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intocmit pentru admiterea acţiunilor emise de 

SOCIETATEA COMERCIALĂ IUS S.A. pe AeRO – piaţa de acţiuni a 

Bursei de Valori Bucureşti 

( Document de Prezentare a Societăţii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant Autorizat: 

 

 

 

 

 
 
 

Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu 
privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista 
tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la 
tranzactionare pe o piata reglementata. 
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NOTĂ CĂTRE INVESTITORI 

  Acest Memorandum conţine informaţii în legătură cu Emitentul, societatea 

comercială IUS S.A. în vederea listării pe ATS în Secţiunea Instrumente Financiare 

listate pe ATS, Categoria Acţiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital conform 

hotãrârii A.G.E.A. din data de 28.01.2015 care a fost publicată în Monitorul Oficial 

partea a IV- a nr. 853/17.02.2015; Emitentul este o societate comercială pe acţiuni 

înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J08/30/1991, CUI RO 1109309, 

având un capital social de 4.597.004,50 Ron împărţit în 45.970.045 acţiuni nominative 

ordinare cu o valoare nominală de 0,10 Ron fiecare, evidenţiate prin înscriere în cont. 

Emitentul a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura că informaţiile 

conţinute de prezentul Memorandum sunt reale, exacte şi nu sunt de natură a induce 

în eroare în ceea ce priveşte aspectele semnificative. După verificarea acestui 

Memorandum , Emitentul îşi asumă răspunderea pentru conţinutul său şi confirmă 

realitatea, exactitatea şi acurateţea informaţiilor conţinute în acesta.  

Consultantul Autorizat a întreprins toate demersurile pentru a se asigura că, în 

conformitate cu documentele şi informaţiile puse la dispoziţie de Emitent, 

informaţiile cuprinse în Memorandum sunt conforme cu realitatea şi nu conţin 

omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul Memorandumului. Consultantul 

Autorizat nu îsi asumă nici o responsabilitate cu privire la performanţele viitoare ale 

Emitentului. Nimic din conţinutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o 

recomandare de a investi sau o opinie a Consultantului Autorizat asupra situaţ iei  

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 comerciale IUS S.A.,în vederea 

listării pe ATS în Secţiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, categoria Acţiuni 

din cadrul Sectorului Titluri de Capital, a fost realizat de către S.S.I.F. BT SECURITIES 

S.A., în calitate de Consultant Autorizat. S-au folosit informaţiile puse la dispoziţia 

sa de către Emitent – SOCIETATEA COMERCIALĂ IUS S.A. BRAŞOV şi/sau unele 

informaţii provenite din alte surse indicate în mod corespunzător. 

        Persoanele responsabile de întocmirea a Documentului de Ofertă sunt aşadar 

Emitentul şi Consultantul Autorizat. Emitentul este societatea comercială Ius S.A. 

(denumit în continuare “Emitent”), persoană juridică română, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului sub nr. J08/30/1991, cod unic de înregistrare RO 1109309, cu 

sediul social în Braşov, Strada Narciselor,nr. 50, imobil 2, reprezentată prin Arnaud 

Moulin, în calitate de 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 Preşedinte al Consiliului de 

Administraţie. 

          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 COMERCIALĂ IUS S.A.  

Domeniul de activitate : Fabricarea uneltelor 

Cod CAEN : 2573 

Codul fiscal: RO 1109309 

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J08/30/1991 

Adresa: Loc. Braşov, Str. Narciselor, Nr. 50, imobil 2 

Date contact: Tel: 0268.333.429; Fax: 0269.311.553 

Adresa de e-mail:  marioara.ivan@ius.ro;  alexandru.marin@popa-marin.ro  

Pagina de internet:  - 

Numele persoanei de legătură cu BVB: Marioara Ivan  

Simbol de tranzacţionare: IUBR 

Codul ISIN: ROIUBRACNOR1 

 

2.1. Scurt istoric al societăţii   

       IUS S.A. este continuatoarea activităţii Întreprinderii de Unelte şi Scule 

(întreprindere socialistă) care a fost fondată în 1833 de Ioseph Frantz Teutsch, cu 

sediul în Braşov, unde înainte se fabricau clopote pentru vite, sfeşnice, foarfece 

speciale pentru tăiat fitile, piuliţe şi alte produse de uz gospodăresc. 

        După anul 1882 firma s-a profilat pe furnizarea de piese de schimb turnate şi pe 

activităţi de reparaţii a diverselor fabrici (de zahăr, de cherestea, textile etc.), a 

mailto:export@ius.ro
mailto:marketing@ius.ro


Document de Prezentare a S.C. IUS S.A.  

6 
 

instalaţiilor de alimentare cu apă, devenind un fel de „mecanic şef” al industriei 

braşovene. 

       Perioada anilor 1956-1960 a consacrat definitiv firma IUS ca unică producătoare 

de unelte şi scule de mână din ţară. În această perioadă s-a realizat acţionarea 

individuală a maşinilor unelte din secţia de prelucrări mecanice. 

        S-a reorganizat ca societate pe acţiuni conform Legii 15/1990, prin HGR 

1176/02.11.1990: a fost inmatriculată la ORC Braşov sub nr.J08/30/31.01.1991, CIF: 

RO 1109309. Capitalul social nu a suferit modificări. Din 1998  acţionarul majoritar 

este MOB Outillage SAS din Franţa, care deţine 77,8% din acţiuni. 

       În anul 2006 s-a demarat proiectul privind construcţia unei noi fabrici la Braşov 

pentru producţia de unelte şi scule de mână. Investiţia  se ridică la 8,2 milioane de 

euro şi acopera  suprafaţa de 9850 mp. 

 Cladirea, impreuna cu instalatiile si echipamentele industriale  necesare, a fost pusa 

in functiune in anii 2009-2010. 

       Societatea are, la 31 decembrie 2014,  următoarele litigii pe rol , în ambele 

cazuri având calitatea de reclamant pentru avansuri achitate şi neînchise prin livrări 

de produse : 

 Mechel Târgovişte şi Metalkid 

 

2.2. Descrierea activităţii 

       Societatea are ca domeniu principal de activitate, Producţia de unelte şi articole 

de fierărie (257), iar obiectul principal de activitate este activitatea de Fabricare a 

uneltelor conform Actului Constitutiv actualizat la data de 14.05.2013. 

 

2.3. Structura actuală a acţionariatului Emitentului 

        Capitalul social actual al societăţii comerciale IUS S.A. este de 4.597.004.50 

Ron, fiind format din 45.970.045 acţiuni, cu o valoare nominală/acţiune de 0,10 Ron.   

       Acţiunile Emitentului sunt tranzacţionate începând cu data de 27.02.1997 pe 

Piaţa Rasdaq, la categoria III-R, având simbolul de tranzacţionare IUBR. Ultima 

tranzacţionare s-a înregistrat în data de 17.03.2015 ,cu o capitalizare anticipată de 
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1.838.801,80  lei, la preţul de 0,040 lei, conform datelor preluate de pe site-ul Bursei 

de Valori Bucureşti. 

 Structura acţionariatului la data de 09 Aprilie 2015 se prezintă conform tabelului 

urmãtor:  

Nume/Denumire acţionar Nr. acţiuni deţinute  Procent 

MOB OUTILLAGE loc. LE CHAMBON FEUGEROLLES 

FRA 

35.817.873 77,9157 

Pers.Fizice 8.317.585 18,0935 

Pers.Juridice 1.834.587 3,9908 

Total actiuni emise 45.970.045 100 

 

2.4. Conducerea societăţii 

       Societatea comercială este administrată de un Consiliu de Administraţie. Ca 

organ deliberativ de gestiune, compus din 5 membri, care are un preşedinte şi patru 

membrii, care lucrează împreună ca un organ deliberativ.  

a) Consiliul de administraţie al Emitenului este alcătuit din următorii membrii: 

Arnaud Moulin  Preşedinte 

Pierre Levivier Membru 

Michel Laroche Membru  

Thibaut Moulin Membru  

Ion Ioniţă Membru 

 

1. ARNAUD MOULIN  

Îndeplineşte funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie din 1996 şi 

până în prezent. A urmat cursuri pregătitoare de matematici speciale în Franţa între 

1987 şi 1988, apoi a obţinut diploma ca inginer în microtehnică la „Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne” (Suisse). 

Din 1984 până în 1994 a urmat diverse stagii de pregătire în anumite 

întreprinderi din Franţa şi USA, din 1994 a ocupat postul de inginer de producţie în 

cadrul firmei SK HAND TOOLS din USA, până în anul 1996. 

2. PIERRE LEVIVIER  

      Este membru în Consiliul de Administraţie, este inginer de profesie. A urmat 

cursurile „Ecole supérieure d’ingénieur en mécanique” în Franţa. A ocupat postul de 

Director General din anul 1987 până în prezent la Ste Gohin Messain (Franţa), din 2001 
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până în prezent deţine acelaşi post în cadrul S-te Techlifter (Ungaria) şi ocupă funcţia 

de administrator la S-te ACF Industrie (România). 

 

3. MICHAEL LAROCHE  

      Este membru în Consiliul de Administraţie, este expert contabil de profesie. A 

ocupat funcţia de Manager în cadrul MOB France, iar în prezent este consilier pentru 

firmele aflate în dificultate. 

 

4. THIBAUT MOULIN  

      Este membru în Consiliul de Administraţie, este inginer de profesie. Între anii 

1996-1999 a urmat cursurile în cadrul „Ecole Supérieure de Commerce” din Paris. Din 

1998 a deţinut funcţia de auditor la Arthur Andersen (Paris), apoi a ocupat postul de 

auditor intern la Texsa, Lafarge Group (Barcelona) din 2000, iar din anul 2001 a 

ocupat funcţia de Director General în cadrul firmei Groupe MOB (Franţa). 

 

5. ION IONIŢĂ 

Este membru în Consiliul de Administraţie, este inginer de profesie. În perioada 

1963-1969 a urmat cursurile Institutului Politehnic Braşov, Facultatea de Mecanică. 

Din 1959 a ocupat postul de strungar la FS Râşnov, jud. Braşov până în 1965. În cadrul 

societăţii IUS S.A.  a deţinut următoarele funcţii: controlor Tehnic de calitate (1965-

1969), inginer, secţia Constructor-Şef (1969-1973), Şef secţie Prelucrări Mecanice 

(1973-1986), Inginer şef producţie (1986-2005), iar în prezent este pensionar. 

 

 b) Conducerea executiva este asigurata de : 

Bruno Chaveau  Director General 

Ivan Marioara Director Financiar  

Ştefan Visan Director Tehnic 

 

1. BRUNO CHAVEAU  

Deţine funcţia de Director General din 2011 până în prezent în cadrul societăţii 

IUS S.A.. Experienţa profesională a obţinut-o prin funcţiile deţinute anterior: 6 ani ca 
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tehnician aeronautica, 11 ani ca tehnician în producţie, 15 ani a fost responsabil cu 

producţia, iar de 4 ani este director general în România. 

 

2. IVAN MARIOARA  

Ocupă funcţia de Director financiar din mai 2010 până în prezent în cadrul 

societăţii IUS S.A.. A urmat cursurile Academiei de Studii Economice, Bucureşti, 

Facultatea de Comerţ, secţia Economia Serviciilor, obţinând diploma de licenţa în 

anul 1984. A participat  la următoarele cursuri şi seminarii de specializare: curs 

evaluatori(1993),  seminar „ Management financiar şi analiza eficienţei activităţii 

întreprinderii”(1999), seminar la KPMG România(2000), „System applications and 

products course for SAP R/3 4.6 C”(2001), curs Managementul proiectelor(2008), curs 

SAP BI la Chr Hansen Danemarca(2009), seminar Ambasadori SAP BI la Chr Hansen 

Danemarca(2010), curs de Managementul Resurselor umane(2011). Din 2007 deţine 

Certificat de Auditor financiar, obţinut în urma programului de pregătire continuă 

pentru auditori financiari pe perioada 2003-2005. 

Din 1984 până în ianuarie 1985, a îndeplinit funcţia de economist la UJECOOP 

Vaslui, la UJECOOP Brăila până în 1988, iar din 1988 până în 1990 ocupă aceeaşi 

funcţie la Casa Tineretului Brăila. Din martie până în actombrie 1990 a fost agent de 

turism  la Biroul de Turism pentru Tineret Brăila. 

A ocupat funcţia de expert pe perioada 1990-1993 în cadrul filialei Brăila a  

Agentiei Nationale de Privatizare, iar între 1993-1997 la FPP II Moldova. A îndeplinit 

funcţia de Director Economic la societăţile Traian S.A.(1997-1999) Braila şi INTEX SA 

Braşov (martie 1999-septembrie 1999), ca apoi să ocupe posturile de expert contabil 

la HIBROM Codlea (1999-2003), contabil şef la Schaeffler România Braşov (2003-2006), 

contabil şef la Hutchinson S.R.L. Braşov  (2006-2008), manager financiar la Consulting 

Group România (martie 2008-septembrie 2008), contabil şef la CHR Hansen 

S.R.L.(2008-2010). 

3. ŞTEFAN VISAN  

Ocupă funcţia de Director Tehnic în cadrul societăţii.  
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         Situaţia acţiunilor deţinute  în societate:  

Nume Prenume Ţara Cetăţenia Total_Act 
% la 

16.01.2015 

Laroche Michel Edmond Marie Jean      Franţa Franceză 1.000 0,00217532% 

Moulin Arnaud Claude Bruno     Franţa Franceză 1.000 0,00217532% 

Moulin Thibaut Christian Claude Franţa Franceză 1.000 0,00217532% 

Ionita Ion România Română 706 0,00153578% 

 Total   3.706 0.01% 

Sursă: Emitent 

 

2.5. Numărul angajaţilor, gradul de pregatire şi gradul de sindicalizare a acestora 

 

          

Societatea comercială are un număr de 92 angajaţi, cu următoarea structură: 

Nivel Instruire Nr. angajaţi 

Studii superioare  15 

Şcoală maiştri 5 

Liceu (bacalaureat)  16 

10 clase/şcoală profesională  51 

8 clase + cursuri  formare profesională 5 

Membri sindicat  64 

Sursă: Emitent 

2.6.  Cota de piaţă /  principalii competitori 

IUS S.A. este singurul producător de scule de mână din România. Concurenţa pe 

piaţa României este dată de importurile de scule care prezintă tendinţe de creştere 

continuă, principalii concurenţi fiind: 

 Toya  Wurth  Beta
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       Firme concurente pe piaţa UE, alte ţări din Europa sunt: 

 Tona  Gedore 

 

2.7. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business 

Indicator / an 
Exerciţiul financiar (lei) 

2011 2012 2013 2014 

Vânzare produse finite 
14.575.76

0 95,93% 11.889.078 95,23% 10.336.525 
95,42

% 11.176.977 
95,79

% 

Vânzare produse 
reziduale 323.440 2,13% 336.493 2,70% 182.643 1,69% 179.876 1,54% 

Alte activităţi 53.575 0,35% 53.156 0,43% 92.164 0,85% 49.685 0,43% 

Prestaţii industriale 241.385 1,59% 206.246 1,65% 221.397 2,04% 261.721 2,24% 

Total cifra de afaceri 
15.194.1

60 100% 12.484.973 100% 
10.832.72

9 100% 
11.668.25

9 100% 

Sursă: Emitent 

       Produsele reziduale sunt bavuri, rebuturi, span. Prestaţiile industriale constau în 

activităţi de forjare, acoperiri galvanice (cromare, brunare), vopsiri, plastizolari 

efectuate pentru terţi. Alte activităţi cuprind facturări ocazionale de alte produse 

reziduale decât cele metalice (carton, plastic) şi refacturarea către terţi a unor 

cheltuieli efectuate pentru aceştia (recuperarea costurilor). 

 

2.8. Clienţi principali / Contracte semnificative 

Mob&IUS S.A., distribuitor. 

 

2.9. Principalii Indicatori tehnico-operaţionali  

Indicator / an 
Exerciţiul financiar (lei)  

2012 2013 2014 

Vânzare produse finite 11.889.078 95,23% 10.336.525 95,42% 11.176.977 95,79% 
Vânzare produse 

reziduale 336.493 2,70% 182.643 1,69% 179.876 1,54% 

Alte activităţi 53.156 0,43% 92.164 0,85% 49.685 0,43% 

Prestaţii industriale 206.246 1,65% 221.397 2,04% 261.721 2,24% 
Total cifra de afaceri 12.484.973 100% 10.832.729 100% 11.668.259 100% 

Sursă: Emitent 
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3. Informaţii financiare 

 Situaţiile financiare ale S.C. IUS S.A. Braşov pentru anii încheiaţi la 31 

decembrie 2011, 2012, 2013 şi 2014 au fost întocmite cu respectarea prevederilor 

Legii Contabilităţii nr. 82/1991 republicată, a Ordinului MF nr. 3055/2009 pentru 

aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, precum şi a 

Normelor MF privind întocmirea situaţiilor financiare. Situaţiile financiare anuale ale 

aniilor 2011, 2012 şi 2013 au fost auditate de către S.C. ACTIV AUDIT S.R.L., 

înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 421/2003, 

reprezentată prin Petcu Carmen, înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din 

România cu nr. 1092/2001. 

 

        Elemente de bilanţ 

 

Denumire 

Exerciţiu financiar (Lei)  

2011 2012 2013 Preliminare 

2014 

I.Active imobilizate din care:  31.570.526 29.977.023 21.260.229 19.559.190 

Imobilizări necorporale 0 0 92.735 80.569 

Imobilizări corporale 31.570.526 29.977.023 21.167.494 19.478.621 

II.Active circulante din care: 13.806.639 13.477.025 12.461.646 12.899.710 

Stocuri 6.905.310 6.985.004 5.549.035 5.637.469 

Creanţe 6.754.513 6.234.429 6.831.125 5.858.442 

Casa şi conturi la bănci 146.816 257.592 81.486 1.403.799 

III.Cheltuieli în avans 59.599 189.102 109.637 58.809 

IV. Datorii totale din care:  1.099.116 1.251.304 1.030.909 950.241 

Datorii ce trebuie platite intr-o 

perioada pana la un an 

1.099.116 1.251.304 1.030.909 950.241 

Datorii ce trebuie platite intr-o 

perioada mai mare de un an 

0 0 0 0 

V.Capitaluri proprii din care:  44.337.648 42.391.846 32.800.603 31.567.468 

Capitalul social 4.597.005 4.597.005 4.597.005 4.597.005 

Rezerve din reevaluare 261.831 10.673.005 0 0 

Rezerve 11.330.575 919.401 11.592.406 11.592.406 

Rezultatul reportat 29.390.544 28.669.848 26.202.437 16.611.191 

Rezultatul financiar (1.242.307) (2.467.413) (9.591.245) (1.233.134) 

Sursă: Raport anual  2011,2012,2013 şi Situaţii financiare preliminare aferente 

exercitiului financiar 2014. 
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La 31 decembrie 2014 Societatea deţine active imobilizate în valoare brută de 

28.476.430 lei, din care ponderea principală, de 57% o reprezintă terenurile şi 

construcţiile, urmate apoi de echipamentele tehnologice reprezentând 41% din totalul 

valorii activelor imobilizate corporale. 

Pierderea înregistrată la sfârşitului anului 2014, va fi recuperată din profitul 

anilor viitori în conformitate cu art.26 alin.1 din Cod Fiscal. Pierderea înregistrată la 

31.12.2014 este cu 87% mai mică decât anul precedent. 

 

      Contul de profit şi pierdere 

 

Denumire 

Exerciţiu financiar (Lei)  

2011 2012 2013 Preliminare 

2014 

Venituri totale  15.537.919 13.420.006 10.190.287 12.376.106 

Venituri din exploatare  15.453.941 13.373.766 10.091.564 12.304.019 

Venituri financiare  83.978 46.240 98.723 72.087 

Cheltuieli totale  16.780.226 15.887.419 19.781.532 13.609.240 

Cheltuieli din exploatare  16.693.540 15.842.927 19.689.113 13.567.776 

Cheltuieli financiare  86.686 44.492 92.419 41.464 

Profit brut  (1.242.307) (2.467.413) (9.591.245) (1.233.134) 

Profit net  (1.242.307) (2.467.413) (9.591.245) (1.233.134) 

Sursă: Raport anual  2011,2012,2013 şi Situaţii financiare preliminare aferente 

exerciţiului financiar 2014. 

 

       Veniturile totale au înregistrat o creştere semnificativă în anul 2014  faţă de anul 

2013, cu 2.185.819 lei, această creştere datorandu-se creşterii veniturilor din 

exploatare cu 17,99% în anul 2014 faţă de anul precedent.  

       Cheltuielile totale înregistrează în anul 2014 o diminuare semnificativă faţă de 

anul 2013  cu 6.172.292 lei, această scădere se datorează diminuării considerabile a 

cheltuielilor din exploatare de 31,09% în 2014 faţă de anul anterior. La sfârşitul 

perioadei 31.12.2014 societate a înregistrat o pierdere în valoare de 1.233.134 lei, 

pierdere ce va fi recuperată din profitul anilor viitori. 

  Situaţiile financiare intermediare aferente raportarilor Semestriale ale anilor 

2013, respectiv 2014, au fost întocmite cu respectarea prevederilor Legii Contabilităţii 

nr.82/91 republicată, a OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglememntărilor 
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conforme cu Directivele Europene, precum şi a OMFP nr. 936/2014 pentru aprobarea 

sistemului de raportare contabilă la 30.06.2014. 

 

Elementele de bilanţ 

 
INDICATORI 

Exerciţiul financiar (Lei)  

30.06.2013 30.06.2014 2014/2013(%) 

I.TOTAL ACTIV din care: 37.257.831 34.480.833 92,54 

a)Active imobilizate 23.899.792 20.465.807 85,63 
Imobilizari necorporale 109.628 100.363 91,54 

Imobilizari corporale 23.790.164 20.365.444 85,60 
Imobilizari financiare 0 0 0 

b)Active circulante total 13.269.327 13.909.874 104,82 
Stocuri 6.015.251 5.307.309 88,23 

Creante 7.172.234 8.461.633 117,97 
Casa, conturi la banci, investitii 
financiare 

81.842 140.932 172,20 

c)Cheltuieli in avans 88.712 105.152 118,53 

II.TOTAL PASIV din care: 37.257.831 34.480.833 92,54 
a)Capitaluri proprii din care: 35.626.698 32.342.890 90,78 

Capital social 4.597.005 4.597.005 100,00 
b)Provizioane pt. riscuri si ch. 181.593 0 0 

c)Datorii total,din care: 1.449.540 2.137.943 147,49 
Datorii ce trebuie platite intr-o 

perioada mai mare de un an 

0 0 0 

Datorii ce trebuie platite intr-o 
perioada pana la un an 

1.449.540 2.137.943 147,49 

d)Venituri in avans 0 0 0 

Sursă: Bilanţ la perioada 30 iunie 2013, respectiv 2014 

 

           Activele totale au avut o scădere uşoară faţă de valoarea avută anul trecut la 

data de 30 iunie 2013, prin scăderea semnificativă a imobilizărilor corporale şi o 

creştere uşoară a creanţelor.  

     în ceea ce priveşte elementele de pasiv se poate observa o scădere a capitalului 

propriu la 30 iunie 2014 faţă de aceeaşi data din 2013. Datoriile care trebuie plătite 

într-o perioadă mai mică de un an au crescut.                
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         Contul de profit şi pierdere 

INDICATORI 30.06.2013 30.06.2014 2014/2013(%) 

I.Venituri totale din care:  5.120.002 6.678.700 130,44 

Venituri din exploatare din care:  5.085.001 6.633.590 130,45 

- Cifra de afaceri 5.453.284 6.277.886 115,12 

Venituri financiare 35.001 45.110 128,88 

II.CHELTUIELI TOTALE din care: 11.885.152 7.136.413 60,04 

Pentru exploatare din care:  11.855.021 7.111.898 59,99 

Cheltuieli cu materii prime si 
material consumabile 

1.596.632 1.647.535 103,18 

Cheltuieli cu energia si apa 689.306 714.027 103,58 

Cheltuieli financiare 30.131 24.515 81,36 

III.REZULTATUL BRUT din care: (6.765.150) (457.713)  

- din exploatare (6.770.020) (478.308)  

- financiare  4.870 20.595 422,89 

IV.Rezultatul NET  (6.765.150) (457.713)  

   Sursă: Bilanţ la perioada 30 iunie 2013, respectiv 2014 

 

          Din situaţia de mai sus se constată faptul că veniturile totale în perioada 01 

ianuarie- 30 iunie la 2014 au crescut cu 1.558.698 lei faţă de aceeaşi perioadă a 

anului precedent.  

          De asemenea, se remarcă o scădere considerabilă la cheltuielile totale, 

acestea fiind cu 4.748.739 lei mai mici faţă de perioada 01 ianuarie- 30 iunie 2013. 

 

3.1. Politica si practica privind prognozele  

      Societatea comercială IUS S.A.  înregistrează pierdere. Pe viitor dacă societatea  

va înregistra profit,  va stabili o politică  şi o practică privind prognozele, în 

concordanţă cu Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru societăţiile listate pe 

AeRO. 

 

3.2. Politica si practica privind dividendele  

        Societatea comercială IUS S.A. înregistrează pierdere. Pe viitor dacă societatea  

va înregistra profit,  va stabili o politică şi practică privind dividendele, în 

concordanţă cu Principiile de Guvernanţă Coporativă pentru societăţiile listate pe 

AeRO. 
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4. Plan de dezvoltare 

 Societatea comercială, în bugetul pe 2015  a prevăzut o creştere a valorii 

veniturilor din prestaţii industriale, cu 400%, concomitent cu reducerea cheltuielilor 

cu materii prime. Se prevede, de asemnea un plan de reparaţii la utilajele mai vechi 

pentru a le readuce la parametrii normali. 

5. Factori de risc 
           Riscul de schimb valutar 

Societatea este expusă riscului de schimb valutar ca urmare a faptului că 

importante datorii sunt exprimate în valută, care este evaluată la o rată reală a 

cursului de schimb la data fiecărui bilanţ Diferenţele rezultate sunt înregistate în 

cheltuieli sau venituri şi prezentate în contul de profit şi pierdere. Ca urmare 

Societatea poate fi afectată de fluctuaţiile cursului de schimb valutar. 

Riscul de rata dobânzii 

Riscul generat de rata dobânzii este riscul ca valoarea instrumentelor 

financiare să varieze datorită modificărilor ratelor dobânzii de pe piaţă. Riscul de flux 

de numerar al dobânzii este  acela ca dobânda să fluctueze în timp. Societatea nu are 

împrumuturi de la bănci deci   nu este  expusa riscului de flux de numerar. 

Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate apare din posibilitatea neonorării obligaţiilor faţă de 

societate de către clienţi, în condiţii normale de afaceri. Pentru a controla acest risc 

societatea evaluează periodic solvabilitatea financiară a clienţilor săi. Creanţele sunt 

prezentate la valoarea netă de provizionul pentru clienţi incerţi. 

Riscul fiscal  

Începând cu 1 ianuarie 2007 România a devenit membră a Uniunii Europene şi 

prin urmare trebuie să aplice reguli detaliate şi complexe în baza Tratatelor, 

Reglementărilor şi Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuie să se conformeze 

legislaţiei Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, în consecinţă este pregătită să 

aplice schimbările solicitate de legislaţia UE. Aceste schimbări au fost implementate, 

însă autorităţile fiscale au un interval de până la 5 ani pentru a controla modul în care 

aceste schimbări au fost implementate. 
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Interpretarea textului şi procedurile de implementare în practică ale 

reglementărilor fiscale recent adoptate pot să difere şi există un risc ca anumite 

tranzacţii, spre exemplu, să fie interpretate diferit de către autorităţile fiscale, faţă 

de tratamentul societăţii. 

În plus, Guvernul României are un număr de agenţii care sunt autorizate să 

efectueze controale ale societăţilor care îşi desfăşoară activitatea în România.  

Aceste controale sunt similare ca natura cu controalele fiscale efectuate de 

autorităţile fiscale în majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele 

fiscale, ci şi la alte aspecte legale şi de reglementare în domeniile în care 

respectivele agenţii sunt interesate. Este probabil ca societatea să continue să facă 

obiectul unor controale obişnuite, pe măsură ce noi legi şi reglementări sunt 

promulgate. 

         Riscul aferent mediului economic 

Procesul de ajustare a valorilor în funcţie de risc care a avut loc pe pieţele 

financiare internaţionale în perioada 2008-2014 în contextul economic de criză la 

nivel mondial, a afectat performanţa acestora, inclusiv piaţa din România, conducând 

la o incertitudine crescută cu privire la evoluţia economică în viitor. 

 Criza curentă de lichiditate şi creditare care a început la mijlocul anului 2008 a 

condus printre altele la un nivel scăzut şi acces dificil la fondurile de pe piaţa de 

capital, niveluri scăzute de lichiditate în sectorul bancar românesc şi rate de 

împrumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piaţa financiară 

internaţională ar putea afecta capacitatea societăţii de a obţine împrumuturi. 

 Identificarea şi evaluarea investiţiilor influenţate de o piaţă de creditare lipsită 

de lichidităţi, analiza respectării contractelor de creditare şi a altor obligaşii 

contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor 

legate de capacitatea societăţii de a continua să funcţioneze pentru o perioadă 

rezonabilă de timp, toate acestea ridică la rândul lor alte provocări. 

 Clienţii şi furnizorii societăţii pot fi de asemenea afectaţi de situaţii de criză de 

lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-şi onora datoriile curente sau de a 

mai acorda credit comercial. Deteriorarea  condiţiilor de operare a creditelor ar 
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putea afecta şi gestionarea previziunilor de flux de numerar şi analiza de depreciere a 

activelor financiare şi nefinanciare. 

 Preocupările actuale privind posibilitatea ca deteriorarea condiţiilor financiare 

să contribuie într-o etapă ulterioară la o diminuare suplimentară a încrederii au 

determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor şi a Băncilor 

Centrale în vederea adoptării unor măsuri speciale având drept scop contracararea 

aversiunii tot mai mari faţă de risc şi restabilirea unor condiţii normale de funcţionare 

a pieţei. 

 Conducerea societăţii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un 

efect asupra pieţei din România şi ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor 

situaţii financiare. 

 Conducerea societatii nu poate estima credibil efectele asupra situaţiilor 

financiare ale societăţii rezultate din deteriorarea lichidităţii pieţei financiare, 

deprecierea activelor financiare influenţate de condiţii de piaţă nelichide şi 

volatilitatea ridicată a monedei naţionale şi a pieţelor financiare. Conducerea 

 societăţii considera că ia toate măsurile necesare pentru a sprijini creşterea 

activităţii societăţii în condiţiile de piaţă curente prin: 

 Monitorizarea constantă a lichidităţii; 

 Previzionări ale lichidităţii curente; 

 Monitorizarea zilnică a fluxurilor de trezorerie şi evaluarea efectelor asupra 

creditorilor săi a accesului limitat la fonduri şi posibilitatea de creştere a 

operaţiunilor în România. 

 

Riscuri legate de mediul economic din România  

România -  piaţă emergentã 

         România este o piaţă emergentã, deci potenţialii investitori în Acţiuni 

trebuie să aibã în vedere ca o astfel de piaţă prezintă un nivel mai ridicat de risc în 

comparaţie cu ţãrile mai dezvoltate. Principalele riscuri care ar putea duce la 

reducerea activitãţii economice în România pentru anul 2015 sunt legate de 

incertitudinile persistente de pe scena politicã care ar putea duce la creşterea 

costurilor de finanţare şi la încetarea investiţiilor.  
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       Ţãrile în curs de dezvoltare, precum România, au nevoie de o ajustare a 

procesului legislativ, astfel încât să se asigure un cadru stabil pentru promovarea  

unui echilibru între interesele consumatorilor şi cele ale 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).   

        Generalităţi – Pieţe 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.   
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        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 un plan legal de operaţiuni viitoare pe piaţa de capital. 

 

8.  Numele auditorilor 

        Situaţiile financiare anuale ale aniilor 2011 şi 2013 au fost auditate de către 

S.C. ACTIV AUDIT S.R.L., înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu 

nr. 421/2003, reprezentată prin Petcu Carmen, înregistrată la Camera Auditorilor 

Financiari din România cu nr. 1092/2001. 

 

9. Societăţi afiliate şi procentul de acţiuni deţinute  

      La 31.12.2014 societăţile afiliate sunt: 

 Mob Outillage SAS 

 Peddinghaus GmbH 

 Roger Mondelin SAS 

 MoB&IUS S.A. 

 Phoenix Imobiliare S.R.L.

 

           Societăţi aflate în acelaşi perimetru de consolidare. 
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Anexe  

1. Sinteza rezultatelor financiare  pentru ultimii 3 ani anual ş i ultimul 

Semestrial, situaţiile semestriale nu au fost auditate  

 

Contul de profit si pierdere 

(lei) 
2011 2012 2013 S1.2013 S1.2014 

Cifra de afaceri 15.194.145 12.484.975 10.832.729 5.453.284 6.277.886 

Cheltuieli din exploatare 16.693.540 15.842.927 19.689.113 11.855.021 7.111.898 

Rezultat operational (1.239.599) (2.469.161) (9.597.549) (6.770.020) (478.308) 

Rezultat financiar (2.708) 1.748 6.304 4.870 20.595 

Rezultat brut (1.242.307) (2.467.413) (9.591.245) (6.765.150) (457.713) 

Rezultat net (1.242.307) (2.467.413) (9.591.245) (6.765.150) (457.713) 

Rezultat net pe actiune (lei) (0,0270) (0,0537) (0,2086) (0,1472) (0,01) 

 

2. Sinteza poziţiei financiare/bilanţul pentru ultimii 3 ani - anual şi 

ultimul semestrial, situaţiile semestriale nu au fost auditate 

 (lei) 2011 2012 2013 30.06.2014 

Elemente de activ 

Active imobilizate 31.570.526 29.977.023 21.260.229 20.465.807 

Active circulante 13.806.639 13.477.025 12.461.646 13.909.874 

Cheltuieli în avans 59.599 189.102 109.637 105.152 

Total activ 45.436.764 43.643.150 33.831.512 34.480.833 

     

Elemente de pasiv 

Capitaluri proprii 44.337.648 42.391.846 32.800.603 32.342.890 

Datorii - total, 

din care: 

1.099.116 1.251.304 1.030.909 2.137.943 

-sub 1 an 1.099.116 1.251.304 1.030.909 2.137.943 

-peste 1 an 0 0 0 0 

Provizioane 0 0 0 0 

Venituri in avans 0 0 0 0 

Total pasiv 45.436.764 43.643.150 33.831.512 34.480.833 
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3. Bugetul pentru anul în curs  

 
Denumire Ianuarie Februarie Martie Aprilie  Mai  Iunie Iulie  August Septemb

rie 

Octombri

e 

Noiembrie  Decembrie Total 

Venituri din vânzări 820.069 813.211 806.512 799.653 826.928 820.069 792.795 867.760 806.512 792.795 806.512 847.184 9.800.000 

Venituri vânzarea 

reziduurilor 

9.946 11.935 13.924 15.914 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400 198.920 

Variaţia stocurilor de 

produse finite şi prod. 

în curs de execuţie 

-20.235 -20.235 -20.235 -20.235 -20.235 -20.235 -20.235 -20.235 -20.235 -20.235 -20.235 -20.235 -242.817 

Subcontractarea în 

contul grupului 

311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 3.727 

Subcontractarea în 

contul terţilor 

36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 432.000 

Producţia proprie 846.091 841.222 836.512 831.643 861.404 854.545 827.271 902.236 840.988 827.271 840.988 881.660  10.1919.80 

Consumul de materii 

prime 

-203.066 -213.841 -224.345 -235.100 -192.332 -203.086 -245.854 -128.304 -224.345 -245.854 -224.345 -160.568 -2.501.062 

Transportul cu 

aprovizionările 

-4.755 -5.007 -5.253 -5.505 -4.503 -4.755 -5.756 -3.004 -5.253 -5.756 -5.253 -3.760 -58.560 

Costurile de achiziţie 

şi achiziţii publice 

-207.841 -218.848 -229.598 -240.604 -196.835 -207.841 -251.611 131.309 -229.598 -251.611 -229.598 -164.328 -2.559.622 

Marja brută pe  

producţie 

638.250 622.374 606.914 591.038 664.569 646.704 575.660 770.927 611.390 575.660 611.390 717.333 7.632.208 

Rata marjei brute 75,4% 74,0% 72,6% 71,1% 77,1% 75,7% 69,6% 85,4% 72,7% 69,6% 72,7% 81,4% 74,9% 

Mâna de lucru directă  -147.950 -136.342 -132.704 -152.108 -144.485 -139.807 -150.548 -118.672 -136.862 -157.651 -157.651 -157.651 -1.732.432 

Electricitatea -75.310 -79.298 -83.193 -87.181 -71.322 -75.310 -91.169 -47.579 -83.193 -91.169 -83.193 -59.543 -927.458 

Alte cheltuieli de 

producţie 

-25.217 -25.217 -26.350 -18.417 -25.217 -25.217 -15.583 -26.350 -24.083 -27.483 -26.350 -17.850 -283.333 

Producţia de consum -66.079 -69.500 -72.841 -76.262 -62.658 -66.079 -79.683 -42.291 -72.841 -79.683 -72.841 -52.554 -813.310 

Gazul -31.448 -33.113 -34.740 -36.405 -29.783 -31.448 -38.071 -19.868 -34.740 -38.071 -34.740 -24.864 -387.290 

Ambalaje -1.796 -1.796 -1.877 -1.312 -1.796 -1.796 -1.110 -1.877 -1.715 -1.957 -1.877 -1.271 -20.180 

Costurile de 

întreţinere 

-35.332 -35.332 -35.332 -35.332 -35.332 -35.332 -35.332 -35.332 -35.332 -35.332 -35.332 -35.332 -423.979 

Subcontractare -4.508 -5.410 -6.311 -7.213 -8.340 -8.340 -8.340 -8.340 -8.340 -8.340 -8.340 -8.340 -90.160 

Costurile variabile -387.638 -386.007 -393.348 -414.229 -378.931 -383.327 -419.836 -300.307 -397.106 -439.686 -420.323 -357.405 -4.678.142 

Marja brută pe 

costurile variabile 

638.250 622.374 606.914 591.038 664.569 646.704 575.660 770.927 611.390 575.660 611.390 717.333 7.632.208 

Rata marjei pe 

costurile variabile 

75,4% 74,0% 72,6% 71,1% 77,1% 75,7% 69,6% 85,4% 72,7% 69,6% 72,7% 81,4% 74,9% 

Cheltuieli 

administrative, 

logistice şi de suport 

al producţiei 

-3.475 -3.475 -3.529 -3.147 -3.475 -3.475 -3.011 -3.529 -3.420 -3.584 -3.529 -3.120 -40.767 

Cheltuielile sediului 

central 

-11.667 -11.667 -11.667 -11.667 -11.667 -11.667 -11.667 -11.667 -11.667 -11.667 -11.667 -11.667 -140.000 

Mâna de lucru 

indirectă 

-121.208 -112.199 -109.316 -124.435 -118.519 -114.888 -123.225 -98.484 -112.603 -128.738 -128.738 -128.738 -1.421.149 

Cheltuielile cu 

serviciile 

-26.417 -26.417 -26.417 -26.417 -26.417 -26.417 -26.417 -26.417 -26.417 -26.417 -26.417 -26.417 -317.002 
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Amortizarea clădirilor -61.812 -61.812 -61.812 -61.812 -61.812 -61.812 -61.812 -61.812 -61.812 -61.812 -61.812 -61.812 -741.744 

Amortizarea utilajelor -88.690 -88.690 -88.690 -88.690 -88.690 -88.690 -88.690 -88.690 -88.690 -88.690 -88.690 -88.690 -1.064.280 

Taxe şi impozite 

directe 

-18.974 -18.974 -18.974 -18.974 -18.974 -18.974 -18.974 -18.974 -18.974 -18.974 -18.974 -18.974 -227.686 

Costuri fixe -332.242 -323.233 -320.464 -335.141 -329.553 -325.922 -333.795 -309.573 -323.582 -339.881 -339.826 -339.417 -3.952.628 

Marja operaţională -81.630 -86.866 -106.898 -158.332 -43.914 -62.546 -177.970 161.047 -109.298 -203.907 -148.760 20.511 -998.562 

Diverse- Facturi              

Diverse-Cheltuieli 

financiare 

-795 -795 -795 -795 -795 -795 -795 -795 -795 -795 -795 -795 -9.540 

Diverse-Vânzări 

diverse 

8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 100.000 

Diverse-Vânzările 

utilajelor 

             

Contribuţii şi altele 7.538 7.538 7.538 7.538 7.538 7.538 7.538 7.538 7.538 7.538 7.538 7.538 90.460 

Rezultatul 

operaţional  

-74.092 -79.327 -99.359 -150.793 -36.376 -55.007 -170.432 168.586 -101.760 -196.369 -141.221 28.050 -908.102 

Sursă: Emitent 
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4  . Decizia organului statutar privind tranzactionarea pe AeRO   
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5.  Actul constitutiv al societăţii 
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