducerea societăţii
Conducerea societăţii este asigurată de Adunarea Generală a Acţionarilor în
conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 şi ale Actului Constitutiv al societăţii.
a) Consiliul de administraţie al Emitenului este alcătuit din următorii membrii:
Radu Constantin
Otetea Janica
Baciu Gheorghe

Preşedinte
Membru
Membru
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1. Radu I. Constantin
Este Preşedinte în Consiliul de Administraţie al societăţii comerciale Scut S.A.
Bacău. A obţinut diploma de licenţă în anul 1979 ca şi inginer electromecanic

în

cadrul Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân” Constanţa, Facultatea de
Electromecanică.
Din anul 1987 până în prezent a îndeplinit următoarele funcţii în cadrul
societăţii comerciale SCUT S.A.: inginer, şef atelier, manager general între 1994-1998
şi apoi Director General şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie.
2. Otetea Janica
Este membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Scut S.A.
3. Baciu Gheorghe
Este membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Scut S.A.
Membrii Consiliului de Administraţie deţin un număr de 153.055 de acţiuni, astfel:
Nume şi prenume
Radu Constantin
Otetea Janica
Baciu Gheorghe

Număr acţiuni
110.506
16.302
26.247

b) Conducerea executiva este asigurata de :
Radu Constantin
Tomozei Maria

Director General
Director Economic

1. Radu Constantin
Domnul Radu Constantin este Directorul General al societăţii comerciale Scut S.A.

2. Tomozei Maria
Ocupă postul de Director Economic în cadrul societăţii SCUT S.A. din anul 1980
până în prezent. A urmat cursurile Facultăţii de „Contabilitate şi Informatică de
Gestiune” din cadrul Universităţii „Spiru Haret” din Bucureşti, în perioada 2008-2012.
Deţine un număr de 1060 acţiuni.
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2.5. Numărul angajaţilor, gradul de pregatire şi gradul de sindicalizare a acestora
Societatea desfăşoară activităţile cu un personal de 51 salariaţi, dintre care 15
cu studii superioare, 32 calificaţi şi 4 necalificaţi.
2.6. Cota de piaţă / principalii competitori
Activitatea cea mai importantă în cadrul societăţii noastre este cea de reparaţii
auto, care se desfăşoară pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii, pentru
autocamioane Mercedes-Benz şi pentru mijloace de transport multimarker.
Service-ul Autocamioane Mercedes-Benz dispune de piese de schimb, dotare
tehnică şi forţă de muncă calificată, cota de piaţă fiind de 50%.
Activitatea de prestări servicii cu utilaje de construcţii şi mijloace auto are o
tradiţie în societate, dotare tehnică, forţă de muncă specializată, utilaje de
construcţii şi mijloacele de transport de care dispunem ne permit desfăşurarea unei
activităţi eficiente în acest domeniu al activităţii de producţie, cota de piaţă locală
fiind de 0,5%.
În activitatea de construcţii, alimentări cu apă şi canalizări, printr-o organizare
bună şi prin dotarea tehnică şi experienţa cadrelor tehnice s -au efectuat lucrări în
condiţii de eficienţă economică. În acest domeniu cota de piaţă este în jur de 1% pe
plan local. Competitorii pe piaţa Bacăului sunt:
S.C. TIRIAC AUTO S.R.L.

S.C. COMNEF S.R.L.

S.C. RUSTRANS S.R.L.

S.C. ROMCONSTRUCTOR S.A.

S.C. CONBAC S.A.

S.C. RAD-TRANS S.R.L.

2.7. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business
Cifra de afaceri la sfârşitul exerciţiului financiar 2014 în valoare totală de
9.697.588 lei cuprinde venituri din producţia vândută – de 7.747.120 lei şi din
vânzarea mărfurilor în sumă de 1.950.468 lei.

11

Document de Prezentare a Societăţii Scut S.A. Bacău

2.8.

Clienţi principali / Contracte semnificative
Principalii clienţi ai societăţii sunt:
S.C. Tehnostrade S.R.L.

U.A.T. Faraoani

S.C. Vega 93 S.R.L.

S.C. Ginavidor Trans S.R.L.

S.C. Licurici Impex S.R.L.

S.C. Agricola 96 Tiganesti

S.C. Transport Public S.A.

S.R.L.

S.C. Nicolmit S.R.L.

S.C. Florion Picu S.R.L.

U.A.T. Bacău

S.C.

Metale

Internat

S.R.

2.9. Principalii Indicatori tehnico-operationali
Cifra de afaceri la sfârşitul exerciţiului financiar 2014 în valoare totală de
9.697.588 lei cuprinde venituri din producţia vândută – de 7.747.120 lei şi din
vânzarea mărfurilor în sumă de 1.950.468 lei.
3.

Informaţii financiare
Situaţiile financiare ale Societăţii Scut S.A., pentru anii încheiaţi la 31

decembrie 2012, 2013 şi 2014 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii
contabilităţii nr.82/1991 republicată, şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.
3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile cu Directivele Europene,
OMFP nr. 78/2014- privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale.
Situaţiile financiare anuale ale societăţii au fost auditate.
Situaţia financiar-contabilă
Elemente de bilanţ
Active imobilizate
Active circulante
Cheltuieli în avans
Total active
Datorii curente
Datorii termen mediu
Provizioane
Capitaluri proprii

Exerciţiu financiar (Lei )
2012
2013
18.175.030
17.923.719
3.348.017
2.920.065
65.718
78.747
21.588.765
20.922.531
1.800.281
1.685.668
7.106.621
6.467.739
107.102
44.333
12.574.761
12.724.791

2014
16.808.614
2.154.110
0
18.896.724
855.855
4.516.964
0
13.589.905
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Venituri în avans
Total pasive

21.588.765

20.922.531

18.962.724

Sursă: Raport anul 2012,2013 şi 2014
În anul 2013 se înregistrează la capitaluri proprii o creştere de 1,20% faţă de
anul precedent.
Se observă din tabelul de mai sus faptul că la finele anului 2014, societatea a
înregistrat o diminuare a activelor imobilizate cu 1.115.105 lei faţă de anul
precedent, capitaluriile proprii înregistrează o creştere de 6,80 %.
Total active ale societăţii în anul 2014 au avut un trend descendent cu
2.025.807 lei , de asemenea şi total pasive s -au diminuat cu 1.959.807 lei faţă de anul
anterior.
Rezultatele activităţii economico-financiare
Elemente de bilanţ
Venituri din exploatare
Venituri financiare
Venituri extraordinare
Venituri totale
Cheltuieli exploatare
Cheltuieli financiare
Cheltuieli totale
Cifra de afaceri
Profit brut
Profit net
Rata profit %

Exerciţiu financiar (Lei )
2012
2013
13.258.303
12.297.742
42.894
38.340

2014
12.000.913
11.502

13.301.197
12.520.319
666.379
13.186.698
13.010.549
114.499
89.419
1,0

12.012.415
10.131.491
855.193
10.986.684
9.697.588
1.025.731
865.113
1,0

12.336.082
11.606.925
547.284
12.154.209
12.067.422
181.873
150.029
1,0

Sursă: Raport anual 2012, 2013 şi 2014
În anul 2013 cheltuielile totale ale societăţii în sumă de 12.154.209 lei s-au
diminuat cu 1.032.489 lei faţă de anul 2012.
Veniturile din exploatare ale societăţii au avut un trend oscilant pe perioada
supusă analizei, în anul 2013 acestea au înregistrat o scădere cu 960.561 lei faţă de
anul anterior.
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Din analiza rezultatelor activităţii economico-financiară pe anul 2014
comparativ cu anul 2013, se constată faptul că veniturile totale ale societăţii au avut
un trend descendent cu 323.667 lei, cheltuielile totale s-au diminuat cu 1.167.525 lei,
iar cifra de afaceri a înregistrat o scădere cu 2.369.834 lei. Profit net al societăţii a
fost în creştere pe toată perioada supusă analizei, ajungând să înregistreze cu
715.084 lei mai mult faţă de anul trecut.
Situaţiile financiare intermediare aferente raportării Semestriale şi ale
Trimestrului III , ai aniilor 2013, respectiv 2014, au fost întocmite în conformitate cu
Standardele contabile aplicabile, nu au fost auditate.
Elemente de bilanţ
Specificaţii
Active imobilizate
Active circulante
Cheltuieli în avans
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an
Active circulante nete/datorii curente nete
Total active minus datorii curente
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an
Provizioane
Venituri în avans
Capital şi rezerve
Capital subscris
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Profit brut
Profit net
Pierdere
Capital propriu

Exerciţiu financiar (Lei)
30 iunie 2013
30 iunie 2014
17.907.988
17.633.470
2.913.229
2.786.593
186.102
100.116
2.114.500
2.154.097
984.831
732.612
18.892.819
18.366.082
6.281.061
5.666.216
6.410
552.533
6.715.528
5.306.701
46.500
36.996
12.611.758

Sursă: Raport semestrial, la perioada 30 iunie 2013, respectiv 2014

552.533
6.715.528
5.456.731
31.336
12.693.456

În urma analizei elementelor de bilanţ societatea a înregistrat diminuări la
datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an cu 614.845 lei în primul
semestrul al anului 2014 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, această diminuare a
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fost urmată de scăderea înregistrată la total active minus datorii curente la perioada
30 iunie 2014 faţă de 30 iunie 2013 cu 526.737 lei.
Iar rezervele au înregistrat o creştere de 2,80%, de la 5.456.731 lei la data 30
iunie 2014 faţă de 5.306.701 lei a perioadei 30 iunie 2013.
Rezultatele activităţii economico-financiare
Specificaţii
Venituri din exploatare
Venituri financiare
Venituri extraordinare
Venituri totale
Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
Cheltuieli totale
Profit brut
Profit net
Pierdere

Exerciţiul financiar (Lei)
30 Iunie 2013
30 Iunie 2014
5.525.732
4.975.195
22.581
5.699
5.548.313
4.980.894
5.238.388
4.755.533
218.425
255.615
5.501.813
5.011.148
46.500
36.996
31.336

Sursă: Raport semestrial, la perioada 30 iunie 2013, respectiv 2014

În semestrul I al anului 2014 s-au desfăşurat activităţi de producţie în domeniul
închirierii de utilaje de construcţii şi mijloace auto, s -au efectuat lucrări de reparaţii
auto şi lucrări de construcţii drumuri, alimentări cu apă şi canalizare. Volumul acestor
lucrări în semestrul I 2014 a fost mai mic datorită lipsei de comenzi în toate
sectoarele de activitate.
Veniturile totale în semestrul I 2014 faţă de semestrul I al anului precedent a
înregistrat o diminuare cu 567.419 lei, această scădere se datorează diminuării
veniturilor din exploatare cu 550.537 lei în perioada 30 iunie 2014 faţă de aceeaşi
perioadă a anului anterior.
Cheltuielile financiare au înregistrat o creştere de 37.190 lei în semestrul I
2014 faţă de aceaşi perioadă a anului trecut.
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Elemente de bilanţ la perioada trimestrul III 2013-2014
Specificaţii
Active imobilizate
Active circulante
Cheltuieli în avans
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1
an
Active circulante nete/datorii curente nete
Total active minus datorii curente
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de
1 an
Provizioane
Venituri în avans
Capital şi rezerve
Capital subscris
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Profit net
Pierdere
Capital propriu

Exerciţiu financiar (Lei)
30 Septembrie
30 Septembrie
2013
2014
17.995.761
17.429.985
2.782.995
2.667.087
186.102
78.747
2.286.926
2.122.250
682.171
18.677.932
6.051.386

623.584
18.053.569
5.469.333

-

6.410
-

552.533
6.715.528
5.306.701
51.785

552.533
6.715.528
5.456.731
146.965
12.577.826

12.626.546

Sursă: Raport Trimestrul III, la perioada 30 Septembrie 2013, respectiv 2014

În ceea ce priveşte evenimentele importante care s -au produs în intervalul de
timp supus analizei , se constată următoarele :
Total active minus datorii curente au înregistrat o scădere de 624.363 lei la
perioada 30 septembrie 2014 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Rezervele au înregistrat o creştere de 2,80% la data de 30 septembrie 2014 faţă
de trimestrul III al anului anterior.
Rezultatele activităţii economico-financiare
Specificaţii
Venituri din exploatare
Venituri financiare
Venituri extraordinare
Venituri totale
Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare

Exerciţiul financiar (Lei)
30 Septembrie 2013 30 septembrie 2014
8.636.927
32.591
0
8.669.518
8.299.883
304.838
0

7.702.596
7.035
0
7.709.631
7.436.392
419.122
0
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Cheltuieli totale
Profit net
Pierdere

8.604.721

7.855.514
146.965

51.785

Sursă: Raport Trimestrul III, la perioada 30 Septembrie 2013, respectiv 2014
În anul 2014 în primele nouă luni s -au desfăşurat lucrări în activităţile de
închirieri de utilaje de construcţii şi mijloace de transport, reparaşii auto, lucrări de
construcţii drumuri, alimenatări cu apa şi canalizări.
În primele nouă luni ale anului 2014 nu s -au efectuat lucrări de investiţii. Lipsa
de comenzi în activitatea de construcţii şi utilizarea sub capacitate a utilajelor de
construcţii şi a mijloacelor de transport influenţează nivelul veniturilor în activitatea
viitoare.
Acest lucru se poate observa şi în totalul veniturilor care au înregistrat o
scădere de 959.887 lei la perioada 30 septembrie 2014 faţă de aceeaşi perioadă a
anului precedent. Veniturile din exploatare s -au diminuat în sumă de 934.331 lei în
trimestrul III 2014 faţă de trimestrul III al anului trecut.
În perioada 30 septembrie 2014 faţă de 30 septembrie 2013 societatea
înregistrează profit net în sumă de 146.965 lei.
3.1. Politica şi practica privind prognozele
Societatea Scut S.A. va stabili o politica şi practică privind prognozele, în
concordanţă cu Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru societăţile listate pe
AeRO.
3.2. Politica şi practica privind dividendele
Societatea Scut S.A. va stabili o politică şi practică de dividende în concordanţă
cu Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru societăţile listate pe piaţa AeRO.
4.

Plan de dezvoltare
Societatea are nevoie de noi surse de venit, care să poată suplinii scăderile ce

pot apărea pe parcursul activităţii. Au avut loc schimbări în activitatea de service
auto, întrucât activitatea de reparaţii autocamioane Volvo a fost preluată de S.C.
17
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Volvo România S.R.L., care a preluat în regie proprie activitatea de service
autocamioane din toată ţara. Societatea Scut S.A. a încheiat în condiţii avantajoase
un contract de închiriere a spaţiilor de lucru şi birourilor în care am desfăşurat
activitatea de reparaţii autocamioane Volvo, cu S.C. Volvo România S.R.L.
Societatea a organizat activitatea de reparaţii auto în cadrul Service-ului
Mercedes-Benz, a pus accentul în mod deosebit pe latura calitativă a activităţii sale,
a desfăşurat o activitate de marketing care să ducă la creşterea numărului de clienţi.
Se are în vedere găsire de clienţi pentru închirierea , eventual vânzarea
spaţiilor rămase disponibile . Pentru aceasta se vor lua măsuri de afişare în presă şi
pe site-urile imobiliare, de specialitate.
Închirierea spaţiilor este necesară şi ca măsură de conservare a bunurilor,
având în vedere probleme pe care le-a întâmpinat datorită învecinării cu locuinţe
sociale. Prin perceperea unei chirii rezonabile va putea acoperi şi cheltuielile cu paza
locaţiei.
În acelaşi sens, s-a hotărât scoaterea la vânzare a terenului de la Podul Iloaiei
Iaşi, care, deşi gândit ca o oportunitate de dezvoltare a afacerii la momentul
achiziţiei, datorită schimbărilor din ultimii ani, a devenit disponibil.
Se menţionează că sumele obţinute din vânzări mobile şi imobile vor fi
direcţionate către achitarea creditului.
În privinţa personalului, va trebui să se analizeze fiecare situaţie în parte,
începând cu criteriul performanţei.

Societatea are oameni foarte buni, instruiţi,

apreciaţi şi în afara societăţii, iar decizia de disponibilizare trebuie să fie foarte bine
fondată, în aşa fel încât să fie oameni eficienţi şi suficienţi pe fiecare poziţie.
Cu toate problemele pe care compania le întâmpină, trebuie să dea un start
bun noului proiect, în aşa fel încât să fie pregătită pentru anul următor, an care va
solicita şi mai mult ca urmare a încetării contractului de Service cu Volvo.
Se

revine

asupra

necesităţii

imperioase

de

a

reduce

cheltuielile.

Departamentele de producţie să colaboreze cu cel contabil cu mare responsabilitate
pe acest obiectiv. Trebuie privit şi din perspectiva necesităţii achiziţiei, dar şi din
punct de vedere al sumelor cheltuite.
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Societatea nu are datorii la stat şi acest aspect este foarte important pentru că
nu şi-ar fi putut permite să plătească majorări. Se apreciază eforturile depuse în
acest sens, având în vedere şi faptul că astfel se poate participa la licitaţii pentru noi
lucrări.
5.

Factori de risc
Pentru activitatea de construcţii şi reparaţii drumuri, canalizare şi alimentări

cu apă, principalele riscuri sunt legate de volumul investiţiilor în acest an este mai
mic decât în anii anteriori, concurenţa fiind deosebit de mare pentru fiecare lucrare.
Activitatea de prestări servicii cu mijloace de transport şi utilaje de
construcţii este influentaţă deasemeni de lipsa de comenzi care duce la folosirea
incomplete a duratei timpului de lucru a acestora, cu implicaţii mari asupra realizării
veniturilor programate.
Consecinţa a unei activităţi economice reduse, activitatea de reparaţii auto se
desfăşoară sub nivelul capacităţilor de producţie existente şi a oferţei de muncă
specializată de care dispune pentru astfel de lucrări. Aceste aspecte ale activităţii
economice sunt monitorizate în permanentă de conducere societăţii pentru a se lua
măsurile adecvate de minimizare a impactului asupra societăţii.
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
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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,
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.
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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
În perioada imediat următoare Societatea SCUT S.A. Bacău nu îşi propune să
efectueze operaţiuni pe piaţa de capital, dar nu exclude varianta că în anii viitori o să
se efectueze operaţiuni pe piaţa de capital.

8. Numele auditorilor
Situaţiile financiare anuale pentru perioadele supuse analizei, ale societăţii Scut
S.A. ale aniilor 2012-2014 au fost auditate de către P.F.A. Margareta Palur, număr
autorizaţie C.I.F. 19690270/01.01.2007, cu număr certf. CAFR 2669.
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
Exerciţiul finaciar (lei)
Contul de profit şi
pierdere
Cifra de afaceri neta
Cheltuieli din exploatare
Rezultat operational
Rezultat
Rezultat
Rezultat
Rezultat
(Lei)

financiar
brut
net
net pe actiune

2012

2013

2014

13.010.549 12.067.422 9.697.588
12.520.319 11.606.925 10.131.491
737.984
690.817 1.869.422
(623.485)
114.499
89.419
0,40

(508.944)
181.873
150.029
0,68

(843.691)
1.025.731
865.113
3,91

S1 2013

S1 2014

5.393.371
5.283.388
242.344

4.783.804
4.755.533
219.662

(195.844)
46.500
36.996
0,17

(249.916)
(30.254)
(31.336)
(0,14)

2. Sinteza poziţiei financiare /bilantul pentru ultimii 3 ani - anual şi
ultimul semestrial, cel semestrial nu a fost auditat
(lei)
2012
Elemente de activ
Active imobilizate
18.175.030
Active circulante
3.348.017
Cheltuieli in avans
65.718
Total activ
21.588.765
Elemente de pasiv
Capitaluri proprii
12.574.761
Datorii, total din 8.906.902
care:
- Sub 1 an
1.800.281
- Peste 1 an
7.106.621
Provizioane
107.102
Venituri in avans
Total pasiv
21.588.765

2013

2014

30.06.2014

17.923.719
2.920.065
78.747
20.922.531

16.808.614
2.154.110
0
18.962.724

17.633.470
2.786.593
100.116
20.520.179

12.724.791
8.153.407

13.589.905
5.372.819

12.693.456
7.820.313

1.685.668
6.467.739
44.333

855.855
4.516.964
0

2.154.097
5.666.216
6.410

20.922.531

18.962.724

20.520.179
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3. Bugete pentru anul în curs, şi pentru o perioadă de 4 ani
Indicatori
I.Venituri totale, din care:
1.Venituri de exploatare, din care:
a)subvenţii de produse
b)subvenţii pentru acoperirea
diferenţelor de preţ şi tarif
c)transferuri
d)prime acordate producătorilor
agricoli
e)venituri din producţie
2.Venituri financiare
3.Venituri excepţionale
II.Cheltuieli totale, din care:
1.Cheltuieli din exploatare, din care:
a)cheltuieli materiale
b)cheltuieli de personal, din care:
-

Salarii brute
Asigurări sociale şi protecţie
socială
provizioane

c)cheltuieli de protocol, reclame şi
publicitate
2.Cheltuieli financiare
3.Cheltuieli excepţionale
4.Rezerve legale
5.Acoperirea pierderilor din anul
precedent
6.Impozitul pe profit
III.Rezultatul net al exerciţiului

Relizat 2014
12.012.415
12.000.913

Prelim 2015
6.000.000
5.989.000

Prelim 2016
6.060.000
6.048.890

Prelim 2017
6.120.600
6.109.379

Prelim 2018
6.181.806
6.170.473

Prelim 2019
6.243.624
6.232.177

11.502

11.000

11.110

11.221

11.333

11.447

10.986.684
10.131.491
3.789.635
2.375.923
1.861.555
514.368

5.800.000
5.150.000
1.895.000
1.190.000
931.000
258.000

5.858.000
5.201.500
1.913.950
1.201.900
940.310
260.580

5.916.580
5.253.515
1.933.090
1.213.919
949.713
263.186

5.975.746
5.306.050
1.952.420
1.226.058
959.210
265.818

6.035.503
5.359.111
1.971.945
1.238.319
968.802
268.476

678.639
12.390

630.000
9.000

636.300
9.090

642.663
9.181

649.090
9.273

655.581
9.365

855.193

650.000

656.500

663.065

669.696

676.393

160.618
865.113

32.000
168.000

32.320
169.680

32.643
171.377

32.970
173.091

33.299
174.821

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