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NOTA CĂTRE INVESTITORI 
 

Prezentul Memorandum conține informațiile necesare admiterii la tranzacționare în cadrul cadrul Sistemului 

Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București a unui număr de 169,496,147 acțiuni, 

emise în formă dematerializată cu valoare nominală de 1 RON/acțiune ale GRUP ȘERBAN HOLDING S.A., 

societate pe acțiuni înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J4/1556/2018, cod unic de înregistrare RO 

40006886.  

Valoarea capitalizării anticipate rezultată în urma derulării cu succes a majorării de capital este compusă din 

numărul total de acțiuni disponibile, 169,496,147, la valoarea nominală de 1 RON fiecare, plus o primă de 

emisiune de 1.12 lei pe acțiune, împreună totalizând 359,331,831.64 RON. Operațiunea de majorare a 

capitalului social prin aport în numerar a fost aprobată prin Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a 

Acționarilor nr. 25 din data de 19.11.2021 (CIDMA ONRC nr. 71978/24.11.2021, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 5157/21.XII.2021) și nr. 26 din data de 03.12.2021 (CIDMA ONRC nr. 73169/06.12.2021, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 5291/29.XII.2021). 

Conform Hotărârii AGEA nr. 26 din data de 03.12.2021, majorarea capitalului social prin aport în numerar se 

realizează cu suma de maxim 10,115,464 lei, prin emiterea unui număr maxim de 10,115,464 acțiuni noi, 

ordinare, nominative, în formă dematerializată și cu valoare nominală de 1 leu/acțiune, parametrii Ofertei 

au fost stabiliți prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 9 din 06.12.2021.  

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/8.12.2021 s-au constatat rezultatele ofertei și majorarea de 

capital social al Societății cu 5,974,247 RON, de la 163,521,900 RON la 169,496,147 RON, prin emiterea a 

5,974,247 acțiuni cu valoarea nominală de 1 RON/acțiune și prima de emisiune de 1.12 RON/acțiune. 

Informațiile cuprinse în acest Memorandum au fost furnizate de către Emitent sau provin din alte surse care 

sunt indicate în conținutul documentului.  

Se recomandă fiecărui potențial investitor să facă o evaluare independentă prin propriile mijloace și să ia 

decizii bazate pe propria lor analiză a Emitentului, a mediului de afaceri în general, luând în considerare 

riscurile prezentate în prezentul Memorandum. Intrucât investițiile în acțiuni implică anumite riscuri, se 

recomandă potențialilor investitori consultarea secțiunii intitulată „Factori de risc” din prezentul 

Memorandum unde sunt descrise. Emitentul și Consultantul Autorizat recomandă potențialilor investitori 

consultarea propriilor consilieri în ceea ce privește aspectele fiscale, juridice sau comerciale. 

Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Consultantul Autorizat  să ofere alte 

informații sau să facă alte declarații sau aprecieri, cu excepția celor prezentate în prezentul Memorandum. 

Difuzarea unor astfel de informații, declarații sau aprecieri care nu sunt incluse în acest document trebuie 

considerate ca fiind făcute fără autorizarea Emitentului sau a Consultantului Autorizat, care nu își asumă nicio 

răspundere în acest sens. 

Acest Memorandum conține, printre altele, declarații care reflectă așteptările conducerii Emitentului 

referitoare la oportunitățile de afaceri, planurile de dezvoltare și, în general, perspectivele Emitentului. 

Declarațiile privind perspectivele de acest gen implică riscuri cunoscute, dar și riscuri necunoscute, un anumit 

grad de incertitudine, precum și alți factori importanți din afara Emitentului, care, în viitor, pot modifică 

substanțial rezultatele efective, performanța sau realizările curente ale Emitentului să fie în mod semnificativ 

diferite. Există posibilitatea ca anumite predicții, perspective, proiecții sau alte declarații privind 

perspectivele să nu fie îndeplinite. Factorii care pot duce la astfel de modificări includ, fără însă a se limita la 

acestea, aspectele prezentate în Capitolul “Factorii de Risc”. Enumerarea factorilor de risc nu este exhaustivă. 
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Aceste declarații privind perspectivele sunt valabile doar la data întocmirii prezentului Memorandum. 

Emitentul își declină expres orice responsabilitate de a actualiza declarațiile privind perspectivele incluse în 

document pentru a reflecta eventualele modificări ale previziunilor Emitentului sau modificările survenite în 

situația, condițiile sau circumstanțele pe care s-au bazat respectivele declarații. Având în vedere cele de mai 

sus, investitorii sunt avertizați să nu se bazeze exclusiv pe astfel de declarații privind perspectivele.  

Consultantul Autorizat nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul acestui Memorandum sau pentru 

alte declarații făcute sau pretins a fi făcute prin acesta sau în numele acestora în legătură cu Emitentul sau 

Acțiunile. 

Consultantul Autorizat în mod corespunzător, declină, în măsura permisă de legea aplicabilă, orice 

răspundere, pe care ar putea-o avea în legătură cu acest Memorandum sau cu o astfel de declarație. 

Potențialii investitori în instrumente financiare admise la tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de 

tranzacționare (SMT) administrat de BVB trebuie să fie în cunoștință de cauză cu privire la faptul ca SMT este 

o piață pentru care există tendința să se atașeze un risc investițional mai ridicat decât pentru societățile 

admise la tranzacționare pe o piață reglementată. 

Prezentul Memorandum este întocmit pentru admiterea la tranzacționare a Acțiunilor prezente și nu se 

referă și nici nu poate fi utilizat drept bază pentru justificarea unei investiții în cadrul oricărei oferte ulterioare 

lansate de Emitent. 

Convenții de scriere: pe parcursul acestui document, am utilizat virgula („ , ”) ca separator de mie și punctul 

(„ . ”) ca separator zecimal. 

Datele financiare ale Societății sunt consolidate, la nivel de grup pentru Grup Șerban Holding S.A., 

Interagroaliment SRL, Ferma Avicolă Șerban SRL, Fabrica de Pâine Șerban SRL, Șerban Distribuție SRL (SD), la 

nivel anual, în perioada 2019 – 2020 și semestrial S1 2020 - 2021, respectiv situații individuale în perioada 

2018 – 2020 și S1 2020 - 2021. 
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DEFINIȚII 
 

În cuprinsul documentului, cu excepția cazului în care se prevede expres contrariul, următorii termeni vor 

avea următoarele semnificații, aplicabile deopotrivă formelor de plural și de singular: 

Act Constitutiv Actul Constitutiv al Emitentului, în vigoare și aplicabil la data 

prezentului Memorandum 

Actiuni Totalitatea acțiunilor care sunt emise de Societate la data 

prezentului Memorandum, respectiv un număr de 169,496,147 

acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, denominate in lei, cu 

o valoare nominală de 1 RON fiecare și care conferă drepturi egale 

acționarilor Societății 

ASF Autoritatea de Supraveghere Financiară 

BVB Bursa de Valori București S.A. 

CAEN Clasificarea Activităților în Economia Națională 

Consultant Autorizat Tradeville S.A, societate de servicii de investiții financiare, cu sediul 

în Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, 

România, număr de Înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului: 

J40/5868/1996, cod unic de înregistrare RO8694021, autorizată de 

ASF prin Decizia nr. 2225/15.07.2003, e-mail: help@tradeville.ro. 

Depozitarul Central Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, 

etajele 3, 8 si 9, sector 2, cod poștal 020922, București, România, 

reprezintă instituția care asigură servicii de depozitare, registru, 

compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, 

precum și alte operațiuni în legătură cu acestea astfel cum sunt 

definite în Legea nr. 126/2018. 

Emitentul sau Societatea sau 

Compania 

GRUP ȘERBAN HOLDING S.A., o societate pe acțiuni înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J4/1556/2018, cod unic 

de înregistrare RO 40006886 și având sediul social în Filipești, 

comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, jud. Bacău, România. 

Grupul Reprezintă următoarele societăți, inclusiv denumirea internă 

prescurtată:  

Grup Șerban Holding S.A. (GSH) 

Interagroaliment SRL (IAA) 

Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS)  

Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) 

mailto:help@tradeville.ro
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Șerban Distribuție SRL (SD) 

 

Alte societăți afiliate ale Emitentului sunt: 

Câmpuri Aurii Cooperativa AGR (CA) 

Zootecnic Invest SRL (ZI) 

Deținerile în cadrul societăților afiliate sunt prezentate la capitolul 

7 – Societăți afiliate și procentul de acțiuni deținute 

„Legea 24/2017” sau “Legea 

Emitentilor” 

Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 

din 10 august 2021 

„Legea Societatilor” Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 

1066 din 17.11.2004, cu modificările și completările ulterioare 

Lei sau RON Reprezintă moneda națională a României 

Euro, EUR sau € Moneda oficială a statelor membre Zonei Euro 

Memorandum Acest document întocmit în scopul admiterii la tranzacționare pe 

segmentul SMT administrat de BVB a acțiunilor GRUP ȘERBAN 

HOLDING S.A. 

Piata SMT – AeRO Este piața de acțiuni din cadrul Sistemului multilateral de 

tranzacționare (SMT) operat de Bursa de Valori București, pe care 

Emitentul solicită admiterea la tranzacționare a acțiunilor sale, 

conform Hotărârii AGEA nr. 25 din 19.11.2021 și Hotărârii AGEA nr. 

26 din 3.12.2021  

Registrul Detinatorilor de Actiuni Reprezintă evidența Deținătorilor de Acțiuni păstrată în format 
electronic de către Depozitarul Central în baza contractului încheiat 
de Emitent cu Depozitarul Central. 
Registrul administrat și gestionat de către Depozitarul Central în 

care deținătorii de acțiuni sunt înregistrați ca proprietari. 

Regulamentul 5/2018 Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu 

valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare 

Regulamentul 1129/2017 REGULAMENTUL (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie 

publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al 

admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață 

reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, cu 

modificările ulterioare 
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Registrul Comertului Baza de date cuprinzând registrele și înregistrarea comercianților și 

a altor entități prevăzute de lege 

Registrul Deținătorilor de Acțiuni Reprezintă evidența Deținătorilor de Acțiuni păstrată în format 
electronic de către Depozitarul Central în baza contractului încheiat 
de Emitent cu Depozitarul Central. 
 
Registrul administrat și gestionat de către Depozitarul Central în 

care deținătorii de actiuni sunt înregistrați ca proprietari. 

Zi Lucrătoare Orice zi în care, atât piața românească interbancară, cât și sistemele 

de tranzacționare ale Bursei de Valori București și sistemele de 

compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise 

pentru desfășurarea activității. 
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INFORMATII GENERALE DESPRE EMITENT 

1. PERSOANE RESPONSABILE 

Persoanele responsabile de întocmirea Memorandumului sunt Emitentul și Consultantul Autorizat. 

Emitentul este GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. (“Emitentul” sau “Societatea”), societate pe acțiuni, cu sediul 

social în Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, jud. Bacău, România, înregistrată la Registrul 

Comerțului cu nr. J4/1556/2018, Cod Unic de Înregistrare RO4000886, reprezentată în mod legal prin Șerban 

Lucian Nicolae, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății. 

Consultantul Autorizat este Tradeville S.A., societate de servicii de investiții financiare cu sediul în Calea Vitan 
nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București;  tel:  (+4) 021 318 75 55;  fax: (+4) 021 318 75 57, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5868/1996 și având cod unic de înregistrare RO 8694021, 
funcționând în baza Deciziei CNVM nr. 2225/15.07.2003, nr. înregistrare Registrul A.S.F. PJR01SSIF400033 
din 17.05.2006, reprezentată prin Ovidiu-George Dumitrescu, în calitate de Director. 

Emitentul este cel care își asumă întreaga responsabilitate pentru informațiile incluse în acest Memorandum. 

Emitentul declară că după realizarea tuturor verificărilor rezonabile pentru a se asigura că această declarație 

este corectă, toate informațiile incluse în document sunt, după cunoștința sa, conforme cu realitatea și 

documentul nu conține omisiuni susceptibile să ii afecteze semnificația.  

Conform cunoștințelor Emitentului, informațiile cuprinse în document sunt corecte la data elaborării 

prezentului Memorandum, menționată pe prima pagină, cu excepția cazului în care se specifică altă dată în 

mod expres în cadrul documentului. Activitatea și situația financiară ale Emitentului și informațiile incluse în 

document pot suferi modificări ulterior acestei date. Cu excepția situațiilor menționate în mod expres în 

cadrul legal aplicabil, Emitentul nu își asumă obligația de a actualiza sau revizui informațiile cuprinse în acest 

Memorandum. 

SSIF Tradeville S.A., reprezentat de către Dl. Ovidiu-George Dumitrescu, Director, este Consultantul Autorizat 

și a elaborat prezentul Memorandum. 

Emitentul este singur responsabil pentru conținutul, realitatea și corectitudinea documentelor și 

informațiilor pe care acesta le-a furnizat Consultantului Autorizat pentru redactarea Memorandumului. 

Consultantul Autorizat nu a verificat în mod independent și nu își asumă nicio răspundere în legătură cu nicio 

informație cuprinsă în prezentul Memorandum. Răspunderea exclusivă și completă cu privire la informațiile 

cuprinse în prezentul Memorandum revine doar Emitentului.  

Emitentul declară ca toate opiniile exprimate în acest document sunt rezultatul unei analize atente și 

diligente și sunt fundamentate pe ipoteze și prezumții de bună credință și rezonabile. În baza cunoștințelor 

sale, Emitentul confirmă că acest document conține toate informațiile importante cu privire la Emitent, la 

afacerile acestuia și la instrumentele financiare emise și că toate aceste sunt reale și corecte. De asemenea, 

Emitentul confirmă că informațiile prezentate nu sunt de natură să inducă în eroare și că toate opiniile, 

previziunile și intențiile Emitentului incluse în prezentul Memorandum sunt exprimate cu bună credință. 

Emitentul confirmă că, după știința sa, nu există nicio altă informație care să fi fost omisă spre a fi inclusă în 

acest document și (i) care ar fi fost necesară pentru a permite investitorilor și celor care-i consiliază pe aceștia 

în privința intenției investiționale să facă o evaluare corectă a tuturor activelor și pasivelor, a profitului sau 

pierderilor și a perspectivelor Emitentului precum și a drepturilor decurgând din acțiuni, (ii) a cărei omisiune 

să ducă la formarea unei opinii eronate cu privire la activitatea Emitentului, (iii) sau care, în contextul 

admiterii la tranzacționare, să fi fost sau să fie importantă și necesar a fi inclusă în cadrul prezentului 

Memorandum. 
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2. INFORMATII DESPRE EMITENT 

DATE DE IDENTIFICARE 

 

GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. este persoană juridica română, desfășurându-și activitatea în conformitate cu 

legislația din România.  

 

Denumire GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 

Forma Juridica Societate pe Acțiuni 

Durata de funcționare Nedeterminată 

Sediu social Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, jud. 

Bacău, România 

Nr. De înregistrare la ONRC București J4/1556/2018 

Cod unic de înregistrare RO 40006886 

Capital social 169,496,147 RON 

Cod CAEN – Obiect principal de activitate CAEN 6420: Activități ale holdingurilor 

Telefon  0234.322.165 

Fax 0234.322.165 

Persoana de contact în relația cu BVB Ovidiu George Bucataru, în calitate de Director Financiar  

E-mail: office@grup-serban.ro  

Website https://grup-serban.ro/  

Cod LEI 787200434XQX1SG0HK23 

Simbol de tranzacționare GSH 

Cod ISIN ROVKFFMHGUW6 

 

  

mailto:office@grup-serban.ro
https://grup-serban.ro/
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3. INFORMAȚII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CE URMEAZĂ A FI ADMISE LA 

TRANZACȚIONARE ȘI LA DESTINAȚIA FONDURILOR OBȚINUTE; INFORMAȚII CU 

PRIVIRE LA OFERTE DE VALORI MOBILIARE DERULATE ÎN PERIOADA DE 12 LUNI 

ANTERIOARĂ ADMITERII LA TRANZACȚIONARE 

 
3.1 INFORMAȚII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CE URMEAZĂ A FI ADMISE LA TRANZACȚIONARE ȘI LA 

DESTINAȚIA FONDURILOR OBȚINUTE 

Prezentul Memorandum a fost întocmit în vederea admiterii la tranzacționare în cadrul Sistemului 

Multilateral de TranzacȚionare operat de Bursa de Valori BucureȘti a acțiunilor emise de Grup Șerban Holding 

S.A. 

Simbol de tranzacționare GSH 

COD ISIN ROVKFFMHGUW6 

COD FISN GSH/REGSHS RON1 

COD CFI ESVUFR 

Numar total acțiuni 169,496,147 

Valoare nominală 1 RON (leu) 

Număr acționari 106 

Free-float 4.1714% 

Capitalizare anticipată  359,331,831.64 RON     

 

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Grup Șerban Holding S.A. nr. 25 din data de 

19.11.2021, respectiv Hotărârea AGEA nr. 26 din 03.12.2021 acționarii au aprobat operațiunea de majorare 

a capitalului social prin aport în numerar, cu suma de maxim 10,115,464 RON, de la 163,521,900 RON la 

maxim 173,637,364 RON prin emiterea unui număr de acțiuni ordinare, nominative, emise în formă 

dematerializată și cu valoare nominală de 1 leu/actiune. Operațiunea de majorare a capitalului social prin 

aport în numerar a fost aprobată prin Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 25 din 

data de 19.11.2021 (CIDMA ONRC nr. 71978/24.11.2021) și nr. 26 din data de 03.12.2021 (CIDMA ONRC nr. 

73169/06.12.2021). Hot. AGA nr. 25 din data de 19.11.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial, partea a IV-

a, nr. 5157/21.XII.2021, iar Hot. AGA nr. 26 din data de 03.12.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial, partea 

a IV-a,  nr. 5291/29.XII.2021. 

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/8.12.2021 s-au constatat rezultatele ofertei și majorarea de 

capital social al Societății cu 5,974,247 RON, de la 163,521,900 RON la 169,496,147 RON, prin emiterea a 

5,974,247 acțiuni cu valoarea nominală de 1 RON/acțiune și prima de emisiune de 1.12 RON/acțiune. 

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 9 din 06.12.2021 s-au stabilit caracteristicile ofertei. 

În acest context, Emitentul a derulat prin intermediul SSIF Tradeville SA, în data de 8 decembrie 2021, o ofertă 

de vânzare de acțiuni adresată unui număr de mai puțin de 150 de persoane fizice sau juridice, investitori de 

retail, pe un stat membru al Uniunii Europene, fără întocmirea și publicarea unui prospect. În urma încheierii 

cu succes a acesteia, au fost emise de către Grup Șerban Holding S.A. un număr 5,974,247 acțiuni, cu o valoare 

nominală individuală de 1 RON, la un preț de 2.12 RON/acțiune, cu o valoare totală de 12,665,403.64 RON. 
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În cadrul plasamentului privat au fost emise acțiuni către 80 de investitori, din care 18 investitori calificați 

(inclusiv profesionali) și 62 de investitori de retail. Dintre investitorii de retail, 57 sunt persoane fizice, iar 5 

sunt persoane juridice. Toți cei 80 de investitori sunt persoane juridice sau persoane fizice cu naționalitate 

română. 

În urma derulării plasamentului, Societatea are un număr total de 106 de acționari la data realizării acestui 

Memorandum. 

Valoarea capitalizării anticipate rezultată în urma derulării cu succes a majorării de capital este compusă din 

numărul total de acțiuni disponibile, 169,496,147, la valoarea nominală de 1 RON fiecare, plus o primă de 

emisiune de 1.12 lei pe acțiune, împreună totalizând 359,331,831.64 RON. 

Destinația fondurilor: 

Sumele atrase în cadrul ofertei, în valoare de aprox. 12.7 mil. RON, vor fi folosite în principal, pentru 
proiectele în curs sau viitoare ale grupului GSH, atât cele de investiții în sisteme de irigații, dezvoltarea 
practicilor de agricultură regenerativă, dezvoltarea capacității de depozitare, extinderea suprafețelor de 
creștere de păsări, cât și achiziția unei noi linii de panificație și lansarea de noi produse. Mai multe informații 
privind planurile de dezvoltare ale Emitentului pot fi regăsite în cadrul Capitolului 16 -  DESCRIEREA PLANULUI 
DE DEZVOLTARE A AFACERII din prezentul Memorandum. 

 

3.2 INFORMAȚII CU PRIVIRE LA OFERTE DE VALORI MOBILIARE DERULATE ÎN PERIOADA DE 12 LUNI 

ANTERIOARĂ ADMITERII LA TRANZACȚIONARE  

Anterior plasamentului privat un număr de acțiuni reprezentând 0.67036% din numărul de acțiuni deținute 
de Șerban Lucian Nicolae a fost cesionat către angajați și persoane cheie, existând o clauză de lock-up pentru 
o perioadă de 6 luni de la admiterea la tranzacționare a acțiunilor Grup Șerban Holding S.A. 
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4. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂȚII 
 
Societatea Grup Șerban Holding a fost înființată la data de 16.10.2018, sub formă de societate cu răspundere 
limitată, urmând ca la data de 5.12.2019 să fie transformată în societate pe acțiuni, obținând rezoluția ONRC 
la data de 16.12.2019. Constituirea acestei societăți s-a realizat ca urmare a necesității de a avea o societate 
mamă care să controleze celelalte societăți având activități distincte, componente ale grupului de firme 
Șerban, având în vedere planurile de creștere accelerată,  respectiv: 

• INTERAGROALIMENT S.R.L. (IAA), înfiinţată în anul 1994, înmatriculată la Registrul Comerţului sub 

nr.  J04/850/1994, CUI RO5845723;  

• FERMA AVICOLĂ ȘERBAN S.R.L. (FAS), redenumită în anul 2008, și înfiinţată în anul 2000 sub 

denumirea Rom Trading Product S.R.L, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J04/1787/2008, CUI  

RO12977123; 

• FABRICA DE PÂINE ȘERBAN S.R.L. (FPS), înfiinţată în anul 2008, înmatriculată la Registrul 

Comerţului sub nr. J04/1211/2008, CUI RO24124510; 

• ȘERBAN DISTRIBUȚIE S.R.L. (SD), înfiinţată în anul 2005, înmatriculată la Registrul Comerţului sub 

nr. J04/1965/2005, CUI RO18096106. 

 

 La data prezentului Memorandum, Grup Șerban Holding este asociatul unic al societăților menționate mai 

sus. 

 

 

Grup Șerban reprezintă un grup de firme cu capital românesc, în plină expansiune, care și-a început 

activitatea în Onești, în anul 1994. Structura grupului este integrată și conține următoarele domenii de 

activitate: agricultură, comerț cu cereale, plante oleaginoase și legume, creșterea păsărilor, panificație, 

patiserie-cofetărie, alimentație publică (lanț propriu de magazine – Băcăniile Șerban), distribuție și transport. 
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În toate domeniile de activitate, Grupul GSH are în plan noi proiecte, fructificarea de  noi oportunităţi, 

consolidarea actualului business, iar toate acestea pot fi realizate doar cu implicarea totală a resursei umane, 

a celor peste 400 de angajaţi ai Grupului Șerban Holding, care reprezintă cheia succesului său. 

Misiunea grupului de firme Grup Șerban Holding este aceea de a oferi partenerilor produse și servicii de 

calitate, de a crea un mediu unde angajaţii să își poată valorifica la maxim potențialul, și de a dezvolta un 

brand de încredere pentru România și nu numai. 

GSH este o companie dinamică ce susține și promovează continuu un stil de viață sănătos prin produsele pe 

care le oferă, înțelegând că impactul în societate este necesar a fi dublat de reziliența și performanța 

financiară. 

Viziunea GSH este de a deveni prima alegere a clientului autohton în materie de produse alimentare (carne 

de pasăre, panificație, patiserie și cofetărie) și de a genera trenduri pe piața locală de specialitate, Emitentul 

dorind să devină un producător de top pe piața din România. 

 

 

 

 

 

PREMII 

În ultimii ani, companiile ce fac parte din Grupul Emitentului au 

primit recunoaștere la nivel național, fiind premiate pentru 

activitatea pe care acestea le desfășoară în industriile în care 

activează: 

• Premiul special EY Romania pentru Family Business Award; 

• Premii înmânate de către Camera de Comerț și Industrie 

pentru activitățile firmelor din grup; 

• Medalie de aur și de bronz pentru produsele de panificație GraneRO Serban, acordate de 

Universitatea “Dunărea de Jos” Galați, sub patronatul Ministerului Cercetării și Inovării; 

• Premiul finaliști Best Local Băcăniile Șerban acordat de către Progresiv Awards; 

• Premiu pentru rezultate excelente și diversitatea activității în zona de agricultură acordat în cadrul 

Galei PRIA Romanian Farmers. 
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APARIȚII MEDIA 

În ceea ce privește modul în care Emitentul gestionează promovarea activității acestuia, politica media a 

grupului vizează trei direcții: 

• evenimente care au fost marcate prin prezența societății la diverse târguri de specialitate, seminarii, 

conferințe business, cum ar fi: INDAGRA FOOD, târgul AGRALIM, Evenimente financiare de business 

realizate de Ziarul Financiar, Gala EY România, GastroPan, Carnexpo, Romanian Agriculture 

Leadeship Forum, Netafim – Sisteme integrate de irigații, Ziua cartofului, Seminarii studențești; 

• presă scrisă online și offline: Ziarul Financiar, Forbes România, Buinesspress, AgroFood, 

AgroInteligenta, Revista Brutarul, Pagini Aurii, Ghidul Alimentar, MediaFax, Businessmagazin, 

Capital300; 

• Radio: radioZU, RFRomania. 

 

RESPONSABILITATE SOCIALĂ 

Emitentul este o companie activă în domeniul responsabilității sociale, contribuind la buna dezvoltare a 

comunității din care face parte. Astfel, politica Emitentului se bazează pe principiul „pay it forward”, dorind 

să dea înapoi  societății o parte din ceea ce câştigă în urma defășurării activităților comerciale, prin implicarea 

în activităţile de referință ale comunității.  

Astfel, de-a lungul timpului Societatea a realizat donaţii, a susţinut performanţa şi etica în afaceri, precum și 

educaţia, tinerii şi grupurile defavorizate. 

În contextul pandemiei cu virusul SARS-COV-2, Societatea a susținut Spitalul Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca 

Onești pentru achiziționarea de echipamente și produse de protecție destinate luptei împotriva virusului 

COVID-19. Tot în această perioadă, a acordat suport financiar direct și altor spitale din țară, precum și produse 

alimentare familiilor defavorizate sau indirect prin intermediul unor mănăstiri și biserici. 

Mai mult, Emitentul, în cadrul activității sale, susține reducerea factorilor implicați în distrugerea mediului 

înconjurător. 

 

PARTENERIATE CU ORGANIZAȚII ȘI INSTITUTII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Deoarece consideră că reprezintă principalul factor de dezvoltare al unui stat, Emitentul susține educația, 

performanța, arta și sportul, prin încheierea unor parteneriate solide cu școlile gimnaziale, liceele, facultățile 

și organizațiile sportive și nu numai. 

Printre partenerii educaționali se numără, Universitatea Dunărea de Jos Galați, Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară Iași.  
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Grupul activează  în mai multe domenii și derulează activități precum panificație-patiserie-cofetărie, Băcănia 

Șerban, Agricultură, Depozite, Fermă Avicolă:  
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5. DESCRIEREA ACTIVITATII EMITENTULUI 

Activitatea Grup Șerban a demarat în anul 1994, atunci când INTERAGROALIMENT S.R.L. avea ca obiect de 

activitate producția și comercializarea produselor de panificație și patiserie, urmată la scurt timp de 

activitatea de morărit, care deținea în chirie, la momentul 1994, un magazin și o mică brutărie în aceeași 

incintă. Aceste activități au trecut, în anul 2008, în portofoliul altei societăți din grup, respectiv Fabrica de 

Pâine Șerban SRL (FPS), care a dezvoltat business-ul, în momentul de față având în proprietate o brutărie in 

localitatea Filipești, județul Bacău, care deservește cele 5 băcănii proprii, un laborator de cofetărie/patiserie 

și o flotă proprie care deservește localitățile limitrofe, având trasee de distribuție în județele Bacău și 

Vrancea, precum și distribuție națională prin intermediul platformelor marilor retaileri, precum și direct.(e.g. 

Lidl, Profi Rom Food, Rewe, Kaufland, Carrefour, Auchan). 

În anul 2004, INTERAGROALIMENT SRL (IAA), a achiziționat o fermă de creștere a puilor de carne, în comuna 

Zorleni, judeţul Vaslui, ulterior achiziționând alte două ferme similare în județul Bacău. În prezent, activitatea 

principală a societății Interagroaliment SRL este reprezentată de cultivarea și comercializarea de cereale, 

plante oleaginoase și legume, linia de business creșterea puilor și producerea de nutrețuri combinate fiind 

transferată către Ferma Avicolă Șerban SRL. 

 În anul 2017, activitatea de creștere și comercializare a cărnii de pasăre a fost preluată de Ferma Avicolă 

Șerban S.R.L. (FAS), fondată în anul 2008, capacitatea totală fiind de 880,000 capete/serie (în cele 5  ferme, 

din 3 locații). Totodată, pentru creșterea gradului de integrare a producției, compania operează o facilitate 

de producție de nutrețuri combinate cu capacitatea de 7 to/h produs finit, folosind materiile prime din 

producția de cereale a grupului.  

O altă societate din grup este Șerban Distribuție S.R.L. (SD), înființată în anul 2005, aceasta reprezentând o 

companie suport pentru grup, fiind vehiculul prin care se realizează prestările de servicii (transport și lucrări 

agricole) către companiile din grup, precum și achiziția de inputuri pentru agricultură, dispunând de baza 

tehnico-materială pentru realizarea acestor activități. 

Pe lângă cele trei companii descrise pe scurt mai sus (FPS, FAS și SD), Societatea mamă INTERAGROALIMENT 

SRL, până în anul 2018 inclusiv, – când a început consolidarea activităților în cadrul GSH (Grup Șerban 

Holding S.A.), s-a axat pe cultivarea terenului agricol în județele Bacău, Vaslui și Vrancea, această activitatea 

fiind începută în anul 2005, prin cultivarea a 1,500 ha. În prezent, Interagroaliment S.R.L. exploatează 

aproximativ 10,000 de ha, pe raza județelor Bacău, Vaslui și Vrancea, organizate in 5 ferme vegetale, ce se 

întind de la Carpați până la Prut, în sudul Regiunii Nord Est, și deține depozite de cereale și plante oleaginoase 

cu o capacitate de cca 133,000 tone, în 8 locații, în județele Bacău, Vaslui și Iași, fiind cea mai mare companie 

din Moldova, având cod CAEN 150 - Activități în ferme mixte (cultură vegetală). La nivelul grupului GSH, se 

exploatează peste 12,000 hectare de teren arabil, dintre care 10,000 ha sunt exploatați de IAA, restul fiind 

exploatate prin intermediul societăților afiliate. 
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Societatea Grup Șerban Holding (GSH) a fost fondată în anul 2018 cu scopul de a îngloba activitatea celorlalte 

companii din grup, deja existente. Astfel, consolidarea activității, inclusiv a situațiilor financiare a început din 

anul 2019, înainte de acest moment consolidarea activității fiind realizată prin intermediul societății 

Interagroaliment SRL. Societatea Grup Șerban Holding este atât compania mama din perspectiva OMF nr. 

1802/2014, cât și persoana declarantă pentru grupul fiscal constituit, în scopuri de impozit pe profit, 

începând cu anul de declarare 2022, beneficiind de avantajele oferite de legislație cu privire la holding și 

consolidare fiscală. 

Activitatea principală derulată de societățile din grup: 

1. INTERAGROALIMENT SRL 

Domeniul de activitate principal: conform codificării CAEN:  

0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 

În prezent, activitatea principală derulată de societatea IAA reprezintă cultivarea și 

comercializarea de cereale, plante oleaginoase și legume. IAA exploatează, în prezent, peste 10,000 de 

hectare de teren arabil cu focus pe cultura mare în sistem convențional. De asemenea, IAA deține și 

exploatează peste 133,000 de tone capacitate totală de depozitare a cerealelor și plantelor oleaginoase în 

opt baze, derulând operațiuni de recepție, condiționare, stocare, rulând peste 240,000 tone de cereale și 

oleaginoase pe an în echivalent grâu GH 77kg/100l. 

De asemenea, IAA deține 5 ferme vegetale, fiind organizată într-o structură în care fiecare fermă reprezintă 

un centru de profit, oferind posibilitatea unei eficientizări operaționale în mod continuu. 

Totodată, printre activele deținute, IAA operează cel mai mare depozit de cereale din proximitatea E85 (DN2), 

cu acces atât la transportul feroviar cât și auto, având capacitate de însilozare autorizată de 42,000 mt (aprox 

20% din capacitatea de stocare fiind localizată în silozurile din județul Bacău) 

În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, IAA deține în portofoliu următoarele mărci 

înregistrate la OSIM: Ferma Avicolă Șerban, Moara Șerban și Grup Șerban. 

2. FERMA AVICOLA SERBAN SRL 

 Domeniul de activitate principal: conform codificării CAEN: 

0150 - Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor) 

Societatea FAS se axează pe activitatea de creștere și comercializare a cărnii de pasăre, încă din 

anul 2018. FAS deține cinci ferme proprii, în trei locații, cu o capacitate de 880,000 per serie, în județele 

Bacău și Vaslui. Activitatea FAS constă în creșterea puilor din rasele ROSS 308 și Hubbard, în 37 de hale cu o 

suprafață totală de 44,000 mp. Mixul de produs finit, rezultând în pui pentru abatorizare este comercializat 

într-o pondere majoritară către Agricola Internațional Bacău, diferența fiind prelucrata și comercializată în 

băcăniile proprii sub brandul “Puiul Copilăriei”, pui cu creștere lentă, crescut cu 70% porumb. 



 

Pagina |19 

Memorandum 
Grup Șerban Holding S.A. 

3. FABRICA DE PAINE SERBAN SRL 

 Domeniul de activitate principal: conform codificării CAEN: 

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 

Societatea FPS operează, pe raza municipiului Onești, cinci magazine sub brandul Băcănia Șerban, fiind 

prima rețea la nivel local. De asemenea, FPS deține o brutărie și un laborator de cofetărie. Produsele de 

panificație produse sunt disponibile atât în magazinele proprii, cât și în aproape toate supermarketurile din 

țară, sub brandul propriu – Granero Șerban, brand lansat încă din anul 1994. FPS este un furnizor constant 

pentru rețele de retail operate de Lidl, Profi Rom Food, Rewe, Kaufland, Carrefour, reușind să comercializeze 

zilnic circa 15 tone de produse de panificație și cofetărie, inovând în mod continuu și aducând pe piața 

sortimente de pâine premium, în tandem cu modificările comportamentului de consum al beneficiarilor 

finali. 

4. SERBAN DISTRIBUTIE SRL 

Domeniul de activitate principal: conform codificării CAEN: 

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri. 

Societatea SD realizează și prestează serviciile de transport a materiilor prime și a cerealelor, 
dar și lucrări agricole către companiile din gup, precum și achizitia de inputuri pentru agricultură, dispunând 
de baza tehnico-materială pentru realizarea acestor activități.  

Prezență geografică 
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Sinergii GRUP GSH 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DISTRIBUȚIE 
ȘI LOGISTICĂ 

FERME  
DE PUI 

 5 ferme 
 Cel mai mare producător român de 

pui cu creștere lentă 44.000 mp 
 45% din producția de pui cu creștere 

lentă in RO 

PRODUCTIE DE DE 
CREALE ȘI 
LEGUME 

 12,000.Ha – GSH (10,000 Ha – IAA) 
 1,000 Ha irigate 
 Cel mai mare producător din Moldova 

 Al 9
lea

 producător in RO 

 Al 4
lea

 producător român in RO 

 5
lea

 agricultur în RO după profit 
 Contract PepsiCO pentru livrarea de cartofi 

CAPACITATE DE 
DEPOZITARE 

 8 facilități de stocare 
 133 mii to capacitate 
 Capacitate de receptie 200 

to/h.  
 Capacitate de uscare 2.000 

to/zi 

ALȚI FERMIERI 

PANIFICAȚIE 
 o brutărie  
 Produce pâine sub brandul 

Granero Șerban încă din 
anul 1994 
 

RETAILERI  
MARI 

LIDL 
Brandul TASTINO pentru 
pâinea cu cereale - distribuit 
la nivel național 

Brandul PROKORN 
Mega Image, Carrefour, 
Profi, Kaufland, Selgros, 
Cora, Supeco, Auchan 

COFETĂRIE / 
PATISERIE 

MAGAZINE 

 177 utilaje agricole 
 24 autocamioane 
 34 remorci si semi-remorci 
 8 încarcatoare frontale 
 9 auto-utilitare 

 5 magazine sub brandul 
Băcănia Ștefan 

 un  laborator de cofetărie  



 

Pagina |21 

Memorandum 
Grup Șerban Holding S.A. 

ACTIVITĂȚI DERULATE DE GRUP  

• PRODUCȚIE VEGETALĂ  

Proiecte realizate:  

Suprafața de teren deținută de GSH, prin intermediul companiei Interagroaliment (IAA) a crescut de la un an 

la altul, depășind nivelul de 10,000 ha în anul 2020, obiectivul fiind de creștere cu o rată de 500ha pe an. 

Evoluția suprafeței de teren deținute, din anul 2010 și până în prezent, fiind reprezentată în graficul următor: 

 

Astfel, societatea INTERAGROALIMENT SRL (IAA), lucrează în prezent peste 10,000 ha de teren arabil, teren 

care în proporție de 98% este preluat în arendă în județele Vaslui – 7,000 ha, Vrancea– 50 ha și Bacău – 2,950 

ha, atât de la persoane fizice (aproximativ 99%), cât și de la persoane juridice (aproximativ 1%).  

Cele peste 10,000 ha sunt cultivate cu cereale (grâu, porumb) și plante oleaginoase (floarea soarelui high 

oleica, rapiță), fiind în top 3 furnizori de floarea soarelui high oleica pentru cel mai mare procesator mondial 

de floarea soarelui. 

Interesul societății a fost ca aceste terenuri să fie în 

zonele apropiate capacităților de depozitare ale 

societății, ceea ce a condus la o concentrare a 

terenurilor în zonele în care societatea operează 

spații de depozitare, reușind să beneficieze de 

economiile de scală determinate de funcționarea 

într-un model hibrid, rulând atât producția proprie, 

cât și cea generată din achiziții. 

De asemenea, strategia societății a fost de a  

contracta aceste terenuri în zone apropiate, astfel încât peste 80% din  terenuri sunt dispuse compact pentru 

 -
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a putea fi mai ușor lucrate, chiar dacă acestea se află și în zone mai puțin accesibile, societatea deținând din 

cele peste 10,000 ha, 4,000 de ha în zone defavorizate. 

Societatea a înregistrat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cca 9,650 ha, pentru care 

încasează anual atât subvenție pentru suprafața lucrată (cca. 187 eur/ha), cât și subvenție pentru motorina 

consumată (cca. 1.572 RON /litru consumat cu o norma de 78l/ha), fiind cel mai mare beneficiar de subvenții 

din regiunea Moldova. 

Proiecte în curs:  

• Emitentul a investit în sisteme de irigații prin 

picurare, sisteme de irigații cu tambur și 

sisteme de irigații cu pivoți mobili care au 

amplitudine și tubulatură cu aspersoare, de 

400 m lungime. Acești pivoți pot acoperi 600 ha 

prin deplasare de pe o poziție pe alta, având o 

construcție ce le permite deplasarea in 3 poziții diferite. 

• Dezvoltarea unei noi linii de business, începând cu anul 2019, dezvoltând culturi de legume, pe 

suprafețele irigate, care în prezent, însumează 1,000 de ha, urmând ca pentru anul agricol 2021-

2022, sa fie funcționale sisteme de irigații mixte (prin picurare, pivoți, tamburi, aripi de ploaie), pe o 

suprafață de 1,500 ha.  

• Ritmul de creștere pentru următorii ani este de 500 ha /an, până la un potențial de 3,000 ha  irigate. 

Aceste suprafețe sunt situate în Lunca Siretului, contribuind, implicit, la creșterea accelerată a 

volumului de producție legumicolă, cu focus pe culturile pentru industrializare, existând parteneriate 

multianuale cu PepsiCo si Contec Foods. 

• Prin investițiile în proiectele de irigații prin picurare se urmărește obținerea unor randamente 

financiare superioare de până la 4-8x  versus randament cultură porumb în sistem neirigat. 

Totodată, compania parcurge un proces de tranziție către agricultura  fără prelucrare mecanică a solului 

(„no till agriculture”) pentru o suprafață de 7,000 ha, generând costuri diminuate cu forța de muncă, 
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combustibili, echipamente și fertilizanți, necesitând planuri tehnologice de precizie, în funcție de condițiile 

pedoclimatice specifice ariei respective. În cadrul acestui proces de migrare, pentru ca materia organică 

reziduală necesită un supliment de azot din sol, este necesară echilibrarea balanței prin aplicarea de 

îngrășământ organic, compania reușind să aplice peste 100,000 de tone de compost rezultat din dejecțiile 

de la fermele avicole. 

În acest proces, raportul din azot și carbon este important, având ca efect o sechestrare a acestuia din urma 

în sol, generând o balanță negativă în ceea ce privește amprenta de carbon, aceasta urmând a fi 

recompensată în cadrul mecanismelor de tranziție prevăzute în pactul Green Deal. 

Prin utilizarea sinergiilor generate de culturile agricole, creșterea puilor, depozitarea cerealelor, compania 

reușește să utilizeze mai puține îngrașăminte anorganice, îmbunătățind calitatea solului, generând marje 

EBITDA superioare. 
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• CAPACITĂȚI DE DEPOZITARE  

Proiecte realizate: 

În anul 2009, firma Interagroaliment SRL (IAA) a accesat fonduri nerambursabile pentru a construi în zona 

Vaslui, acolo unde există cea mai mare pondere a terenurilor agricole, o hală și 14 silozuri, cu o capacitate 

maximă de 20,000 tone.  

Interagroaliment SRL a inaugurat, în anul 2016 (după 2 ani de investiții), o nouă capacitate de depozitare 

(curățare și uscare) cereale în localitatea Orbeni, fapt care a dus atât la o creștere a cifrei de afaceri, cât și o 

creștere a profitabilității, deși în aceeași perioadă societatea a renunțat la o activitate (morărit-panificație, 

activitatea de panificație trecând în portofoliul FPS). 

Depozitul de la Orbeni are o capacitate de 42,000 tone, fiind cel mai mare siloz din judetul Bacău, dispunând 

suplimentar de acces auto și feroviar, capacitate de recepție de 300 tone pe oră, precum și posibilitate de 

uscare de 1,000 tone/24h. Terenul este intravilan, permițând dezvoltarea în zona limitrofă pe o suprafață 

suplimentară de 120,000 mp, aflată în proprietatea IAA începând cu anul 2020. În prezent, spațiile de 

însilozare din județul Bacău, reprezintă 20% din întreaga capacitate la nivel de județ. 

În anul 2017, INTERAGROALIMENT SRL a deschis (după un an de investiții) o nouă capacitate de depozitare 

în loc. Găgești,  jud. Vaslui, și, de asemenea a închiriat o nouă bază de depozitare la Tg. Frumos – crescând 

astfel business-ul comercial. Toate acestea, 

coroborate cu un an agricol bun, au dus la 

realizarea unei cifre de afaceri și a unui profit 

excepțional, peste pragul de 250 mil. RON, 

respectiv 20 mil. RON. 

În anul 2019, Interagroaliment a achiziționat o 

nouă bază de depozitare, cu capacitatea de 

20,000 de tone, în localitatea Epureni, întărindu-și prezența în zona Vaslui, reușind să depășească 65,000 de 

tone capacitate de depozitate în județul Vaslui, aprox 12% din capacitatea totală de depozitare la nivelului 

întregului județ. 

În prezent, INTERAGROALIMENT SRL are deschise trei puncte de lucru în județele Bacău și Vaslui, și un punct 

de lucru la Târgu Frumos, județul Iași: 

• SIMILA, Com. ZORLENI, județul VASLUI, denumit “Bază depozitare și condiționare cereale Simila”; 

• ORBENI, strada Balastierei NR. 984, Comuna ORBENI, județul BACĂU, denumit „Bază depozitare și 

condiționare cereale Orbeni”; 

• GIURCANI, Com. GĂGEŞTI, județul VASLUI, denumit „Ferma Găgeşti”; 

• Târgu Frumos, județul Iași, într-o locație închiriată pe o perioadă de 10 ani. 
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În scopul derulării activităților specifice, compania IAA a implementat sistemul de management al calității şi 

siguranței alimentului în conformitate cu prevederile standardelor SR EN I 9001:2008 şi ISO 22000:2005.  

Din anul 2016,  IAA a început în mod organizat activitatea de comerț cu cereale, activitate de care se ocupă 

o echipă specializată în acest domeniu, aceasta beneficiind în mod natural de sinergiile generate de liniile 

de business de producție vegetală, depozitare-condiționare și transport. Ca atare, odată cu derularea 

investițiilor în bazele de recepție, cantitatea de marfă achiziționată a crescut în mod constant, de la 100,000 

de tone în 2016, la peste 150,000 de tone in 2018. Împreună cu producția proprie, prin bazele companiei s-

au derulat anual, în ultimii doi ani, peste 200,000 de tone de produse agricole anual, urmând ca în 2021, 

cantitățile rulate să depășească borna celor 250,000 de tone anual. 

Toate operațiunile aferente activității de comerț se desfășoară după proceduri scrise, explicate și asumate 

de tot personalul implicat.  

Principalii furnizori de produse agricole, pentru societatea IAA, sunt 

fermieri din zona Moldovei. Cea mai mare parte din marfă fiind 

cumpărată direct din câmp. În acest caz, pe lângă achiziția propriu-zisă, 

firma IAA pune la dispoziția furnizorilor atât serviciul de transport, cât și 

pe cel de condiționare a mărfurilor care nu se încadrează în parametri 

corespunzători. Baza de fermieri cu care compania are parteneriate 

depășește borna de 2,000 pentru anul agricol 2020-2021. 

Distribuția aproximativă pe produse este urmatoarea:  

• 15% rapiță,  

• 25% grâu,  

• 10% floarea soarelui,  

• 48% porumb și  

• 2% alte produse (orz, sorg, soia, mazăre). 

 

48%

25%

15%

10%
2%

Distributie produse 2020 (%)

Porumb Grau Rapita Floarea-soarelui Alte cereale
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Acestă activitate nu s-ar fi putut desfășura fără aportul depozitelor pe care compania le deține. Având în 

vedere volumul de marfă cumpărată, plus producția proprie, în comparație cu capacitatea totala de 

depozitare (măsurată în echivalent grâu), se poate observa că anual, prin fiecare locație, se rulează mărfuri 

ce depășesc de două ori capacitatea acestora. 

 

Depozitare cereale 

• peste 133,000 de tone capacitate totală de depozitare a cerealelor și plantelor oleaginoase în 8 locații 

în județele Bacău, Vaslui și Iași; 

• 500 tone/oră, capacitate de recepție a cerealelor și 2,000 tone/24h, capacitate de uscare a 

cerealelor. 

  

În prezent, societatea INTERAGROALIMENT SRL deține în proprietate o capacitate de depozitare (silozuri, 

hale, magazii) de aproximativ 113.000 to și capacități închiriate de aproximativ 20,000 to, dispuse astfel: 

 

1. Baza ORBENI, pusă în funcțiune în anul 2016, situată pe DN, lângă calea ferată, aceasta reprezentând un 

avantaj major în transportul cerealelor livrate către marii traderi de cereale din România (Cargill România, 

Glencore), alcătuită din 8 celule de 3,500 to, 4 celule de 500 to și o hală de 12,600 to. De asemenea, baza 

este dotată cu echipamente de înaltă performanță: uscătoare (pentru aducerea umidității cerealelor la cea 

optimă), transportoare (pentru transportul cerealelor din sau în silozuri sau hala, benzi transportoare cu 
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ajutorul cărora se încarcă cerealele în vagoanele trenurilor, elevatoare care sunt utilizate pentru preluarea 

cerealelor din fose și ridicarea acestora către transportoarele care încarcă silozurile sau hala, ventilatoare. 

 

2.  Baza Simila situată în jud. Vaslui,  a început să funcționeze în anul 2007 cu 7 celule de stocare cu o capacitate 

de 500 to fiecare, capacitate care a fost dublată în anul 2011 de încă 7 silozuri a câte 550 to fiecare.  

În anul 2013, a fost construită și o hală cu o 

capacitate de aproximativ 17,000 to. În cadrul 

activității de depozitare cereale și plante oleaginoase 

din Simila, cu ajutorul investiției făcute prin 

construirea unei noi linii de recepție în anii 2016 și 

2017, a crescut atât capacitatea de recepție, cât și 

capacitatea de încărcare de la 40 to/h, la 110 to/h, 

astfel putând fi recepționate două produse în același timp. Fluxul siloz anual în cele două sezoane de recoltare 

a crescut de la 50,000 to la 80,000 to. 

3. Baza Valea Seacă unde se află în proprietatea societății două silozuri cereale a câte 500 to fiecare, 

achiziționate în anul 2014. 

4.  Baza Giurcani – Găgești din jud. Vaslui, are o amplasare foarte eficientă, fiind situată în centrul fermei 

vegetale Prut, cu o suprafață de 3,300 ha. Baza a fost pusă în funcțiune la sfârșitul anului 2017 și deține 10 

celule de stocare a câte 1,000 to, două hale cu o capacitate de 4,000 to fiecare și una cu o capacitate  de 

3,000 to.  

     

Societate Locatie 
Mijloc 

fix Buc 
Capacit. 

Mijloc fix* 
Total 

Capacitate 

INTERAGROALIMENT SRL 

ORBENI SILOZURI 8 3,500 28,000 

  SILOZURI 4 500 2,000 

  HALA 1 12,600 12,600 

TOTAL ORBENI       42,600 

ZORLENI SIMILA SILOZURI 7 500 3,500 

  SILOZURI 7 550 3,850 

  HALA 1 17,000 17,000 

TOTAL ZORLENI       24,350 

VALEA SEACA BC SILOZURI 2 500 1,000 

TOTAL VALEA SEACA       1,000 

GAGESTI SILOZURI 10 1,000 10,000 

  HALA 2 4,000 8,000 

  HALA 1 3,000 3,000 

TOTAL GAGESTI       21,000 

PUNCT DE LUCRU 
TG. FRUMOS MAGAZII 4 5,000 20,000 

TOTAL TG. FRUMOS       20,000 
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FABRICA DE PAINE 
SERBAN SRL 

EPURENI HALA 6 3,330 19,980 

TOTAL BAZA 
EPURENI       19,980 

FILIPESTI SILOZURI 3 420 1,260 

  SILOZURI 5 540 2,700 

TOTAL FILIPESTI       3,960 

INTERAGROALIMENT SRL 
ZORLENI SIMILA HALA 1 1,000 1,000 

TOTAL ZORLENI 
AGROMEC       1,000 

TOTAL CAPACITATI GRUP     62   133,890 

            

SILOZURI     46     

DEPOZITE     16     

*echivalent grau, greutate 
hectolitrica 77kg/Hl           

Indiferent dacă este bază proprie sau închiriată, activitatea în cadrul acestora se desfășoară după o procedură 

scrisă și foarte clară, astfel încât fiecare unitate de transport care intră sau iese, urmează un traseu clar, 

monitorizat și adecvat tipului de marfă pe care o transportă. Verificarea calitativă a produselor se face de 

către personal  calificat (gradatori) prin analize atât fizice si organoleptice, cât și prin analize chimice, cu 

aparatură adecvată și autorizată metrologic. De asemenea, pe timpul depozitării, marfa este controlată 

periodic, pentru evitarea oricărei situații nedorite. 

Prin punerea în folosință a acestor capacități au fost reduse costurile și s-au suplimentat veniturile în cadrul 

sectorului agricol, nemaifiind necesară achiziționarea servicii de depozitare de la terți sau apariția unor 

situații de blocare a logisticii de transport.  

INTERAGROALIMENT SRL deține în portofoliu următoarele mărci înregistrate la OSIM: Ferma Avicolă 

Șerban, Moara Șerban și Grup Șerban. 

Parteneri în comercializarea produselor Ferma Vegetală Șerban, sunt Cargill, PepsiCo, producători și 

distribuitori de legume, retail și mici lanțuri de magazine.  
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• CREȘTERE PĂSĂRI 

Proiecte realizate: 

În anul 2004, INTERAGROALIMENT SRL a achiziționat Ferma de Pui, în comuna Zorleni, judeţul Vaslui, în cadrul 

căreia 5 dintre hale erau utilate şi care, prin amenajările efectuate, au intrat în regim de producție începând 

cu data de 03.06.2004. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul 2005, în vederea dezvoltării acestei activități a fost accesat un proiect Sapard în valoare de 500,000 

EUR, care a fost finalizat în februarie 2006, ceea ce a permis creşterea capacităţii de producţie de la 80,000 

de capete/serie la 360,000 de capete/serie, ceea ce reprezinta circa 650-700 tone carne/serie.  

În anul 2006 a fost accesat un alt proiect Sapard, în valoare de 1,500,000 EUR, care a fost finalizat în 

septembrie 2007, ceea ce a permis creșterea capacității de producție de la 360,000 de capete pui/serie la 

480,000 de capete/serie, ceea ce reprezintă circa 900-950 tone carne/ serie.  

 Printr-un nou proiect F.E.A.D.R. in valoare de 3,000,000 EUR, în anul 2009 s-au avut in vedere: 

• creșterea calitativă în ceea ce privește microclimatul asigurat puilor prin achiziționarea a 11 centrale 

termice de 0.5 Mw, centrale ce folosesc drept combustibil resturile vegetale și în special paiele 

rezultate în urma recoltării culturilor de cereale, aplicând principiile economiei circulare; 

• siguranța administrării unui nutreț de cea mai bună calitate necesar animalelor până la vârsta de 7 

zile prin cumpărarea unui utilaj moară + mixer cu o capacitate de 1 tonă/h care permite producerea 

întregului furaj tip prestarter (cca 1,200t/an) în fermă; 

• îmbunătățirea condițiilor privitoare la bunăstarea animalelor prin cumpărarea a 90 de containere 

mari specializate ce permit încărcarea păsărilor fără a li se periclita integritatea, cu un stres redus la 

minim, în acelaşi timp reducându-se şi timpul necesar acestor operațiuni în cadrul fermei. 
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În anul 2018, activitatea de creștere și comercializare a cărnii de pasăre a fost preluată de Ferma Avicolă 

Serban SRL (FAS), companie ce are are ca obiect de activitate creșterea puilor în 5 ferme. Aceasta deține 

44,000 mp, reprezentând 45% din productia de pui lent din România (conform statisticilor publicate de 

Uniunea Crescătorilor de Păsări din România) și producerea de nutrețuri combinate, operând un FNC cu o 

capacitate de 7 to/h. 

Compania FAS crește cu o deosebită atenție pui de carne hibrid Hubbard și 

Ross 308 în cele cinci ferme proprii cu o capacitate totală de 880,000 

capete/serie, situate în județele Bacău și Vaslui.  

În hrana puilor rasa Hubbard se utilizează un furaj integral vegetal, cu 

porumb minim 70%.  

În creșterea păsărilor, compania acordă o atenție deosebită conservării 

mediului, bunăstării animalelor, siguranței alimentare și dezvoltării durabile. 

Prin sistemul de management al calității, sunt îndeplinite condițiile 

standardului ISO 9001 și 22000.   

Ferma beneficiază de un sistem de producţie integrat, baza materială fiind completată de fabrica de nutreţuri 

combinate, cu o capacitate de granulare și brizurare de până la 7 tone/oră, reprezentând 70% din reţeta 

furajului reprezentând-o cereale produse în cadrul grupului de către fermele operate de Interagroaliment 

În anul 2018, activitatea de creștere și comercializare a cărnii de pasăre a fost preluată de Ferma Avicolă 

Șerban SRL (FAS).  

 

Emitentul comercializează pui, rasa Hubbard și Ross 308, sub brandul Puiul Copilăriei încă din anul 2015. 
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•  PANIFICAȚIE /PATISERIE/COFETĂRIE 

Proiecte realizate: 

Grupul, prin societatea FPS, deține o brutărie, un laborator de cofetărie și 

cinci magazine sub brandul Băcănia Șerban. În prezent, capacitatea totală 

de producție a produselor de panificației-patiserie este de 15 tone/24h. 

În trend cu piața, Emitentul, prin intermediul companiei Fabrica de Pâine 

Șerban SRL (FPS), oferă consumatorului posibilitatea să aleagă produse de 

panificație, patiserie și cofetărie care se pliază pe nevoile și preferințele lui, 

producând diferite sortimente de produse, inovând în mod continuu. 

 

Prin sistemul de management al calității, care îndeplinește condițiile standardului ISO 2200 și ISO 9001, 

precum și a cerințelor standardului IFS Food, compania oferă consumatorilor servicii și produse de calitate. 

Emitentul urmărește constant tendințele în industria de panificație, patiserie și cofetărie și investește 

continuu în tehnologii inovatoare și strategii de management. 

 

Produsele de panificație se găsesc atât în lanțurile proprii de magazine, Băcăniile Șerban, cât și în 

supermarketurile partenere din țară (Selgros, Mega Image, Kaufland, Carrefour, Penny, Profi, Cora, Lidl). 

 

Laboratorul cu delicii s-a născut din pasiune pentru dulciuri și creativitate. După rețete inedite, sunt produse 

prăjituri și torturi rafinate la standard înalte. 
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Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS), partea a grupului GSH, operează două 

facilități de producție localizate în Filipești si Onesti, judetul Bacău, specializate 

în producția de produse de panificație, prelucrând până la 10 tone făină pe zi, 

respectiv produse de cofetărie și patiserie. 

Producția realizată este adusă pe masa consumatorilor prin intermediul rețelei 

proprii de magazine, prin distribuția prin intermediul propriei flote pe raza 

județelor Bacău și Vrancea, atât în anul 2020, cât și în prima jumătate a anului 

2021, reprezentând 35% din producția realizată, diferența fiind distribuită prin 

intermediul platformelor logistice deținute de IKAs. 

În portofoliu de client ai FPS se regăsesc lanțurile de magazine: Mega Image, Penny, Carrefour, Profi, 

Kaufland, Selgros, Cora, Supeco, Auchan, Lidl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FPS operează pe raza municipiului Onești 5 magazine sub brandul Băcănia Șerban, fiind prima rețea locală, 

oferind produse alimentare către un număr de 1,000 de clienți zilnic.  
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Pentru anul 2020 s-au înregistrat certificari si recertificari: HACCP, ISO, IFS FOOD, precum și distribuția 

națională sub brandul Granero Șerban a produselor: 

• Pâine Mix Semințe și Cereale Prokorn cu distribuție pe 

plaformele Profi, Penny, Selgros, Kaufland, Mega Image, 

Carrefor. Pâinea, sub numele Multicereale Prokorn 600 

grame, este o pâine pufoasă, bogată în fibre, cu un gust unic 

dat de combinația optimă a celor 5 cereale (grâu, secară, 

porumb, orz, ovăz) și 3 semințe (floarea soarelui, in, susan); 

• Pâinea Răzeșilor pe vatră cu distribuție pe platforma Profi 

din zona Moldova și platforma Selgros care acoperă toată 

țara. Pâinea Răzeșilor este inspirată de tradiția 

moldovenească a răzeșului, care presupunea o viață din era 

simplă și foarte curat; 

• Pâinile Pita cu Maia și Pâine cu grâu Spelta livrate la nivel național pe platfomele Carrefour; 

• Paine Multisemințe cu distribuție pe toate platformele LIDL din țară, sub brandul TASTINO.  

 

Brandul de pâine Granero are o existență îndelungată, încă din anul 1994. Toate aceste produse, dar și 

altele, sunt prezente și pe rafturile Băcăniilor Șerban. 
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• LOGISTICA 

Pentru lucrarea terenurilor deținute și pentru transportul materiilor prime (semințe, îngrășăminte) și a 

cerealelor, Emitentul apelează ca și logistică  la o altă societate din grup, ȘERBAN DISTRIBUȚIE SRL (SD), care 

deține un parc de utilaje agricole marca: Class, Fendt, Horsch, Valtra, John Deere, Lemken, Grimme, APH, 

Valtra, Cross Slot, Turbosem pentru lucrarea pământului (arat, semănat, recoltat, discuit, fertilizat, erbicidat) 

și o flotă de cap tractor cu semi-remorcă pentru transportul cerealelor. 

 

• Societatea ȘERBAN DISTRIBUȚIE SRL are în patrimoniu următoarele: 

• 177 utilaje agricole (tractoare, combine, 

pluguri, discuri, semănătoare, cositoare, 

cultivatoare, buncăre de recepție,); 

• 24 autocamioane; 

• 34 remorci și semiremorci; 

• 8 încărcătoare frontale; 

• 9 auto-utilitare. 

• 1 depozit autorizat pentru depozitare 

îngrășăminte și semințe. 

Societatea SD deținea, la 30 iunie 2021, 400 de mijloace fixe. 

Societatea Șerban Distribuție SRL (SD) este unicul furnizor pentru firmele din grup de: îngrășăminte chimice, 

pesticide, insecticide, fungicide, semințe și prestator de servicii agricole (arat, semănat, recoltat, discuit) și 

prestări servicii transport (cereale, pui, furaje, semințe, îngrășăminte). 
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PUNCTE CHEIE – GRUP ȘERBAN 

Viziunea grupului este aceea de a fi un lider în sectorul agriculturii de business din România, ca producător, 

partener și angajator, prin calitatea produselor și serviciilor pe care le oferă și prin valorile organizației. 

Grupul Șerban este cunoscut atât pentru excelență, cât și pentru reușitele înregistrate de până acum. Grupul 

creează noi oportunități și dorește a fi un exemplu pentru comunitate, întelegând să obțină performanță 

financiară, păstrându-și agilitatea și generând un impact pozitiv în societate. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul anilor s-a dovedit că grupul dezvoltă continuu o afacere cât mai sigură, dar și cât mai sustenabilă. 

Conducerea are în vedere, pentru viitor, cum va arăta PAC-ul european și strategia mondială pentru hrană și 

mediu, obiectivele generate de Green Deal. Prin tot ceea ce întreprinde focusul investițional are în vedere 

reducerea impactului asupra climei, precum și utilizarea sustenabilă a resurselor, generând randamente 

financiare superioare. 

Proiectele dezvoltate în ultimii 5 ani de către Emitent au avut în vedere, pe lângă eficiența economică, 

protejarea mediului și contribuția la generarea de noi locuri de muncă. Cele mai noi investiții realizate în 

ultimii ani sunt reprezentate de proiectele de modernizare, de achiziția de echipamente de panificație de 

ultimă generație, dezvoltarea departamentului de agricultură, de la mărirea capacității de depozitare a 

cerealelor, plantelor oleaginoase și a legumelor, până la investiții în sisteme de irigații, utilaje agricole, 

echipamente de recoltat, sortat, spălat și ambalat legume, dezvoltarea unui nou departament de 

cercetare-dezvoltare a biodiversității, dezvoltarea departamentului avicol – mărirea capacității de creștere 

industrializată a puilor. 
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Panificație 

Investiția în echipamente de panificație a crescut 

productivitatea și astfel, Grupul GSH a reușit să livreze la 

nivel național produse de panificație, de înaltă calitate, 

sub brandul GraneRO Șerban, consolidând relația atât cu 

supermarketurile partenere (Lidl, Mega Image, Penny, 

Profi, Auchan, Carrefour, Kaufland, Supeco), cât și cu 

clienții finali, prin fidelizarea acestora. 

Mai mult, GSH oferă credibilitate asupra calității produselor și prin implementarea sistemului de 

management al calității, care îndeplinește condițiile standardului ISO 2200 și ISO 9001, precum și a cerințelor 

standardului IFS Food. 

Agricultură 

În ceea ce privește dezvoltarea departamentului de agricultură, în anul 2020 am făcut pasul către o nouă 

cultură, cea de legume. 

Cu o investiție de 1.2 mil. EUR a fost dezvoltat și pus în funcțiune 

în 2020, un sistem de irigații de 600 ha  în lunca Siretului. În 

cadrul acestui sistem au fost irigate circa 700 ha până la sfârșitul 

anului 2020, iar în S1 2021 circa 1,000 ha. Emitentul estimează 

că prin investițiile ce se vor realiza până la finalul T1 2022, 

sistemul de irigații ar urma să fie operațional pentru 1,500 ha. Pe 

modelul celor 3 grupe de 500 ha dezvoltate de la an la an, grupul de firme are în plan dezvoltarea legumicolă 

în rotație, cartofi, cereale și alte legume inclusiv sfecla de zahăr, rezultând o capacitate de producție în sistem 

irigat de 3,000 ha până la finalul anului 2025. 

În următorii 5 ani, Emitentul estimează o nevoie de tehnică și servicii ce vizează tehnica agricolă pentru 5,000 

ha de legumicultură care se vor dezvolta în această zonă, având în vedere potențialul de irigații pe care îl 

oferă Lunca Siretului, cel mai dens bazin hidrografic din România. 
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În prezent, principalii parteneri în comercializarea produselor agricole, sunt Cargill, PepsiCo, Agricola 

International, Fermador, Nutriva, ADM, Vittera, COFCO, dar și alți producători și distribuitori de legume, de 

retail și mici lanțuri de magazine. Pe viitor, GSH are în plan și atragerea de investitori din industria 

procesatoare de cartofi (producători de cartofi congelați), de amidon, fulgi și praf din cartofi și alte legume, 

și intenționează dezvoltarea unor parteneriate de tip joint-venture (companii mixte) cu acest tip de 

investitori. 

Datorită tehnologiilor de cultivare performante, a utilajelor de ultimă generație folosite, societatea IAA 

reușește an de an să obțină producții peste mediile obținute în aceleași zone în condiții pedo-climatice 

similare. Totodată, pentru a putea realiza un plan tehnologic corespunzător tipurilor de sol și culturi, 

societatea, realizează la o perioadă de 4 ani, studii pedologice. 
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Prin intermediul laboratorului de cercetare-dezvoltare a biodiversității, dezvoltat de grup, este analizată în 

mod permanent microbiologia solului și importanța sa în agricultura comercială. Grupul pune accent pe 

importanța deținerii unui sol activ din punct de vedere biologic și, prin urmare, recurge la analiza permanentă 

a acestuia prin folosirea tehnologiilor moderne de sustenabilitate, care ajută la producerea unor culturi 

agricole de înaltă calitate. Mai mult, grupul valorifică gunoiul de păsări obţinut din fermele proprii, înlocuind 

îngrășământul chimical. Îngrășământul natural obținut este extrem de fertil și prezintă un beneficiu 

important pentru culturile agricole, în special legume, aplicând în mod natural sinergiile generate de liniile 

de business în care activează. 

GSH deține certificarea globală G.A.P.1 , care garantează angajamentul grupului pentru o producție sigură și 

durabilă a produselor cultivate. 

 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari: 
 

• O experiență îndelungată în domeniile în care activează companiile din grup, prima companie 

din grup – Interagroaliment SRL fiind fondată în anul 1994; 

• O diversificare vastă a activității derulate de companiile din grupul din care face parte Emitentul, 

precum: agricultură, comerț cu cereale, plante oleaginoase și legume, creșterea păsărilor, panificaţie, 

patiserie-cofetărie, alimentație publică (lanț propriu de magazine – Băcăniile Șerban), distribuție și 

transport; 

• Notorietatea brandului Grup Șerban și reputația favorabilă a acestuia în piață; 

• Dezvoltarea de parteneriate puternice – cu furnizorii și clienții importanți ai grupului; 

• Echipa experimentată de management, specializată în domeniile în care activează societatea; 

• Poziție financiară solidă la nivel de grup; 

• Instrumente moderne de management al resurselor (ERP); 

• Flexibilitate în a identifica resurse și realocarea acestora și cadrul grupului. 

 
Puncte slabe/provocări: 
 

• Societatea întâmpină dificultăți în angajarea unor specialiști în domeniu; 

• Recrutarea și păstrarea personalului calificat; 

• Concurența intensificată pe zona de panificație; 

 

 
1 G.A.P. reprezintă “GOOD AGRICULTURAL PRACTICES”  
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Oportunități :  

• Extinderea în domenii conexe și intensificarea activității – ajutate de atragerea de 

noi fonduri prin listarea acțiunilor la bursa locală 

•  Prin listarea la Bursa de Valori București se creează posibilitatea atragerii de capital necesar 

dezvoltării în continuare a societății, ceea ce va pune societatea într-o poziție din ce în ce mai 

puternică comparativ cu competitorii direcți; 

• Creșterea notorietății companiei și confirmarea poziției de lider de piață în contextul listării la bursă; 

• Derularea unor programe de fidelizare și motivare a personalului cheie – de tip Stock Options Plan – 

pentru crearea premiselor menținerii și atragerii mai facile de personal calificat necesar extinderii 

competențelor companiei. 

• Programe naționale de ajutor de stat/dezvoltare sectorială cu componente AFN până la 100%. 

 
Amenințări: 

• Integrarea noului personal în cadrul Societății odată cu extinderea acesteia; 

• Creșterea costurilor administrative pe masura dezvoltării și extinderii activităților 

grupului, 

• Odată cu dezvoltarea pieței - intensificarea concurenței sau apariția de noi jucători pe piață; 

• Apariția unei crize generate de pandemia COVID-19, sau alte crize de natură financiară, care pot 

afecta nivelul costurilor generale de administrare.  

• Lipsa de predictibilitate în deciziile majore cu impact fiscal. 
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6. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ACȚIUNI ȘI STRUCTURA ACȚIONARIATULUI: 

Structura acționariatului la data prezentului Memorandum, conform informațiilor furnizate de Emitent este 

următoarea: 

Denumire Numar actiuni Procentaj 
Serban Lucian Nicolae    162,425,624 95.8285% 
Serban Irina-Mihaela                    100  0.0001% 
Alți actionari persoane fizice         6,494,423  3.8316% 
Alți actionari persoane juridice            576,000  0.3398% 

TOTAL     169,496,147  100% 

 
Sursa: GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 

Capitalul social total subscris este în valoare de 169,496,147 RON, împărţit în 169,496,147 acțiuni nominative, 

având o valoare nominală individuală de 1 (un) RON. 

Șerban Lucian Nicolae deține un număr de 162,425,624 de acțiuni, cu o valoare nominală de 1 RON/acțiune 

și în valoare totală de 162,425,624 lei, reprezentând aprox. 95.8285% din capitalul social și 95.8285% din 

drepturile de vot în Adunarea Generală.  

Șerban Irina-Mihaela deține un număr de 100 acțiuni, cu o valoare nominală de 1 RON/acțiune și în valoare 

totală de 100 lei, reprezentând aprox. 0.0001% din capitalul social și 0.0001% din drepturile de vot în 

Adunarea Generală.  

Anterior plasamentului privat, un număr de acțiuni reprezentând 0.67036% din numărul de acțiuni deținute 

de Șerban Lucian Nicolae a fost cesionat către angajati și persoane cheie, existând o clauză de lock-up pentru 

o perioadă de 6 luni de la admiterea la tranzacționare a acțiunilor Grup Șerban Holding S.A. 

În afara familiei Șerban, restul de 4.1714% reprezintă free-float-ul companiei. 
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7. SOCIETĂȚI AFILIATE ȘI PROCENTUL DE ACȚIUNI DEȚINUTE: 

 

La data prezentului Memorandum, societățile afiliate ale Emitentului sunt următoarele: 

• Interagroaliment SRL (IAA) – deținută în proporție de 100% de Grup Șerban Holding S.A. 

• Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS) – deținută în proporție de 100% de Grup Șerban Holding S.A. 

• Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) – deținută în proporție de 100% de Grup Șerban Holding S.A. 

• Șerban Distribuție SRL (SD) – deținută în proporție de 100% de Grup Șerban Holding S.A. 

 

Deținerile indirecte reprezintă dețineri ale companiilor consolidate în Grup Șerban Holding S.A. în companii 

și asociații afiliate. 

• Câmpuri Aurii Cooperativa AGR (CA) – structură acționariat: 

Denumire Deținere 

Interagroaliment SRL  16.68% 

Ferma Avicolă Șerban SRL 16.67% 

Șerban Distribuție SRL  16.66% 

Alți acționari 49.99% 

Total 100% 
 

Câmpuri Aurii reprezintă o cooperativă din care fac parte companiile din cadrul Grup Serban Holding, alături 

de alți fermieri din judetele Bacău și Vaslui, fiind activă începând cu anul 2020.  

Prin intermediul acestei cooperative se urmărește atingerea unor economii de scară, prin realizarea 

procesului de achiziție inputuri înt-un model consolidat, reușindu-se obținerea de discounturi suplimentare 

pentru volum. 
 

• Zootecnic Invest SRL (ZI) – deținută în proporție de 100% Șerban Irina Mihaela, acționar al Grup Șerban 

Holding S.A. Fără activitate și fără tranzacții cu părțile afiliate în ultimii 3 ani. 

Partener Adresa CUI Capital social 
Rezerve/ rez 
reportat 

Profit 
/pierdere 2020 

Mod 
detinere 

FERMA AVICOLA SERBAN 
SRL 

Filipesti, com 
Bogdanesti, jud. 
Bacau 

12977123 47,372,670 4,004,248 3,299,606 direct 

FABRICA DE PAINE 
SERBAN SRL 

Filipesti. com 
Bogdanesti. jud. 
Bacau 

24124510 12,945,000 961,522 538,101 direct 

SERBAN DISTRIBUTIE SRL Filipesti. com 
Bogdanesti. jud. 
Bacau 

18096106 8,354,330 1,422,755 594,324 direct 

INTERAGROALIMENT SRL Filipesti. com 
Bogdanesti. jud. 
Bacau 

5845723 49.784.330 120,909 19,736,313 direct 

CAMPURI AURII 
COOPERATIVA AGR 
 

Filipesti. com 
Bogdanesti. jud. 
Bacau 

34480418 160,000 -160,355 90,283 indirect 

ZOOTECNIC INVEST SRL Filipesti. com 
Bogdanesti. jud. 
Bacau 

9918720 189,838 0 -382,146 indirect 

 
Toate aceste societăți au fost înființate în România. 
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8. CONDUCEREA SOCIETATII  

5.1. ADMINISTRAREA SOCIETATII 

Administrarea Societății este asigurată de către Consilul de Administrație.  

Membrii Consiliului de Administrație sunt următorii:  

• ȘERBAN LUCIAN NICOLAE – Președinte al Consilului de Administrație, perioada mandatului fiind de 4 

ani, începând de la data numirii de 05.12.2019; 

• ȘERBAN IRINA-MIHAELA, perioada mandatului fiind de 4 ani, începând de la data numirii de 

05.12.2019; 

• CÎRCIU FLORINA-SIMINA, perioada mandatului fiind de 3 ani și o zi, de la data numirii de 04.12.2020.  

 

5.2. CONDUCEREA EXECUTIVĂ 

Persoanele implicate în conducerea executivă societății sunt: 

Nicolae Șerban – Director General (CEO)  

Dl. Nicolae Șerban a înființat Interagroaliment SRL în anul 1994, reușind să 

coordoneze activitatea firmei într-un mod în care i-a asigurat o creștere 

organică, precum și o stabilitate de-a lungul timpului. Studiile economice 

absolvite au reprezentat un mediu propice pentru a-și putea administra 

propria afacere cu succes. De-a lungul dezvoltării afacerii sale, dl. Nicolae 

Șerban și-a construit o reputație notabilă în mediul de business, atât în 

relația cu instituțiile statului, cât și cu companiile terțe din lanțul de 

aprovizionare al Grupului. 

Domenii de expertiză: 

• Management 

• Agricultură 

• Audit în managementul calității și mediului 

• Financiar - Contabil 

Experienta profesională: 

• 1997 – prezent: Director General, grup Șerban 

Educație și formare:  

• 2009: Calificare de “Lucrător în cultura plantelor” și ”Lucrător în creșterea animalelor” în vederea 

accesării fondurilor Europene. 

• 2005: Calificare în efectuarea de audituri interne în domeniul managementului calității și mediului, 

Sisteme De Management Pegas S.R.L. 

• 1992 – 1997: Licențiat în Economie, Contabilitate, Academia de Studii Economice București 

La momentul realizării documentului, Nicolae Șerban deține 162,425,624 acțiuni în cadrul Societății, 

reprezentând o deținere de 95.8285% din capitalul social.   
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Irina Șerban – Director General Adjunct  

Irina Șerban este o persoană orientată spre rezultat, cu abilități notabile 

de leadership dobândite în cei peste 24 de ani de când activează în zona 

executivă a companiei Interagroaliment. În această perioada, dna. Irina 

Șerban și-a dezvoltat abilități de negociere, precum și abilități 

manageriale foarte bune. Printre principalele responsabilități regăsim: 

aprobarea și rectificarea bugetului, trasează împreună cu Directorul 

General obiectivele de dezvoltare a firmelor din Grup, indică modalități 

de dezvoltare și asigură managementul firmei. 

Domenii de expertiza: 

• Management 

• Agricultură 

• Financiar - Contabil 

Experienta profesionala: 

• 1997 – prezent: Director General Adjunct, Interagroaliment SRL și grup Șerban 

Educatie si formare:  

• 2016 : Curs de formare profesională pentru beneficiarii Măsurii 10 - Agromediu și climă și a Măsurii 

11 - Agricultură ecologică, din cadrul PNDR 2014 – 2020, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale 

• 2015 : Curs de formare profesională,TQM Servicii Integrate, Bacău 

• 1993 – 1997: Licență în Economia Afacerilor, Academia de Studii Economice București 

La momentul realizării documentului, Irina Șerban deține 100 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând o 

deținere de aprox. 0.0001% din capitalul social. 

 

Ovidiu George Bucătaru  -  Director Financiar (CFO) 

 

Ovidiu Bucătaru are o experiență vastă în domeniul financiar și de 

management, atât din experiența sa în cadrul grupului Șerban, cât și 

din funcțiile anterioare de conducere, precum Manager Regional, 

Manager financiar sau Coorondator al segmentului retail, din bănci 

precum Bancpost (acum parte a grupului Banca Transilvania) sau 

Millennium Bank România. Printre principalele responsabilități, în 

cadrul grupului Șerban, în calitate de Director Financiar se numără: 

realizarea și implementarea strategiei financiare a organizației 

pentru a obține rezultate mai bune în afaceri și eficiența 

operațională, monitorizarea personalului din departamentul 

financiar-contabil, urmărirea îndeplinirii țintelor privind 

performanța, pregătirea anuală a documentelor și rapoartelor 

realizate de societate pentru raportul de audit. 
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Adresa linkedin: https://www.linkedin.com/in/ovidiu-bucataru-2b465b4/   

Domenii de expertiza: 

•  Financiar – contabil și management 

Experienta profesionala: 

• Ianuarie 2019 – prezent: CFO la Grup Șerban Holding S.A. 

• Ianuarie 2016 – ianuarie 2019: Regional Manager, zona Transilvania la Bancpost România 

• Mai 2008 – decembrie 2015: Regional Manager, zona de est la Millennium Bank România 

• August 2007 – mai 2008: Manager Financiar, zona de est la Millennium Bank România 

• Decembrie 2005 – august 2007: Regional Manager, zona de nord-est la Bancpost România 

• Decembrie 2004 – decembrie 2005: Coordonator Regional, zona de nord-est la Bancpost România 

• Ianuarie 2004 – decembrie 2004: Ofițer Marketing, Bancpost 

Educație și formare:  

• 2019 – 2020: Master of Business in Agriculture (MBAg); 

• 2016-2017: Harvard Manager Mentor; 

• 2012-2017: Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași; 

• 2006-2007: Professional Certificate in Management, Open University London; 

• 2004-present: Doctorat în curs de științe economice (PhD), Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 

• 2001-2003: Master în Finanțe și Management bancar, Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

• 2001-2002: Master în Știinte Economice, Universitatea Konstanz, Germania; 

• 1997-2001: Licență în specializarea Bănci și Burse de Valori, Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

La momentul realizării documentului, Ovidiu Bucătaru deține 486,111 acțiuni în cadrul Societății, 

reprezentând o deținere de 0.2868% din capitalul social. 

Iulian Șomîtcă – Director General departament 

Panificație/Patiserie/Cofetărie 

Iulian Șomîtcă are o experiență profesională de peste 13 ani, 

activând în cadrul Grupului Șerban din anul 2013, unde a debutat ca 

și economist în cadrul Interagroaliment SRL. În prezent, coordonează 

activitatea Fabricii de Pâine Șerban. Acesta și-a dezvoltat pe 

parcursul carierei competențe manageriale în procesul de producție 

și vânzare, în relația cu instituțiile statului, în resurse umane și 

proiecte.  

 

 

https://www.linkedin.com/in/ovidiu-bucataru-2b465b4/
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Domenii de expertiză: 

• Management 

• Financiar 

• Industria de panificație 

• Atragerea și implementarea fondurilor europene  

Experiența profesională: 

• 2020 – prezent: Director General, Fabrica de Pâine Șerban SRL și grup Șerban 

• 2015 – 2019: Director relații APIA, Interagroaliment SRL 

• 2013 – 2015: Economist, Interagroaliment SRL 

• 2008 – 2013: Gestionar stație distribuție carburanți, SC Trust Montaj Utilaj Chimic București SA 

• 2007 – 2008: Șef atelier service Hyundai – Mitsubishi, Iași 

Educație și formare:  

• 2005 – 2008: Licențiat în Management, Facultatea de Management, Universitatea Alexandru Ioan 

Cuza Iași 

La momentul realizării documentului, Iulian Șomîtcă deține 20,833 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 

o deținere de 0.0123% din capitalul social. 

 

Vicențiu Atomulesei – Director Vânzări  

Vicențiu Atomulesei are o experiență de aproape 10 ani în cadrul 

grupului GSH, lucrând încă din anul 2012, având ca principale 

responsabilități monitorizarea acțiunilor de vânzare a departmentului, 

coorodonarea echipei de vânzări, precum și dezvoltarea, menținerea și 

îmbunătățirea relațiilor cu marile lanțuri de magazine. Pe parcursul 

anilor de activitatea în domeniu, a obținut experiență în dezvoltarea și 

maximizarea vânzărilor B2B. Vicențiu a demonstrat tenacitate în 

construirea și păstrarea conturilor și clienților, oferind asistență și 

servicii de consultanță. Acesta are expertiză în strategii de marketing, 

promovare a produselor și merchandising pentru a obține dezvoltarea si 

eficientizarea canalelor de vânzări.  

Adresă LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vicentiu-atomulesei-2459624a/  

Domenii de expertiză: 

• Alimentar 

• Vânzări 

• Management 

Experiența profesională: 

https://www.linkedin.com/in/vicentiu-atomulesei-2459624a/
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• Ianuarie 2014 - prezent: Director Vânzări la Grup Șerban Holding S.A. 

• Ianuarie 2012 – ianuarie 2014: Key Account Manager la Fabrica de Pâine Șerban SRL 

• Octombrie 2011 – ianuarie 2012: Inginer Șef Tură la Paulista SRL 

• Iulie 2009 – mai 2011: Manager Zonal la TOP 7 SRL 

• Ianuarie 2007 – decembrie 2008: Specialist Vânzări la IVAS SRL 

Educație și formare:  

• Octombrie 2014: certificare de Auditor Intern pentru Sisteme de Management al Sigurantei 

Alimentelor conform ISO 22000:2005, TÜV AUSTRIA România 

• Februarie 2014: curs de Practici de succes în conducerea angajaților, Premier Management 

• 2006-2008: Master, Controlul și Expertiza Alimentelor, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați  

• 2001-2006: Licență, Tehnologie și Control în Alimentație Publică și Turism, Facultatea de Știința și 

Ingineria Alimentelor, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați  

La momentul realizării documentului, Vicențiu Atomulesei deține 6,944 acțiuni în cadrul Societății, 

reprezentând o deținere de 0.0041% din capitalul social. 

 

Adrian Popescu – Director Achiziții  

Adrian Popescu este Directorul de Achiziții al Interagroaliment SRL și a 

grupului Șerban din luna mai 2020, după ce, în prealabil, a deținut 

funcția de manager de locație în cadrul aceleiași timp de aproximativ 3 

ani. Acesta are o experiență profesională de circa 20 de ani, timp în 

care a activat 5 ani în cadrul companiei RAFO Onești, una dintre cele 

mai mari rafinării de petrol din România și Europa de Est la acea vreme. 

Adresă LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/adrian-popescu-

20a219a1/  

Domenii de expertiză: 

• Achiziții  

• Management 

Experiența profesională: 

• Mai 2020 – prezent: Director Achiziții la Interagroaliment SRL și grup Șerban 

• August 2017 – aprilie 2020: Manager locație la Interagroaliment SRL 

• Mai 2010 – august 2017: Manager de zonă la Oscar Downstream 

• Septembrie 2005 – iunie 2007: Coordonator depozite la Rafo S.A. 

• Februarie 2002 – august 2003: Economist la Rafo S.A 

https://www.linkedin.com/in/adrian-popescu-20a219a1/
https://www.linkedin.com/in/adrian-popescu-20a219a1/
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Educație și formare:  

• 1999 – 2001: Licențiat Universitatea de Marketing, Universitatea “Valahia” din Târgoviște 

• 1996 - 1999: Licența în Conducerea Unităților Comerciale și de Turism, Universitatea Transilvania din 

Brașov 

La momentul realizării documentului, Adrian Popescu deține 17,361 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 

o deținere de 0.0102% din capitalul social. 

 

Andrei Oncioiu – Relații APIA 

Andrei Oncioiu are o experiență îndelungată în cadrului grupului GSH, 

lucrând încă din anul 2010. Acesta și-a început activitatea în cadrul Grup 

Șerban ca economist al SC Interagroaliment SRL. De-a lungul timpului a 

ocupat diverse poziții executive în cadrul companiei, cât și în cadrul SC 

Șerban Distribuție, fiind un factor esențial al evoluției pozitive de care a 

avut parte grupul în ultimii ani.  

 

Adresă LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andrei-oncioiu-

3b34149b/  

Domenii de expertiza: 

•  Agricultură  

• Management 

• Distribuție 

Experiența profesională: 

• 2021 – prezent:  Director Direcția Administrare terenuri APIA-Arenda, Interagroaliment SRL și grup 

Șerban 

• 2019 – prezent: Președinte OUAI Sascut, Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Sascut 

• 2019 – prezent: Administrator, SC Euro Rin SRL, Filipești, Bogdănești 

• 2016 – prezent: Administrator, SC Șerban Distribuție SRL 

• 2014 – 2020: Director General Agricultură, SC Interagroaliment SRL 

• 2012 – 2014: Șef fermă zona Bacău și Vrancea, SC Interagroaliment SRL 

• 2010 – 2012: Economist, SC Interagroaliment SRL 

• 2010: Șef serviciu desfacere intern, SC Croco SRL, Onești 

• 2008 – 2010: Director adjunct / Contabil Șef, SC RevCont SRL, București 

Educație și formare:  

• 2010-2012: Master în Management, Academia de Studii Economice din București 

https://www.linkedin.com/in/andrei-oncioiu-3b34149b/
https://www.linkedin.com/in/andrei-oncioiu-3b34149b/
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• 2005-2008: Licență, Facultatea de Comerț, Academia de Studii Economice din București 

La momentul realizării documentului, Andrei Oncioiu deține 27,778 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 

o deținere de 0.0164% din capitalul social. 

 

 

Elena Bufnilă - Director Marketing 

Elena Bufnilă are o experiență îndelungată în cadrului grupului GSH, 

lucrând încă din anul 2013 ca Director de Marketing și Coordonator de 

Proiect (Project Manager), având ca responsabilități principale 

dezvoltarea brandului Grup Șerban Holding, dezvoltarea și coordonarea 

strategiilor de marketing și comunicare ale brandului GSH, formarea 

parteneriatelor media, dar și lansarea campaniilor de marketing la 

nivelul grupului.  

Adresă LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/elena-bufnila-

255613bb/  

Domenii de expertiză: 

• Marketing, comunicare 

• Coordonare de proiecte 

• Management 

Experiența profesională: 

• Martie 2013 – prezent: Director de Marketing și Manager de Proiect la Grup Șerban Holding S.A. 

• Decembrie 2011 – martie 2013: Coordonator marketing și de evenimente la Asociația Green 

Revolution 

• Martie 2011 – decembrie 2011: Project Marketing Manager la Green Research & Development 

• Octombrie 2009 – februarie 2011: Project Manager la Recolamp Association 

Educație și formare:  

• 2008 - 2010: Master în Administrarea Afacerilor, programul de Afaceri, administrare, marketing și 

servicii de asistență conexe, Academia de Studii Economice din București 

• 2006 - 2009: Licență, Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice din București 

• 2005 - 2008: Licență, Economia agroalimentară și a mediului, Academia de Studii Economice din 

București 

La momentul realizării documentului, Elena Bufnilă deține 6,944 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând o 

deținere de 0.0041% din capitalul social. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/elena-bufnila-255613bb/
https://www.linkedin.com/in/elena-bufnila-255613bb/
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Florin Grădinaru – Director Departament Juridic 

 

Florin Grădinaru este directorul departamentului juridic din cadrul 

Interagroaliment, asigurând coordonarea unitară a întregii activități 

juridice a Grupului Șerban Holding. Acesta are o experiență în domeniul 

juridic de peste 15 ani, perioadă în care nu a dobândit doar cunoștințe 

juridice temeinice, ci și competențe organizaționale manageriale, 

abilitate de mediere a conflictelor și competențe excelente de 

comunicare. 

 

Domenii de expertiză: 

• Administrativ 

• Juridic 

• Management 

Experiență profesională: 

• 2015 – prezent: Director Dep. Juridic, Interagroaliment SRL și grup Șerban 

• 2011 – prezent: Asociat unic și Administrator, SC Agricall Invest SRL 

• 2005 – 2015: Jurist, SC Interagroaliment SRL 

Educație și formare:  

• 2000 – 2004: Licențiat în  Științe Juridice, Universitatea Nicolae Titulescu, București 

 

La momentul realizării documentului, Florin Grădinaru deține 138,889 acțiuni în cadrul Societății, 

reprezentând o deținere de 0.0819% din capitalul social.  

 

Simina Cîrciu – Director Dep. Contabilitate 

Simina Cîrciu are o experiență vastă în domeniul financiar-contabil, de 

peste 23 de ani, perioadă pe parcursul căreia a acumulat numeroase 

abilități, atât manageriale, cât și cu specific financiar-contabil.  

Domenii de expertiza: 

• Financiar – Contabil 

• Management 

Experiența profesională: 

• 2002 – prezent: Director Dep. Contabilitate, Interagroaliment SRL și 

grup Șerban 

• 1998 – 2000: Economist, SC Carom S.A., Onești 
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Educație și formare:  

• 1993 – 1997: Licențiată în Economia și Gestiunea Producției Agricole, Academia de Studii Economice 

București  

 

La momentul realizării documentului, Simina Cîrciu deține 20,833 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând o 

deținere de 0.0123% din capitalul social.  

 

 

Lucian Secară – Director Operațional 

Lucian Secară are o experiență de peste 4 ani în cadrul Grupului Șerban, 

coroborată cu o experiență profesională de peste 24 de ani. De-a lungul 

carierei s-a concentrat pe dezvoltarea de software în cadrul a numeroase 

companii. Fiind absolvent al Facultății de Matematică din Iași, acesta a 

dobândit vaste cunoștințe în programe precum SQL, Firebird, Delphi, dar 

și cunoștințe de project management, ERP, business analysis pe care le-a 

căpătat în urma proiectelor pe care le-a coordonat. 

Adresa LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lucian-secara-0003a6a/  

Domenii de expertiză: 

• Programare, software 

• Agricultura 

• Management 

Experiența profesională: 

• Iulie 2020 – prezent: Director General Dep. Agricultură, Grup Șerban Holding S.A. 

• Iunie 2019 – februarie 2020: Director General, Fabrica de Pâine Șerban SRL 

• Octombrie 2017 – iunie 2019: Director dept. Informatică, Interagroaliment SRL 

• Aprilie 2008 – aprilie 2010: Inginer software, Infomat Exim 

• Aprilie 2002 – aprilie 2008: Inginer software, Rafo S.A. 

• Septembrie 1997 – aprilie 2002: Inginer software, Umsoft 

• Septembrie 1997 – septembrie 1999: Profesor matematică și informatică, Colegiul Național ”Grigore 

Moisil”, Onești 

Educație și formare:  

• 1990 – 1995: Licențiat în Matematică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

La momentul realizării documentului, Lucian Secară deține 34,722 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 

o deținere de 0.0205% din capitalul social. 

 

https://www.linkedin.com/in/lucian-secara-0003a6a/
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Alexandru Pătruț – Director Dep. IT 

 

Alexandru Pătruț are o vastă experiență profesională în domeniul 

tehnologiei, clădită pe piața muncii din SUA. De-a lungul carierei sale a 

dezvoltat competențe în limbaje de programare precum Python, 

JavaScript, HTML, PHP, dar și în securitate cibernetică și tehnologie. Acesta 

a obținut diverse realizări notabile, printre care regăsim și brevete de 

tehnologie aprobate de autoritățile abilitate din SUA sau speaker principal 

la ”Global Video Collab. Conference and IT Summit”. 

 

Adresa LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/patrut/ 

Domenii de expertiză: 

• Tehnologie 

• IT&C 

• Management 

Experiența profesională: 

• 2020 – prezent: Director Dep. IT, Grup Șerban Holding S.A. 

• 2012 – 2019: Director General & Director Tehnic, Alyhub Networks LLC, Seattle 

• 2017 – 2019: Director de Inovare, iLab Org., Seattle 

• 2017 – 2019: ”AV Services Owner”, King County IT, Guvernul SUA 

• 2015 - 2019: Membru al Consiliului de Administratie, AVI Solutions Inc. 

• 2012 - 2015: Director General, AVI Solutions LLC, Seattle 

• 2010 – 2012: Manager de sistem, Broadstripe, Seattle 

• 2009 – 2010: Supervizor Proiect, Prince Telecom, Beaverton, Oregon 

• 2008 – 2009: Field Lead, Prince Telecom 

• 2007 – 2008: Tehnician in telecomunicații, Prince Telecom 

Educație și formare:  

• 2021 – prezent: Informatică, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 

• 2017 – 2019: Certificări recunoscute de Guvernul SUA: Leadership; Data Science; Python, JavaScript, 

HTML, PHP, Culture of Learning; Cloud Technologies; ITIL Foundation; Web Development; What is 

DevOps; Managing IT Services with ITIL; Cyber Security; State of Blockchain; Global Impacts of GDPR; 

Databases; IoT Device Security; Global Behaviors Post-GDPR; General Data Protection Regulation 

GDPR; Becoming a Better Listener; Big Picture 

• 2010 – 2014: Diplomă ”National License Certificate Electrical Administrator”, acordată de către 

”Construction Industry Training Council of Washington” 

• 2008 – 2009: Certificat de finalizare curs specialist telecom video, NCTI Training, Oregon, SUA 

• 2006 – 2008: ”Applied Science Dental Laboratory Technology” , Portland Community College, Oregon 

https://www.linkedin.com/in/patrut/
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• 2005 – 2006: Inginerie Mecanică, Universitatea Politehnică din Timișoara 

La momentul realizării documentului, Alexandru Pătruț deține 8,681 acțiuni în cadrul Societății, reprezentând 

o deținere de 0.0051% din capitalul social.  
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9. DETALII CU PRIVIRE LA ANGAJAȚI. ORGANIGRAMA 

Grup Șerban Holding S.A. are departamente distincte pentru activitățile pe care le desfășoară. Astfel, vor fi 

prezentate în continuare organigramele departamentelor: 

- Organigrama generală la nivelul GSH (Grup Șerban Holding S.A.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organigrama IAA 

Structura de conducere în cadrul IA (Interagroaliment SRL), este realizată în conformitate cu organigrama 
de mai jos: 

 

CEO

DIR. 
General

DIR. Dep. 
Juridic

CFO

DIR. 
Financiar

DIR.

Dep. Contabil

DIR. Achizitii
DIR.

Operatiuni

DIR.

Relatii APIA

DIR.

Panificatie-
patiserie-
cofetarie

DIR. 
IT/RESURSE 

UMANE

DIR.

Marketing

DIR.

Vanzari

DIR. 
General 
Adjunct
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- Organigrama FAS 

Structura de conducere în cadrul FAS (Ferma Avicolă Șerban SRL), este realizată în conformitate cu 
organigrama de mai jos: 

 

 

- Organigrama FPS 

Structura de conducere în cadrul FPS (Fabrica de Pâine Șerban SRL), este realizată în conformitate cu 
organigrama de mai jos: 

 

 
 

 

Ferma Parincea 

1 Inginer Sef 

Ferma
1 Inginer 
Ingrijitor ferma -

8 persoane 

Ferma Tatarasti 

1 Inginer Sef 

Ferma
1 Inginer
Ingrijitor  ferma -

8 persoane 

Platforma Simila 

Ferma 1 
1 Inginer Sef 

Ferma

Ingrijitor ferma -

6 persoane 

Platforma Simila 

Ferma 2
1 Inginer Sef 

Ferma

Ingrijitor ferma -

6 persoane 

Platforma Simila 

Ferma 3
1 Inginer Sef 

Ferma

Ingrijitor ferma -

6 persoane 

Departament 

Livrare/DDD

1 Inginer 

responsabil livrari 
Muncitori

necalificati 
livrari
10 persoane 

FNC Ing Productie

Marius Carabas 

Operatori FNC -
4 persoane 

Medic veterinar  

cu resp   productie

Dep. Calitate 

1 Medic veterinar 
resp. HACCP 

Dep. Prot Mediu

1 Ing Prot Mediu 

Dep.Rel.DSV/APIA

1 Medic veterinar
resp. DSV/APIA 

Contabil Sef 

1 Economist

Director  FAS 

Administrator 
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La nivel individual, la finalul anului 2020, Societatea Grup Șerban Holding S.A. nu înregistra angajați, directorii 
fiind angajați prin mandate/contracte de management. La nivel consolidat, grupul GSH, la finalul anului 2020, 
înregistra un numărul total de angajați de 350, iar la finalul anului anterior numărul acestora era de 439 
salariați.  

La nivelul societăților din grup, numărul de salariați a fost următorul: 

     

 Firme 30-iun-2021 31-dec-20 31-dec-19 31-dec-2018 

FPS 158 156 167 193 

IAA 62 77 103 59 

SD 94 64 100 91 

FAS 55 53 69 44 

GSH (individual) 0 0 0 0 

GSH (consolidat) 369 350 439 387 

 
Sursa: Grup Serban Holding S.A 

În cadrul Societății, salariații nu sunt organizați sub forma unui sindicat. 

In cadrul societăților din grup, împartirea în funcție de nivelul de studii, la finalul anului 2020, este 

următoarea: 

  FPS IAA SD FAS 
studii superioare 18 40 8 15 
studii medii 76 15 13 7 
studii tehnice 49 14 23 17 
necalificati 13 9 20 15 

TOTAL SALARIATI 156 78 64 54 
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Sursa: Grup Serban Holding S.A 

  



 

Pagina |57 

Memorandum 
Grup Șerban Holding S.A. 

10. COTA DE PIAȚĂ / PRINCIPALII COMPETITORI: 

Pe baza analizării datelor publicate de Eurostat, Insitutul Național de Statistică (INS), Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură (APIA), Comisia Europeană, alte instituții europene, dar și alte publicații locale 

sau internaționale, Emitentul a extras mai multe statistici, dar și caracteristicile principale privind sectoarele 

în care activează.  

România este țara din UE cu cea mai mare pondere a persoanelor din mediul rural în totalul populației2 țării. 
Totodată, la nivel european, România are a 4-a cea mai mare populație rurală (peste 10 milioane de locuitori). 
Considerând acestea, nu este o coincidență faptul că agricultura este cel mai important sector economic din 
punct de vedere al angajării forței de muncă, prognozându-se de către Comisia Naţională de Strategie şi 
Prognoză o valoare adăugată brută de aproximativ 15% în 2021 și o pondere în PIB de circa 4.2%34, cu aprox. 
13 milioane de hectare, având a 6-a cea mai mare populație din UE. Fiind luate în considerare aceste aspecte, 
România beneficiază de subvenții generoase pentru agricultură, la nivelul celorlalte state cu importanță 
agricolă5. 

În anul 2020, România s-a situat pe primul loc6 la suprafața cultivată de porumb boabe și pe locul doi la 
producția realizată. În ceea ce privește floarea soarelui, în 2020, pe suprafața României s-a cultivat și recoltat 
cea mai mare cantitate de pe teritoriul UE. Producția realizată de grâu și cartofi au situat România pe locul 
șase la nivelul UE în 2020, cu toate că la nivel de producție cultivată țara s-a situat pe locul patru. Conform 
Clubul Fermierilor Români7, în 2021 România este singura țară care are integral un rating de recoltă la nivel 
Excepțional, toate culturile de pe teritoriul României primind acest rating. Mai mult, România a înregistrat și 
cea mai spectaculoasă creștere de producție și randament în ultimii 10 ani din UE. 

Cu toate acestea, se observă un potențial de optimizare crescut. Conform Liga Asociațiilor Producătorilor 
Agricoli din România (LAPAR), în octombrie 2021, în România erau prezenți 830,000 de fermieri activi (33% 
din numărul total al fermierilor la nivel european), majoritatea exploatațiilor fiind în stadiul de subzistență, 
scenariu în care multe terenuri rămân necultivate. În acest context, România produce doar 3.3% din totalul 
producției europene8. 

Pentru a observa potențialul de creștere în următorii ani se poate analiza următoarea realitate: România 
folosește aproximativ 13.4 milioane de hectare de teren pentru agricultură, ceea ce are ca rezultat o 
producție medie de 1,414 EUR pe hectar. Între timp, Polonia folosește 14.5 milioane de hectare și produce 
1,813 EUR pe hectar. Dacă România ar atinge o productivitate similară la hectar cu cea a Poloniei, producția 
sa agricolă totală ar ajunge la 24.3 miliarde de euro, în creștere cu 28% față de cifra din 20199. 

Deși în România sunt prezente cele mai multe ferme din UE, ceea ce înseamnă că sectorul agricol este 
dominat de micile gospodării, agricultura ecologică reprezenta în 2019 doar 2.9%10 din suprafața agricolă a 

 
2 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-statistical-factsheet-

eu_en.pdf 
3 https://www.zfcorporate.ro/retail-agrobusiness/guvernul-pariaza-agricultura-inseamna-4-pib-angajeaza-milion-
oameni-20240894 
4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Farms_and_farmland_in_the_European_Union_-
_statistics#Farmland_in_2016 
5 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-statistical-factsheet-
eu_en.pdf 
6 https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/prod_veg_r20.pdf 
- Romania: locul 5 în UE ca suprafata agricola, cu 12.5 milioane de hectare, la egalitate cu Italia (si în urma Frantei, 
Spaniei, Germaniei și Poloniei); 
7 https://www.economica.net/clubul-fermierilor-romani-romania-are-un-rating-de-recolta-la-nivel-
exceptional_525676.html 
8 https://www.bursa.ro/videoconferinta-afaceri-in-agricultura-nicu-vasile-presedintele-lapar-pe-strategia-38171farm-
to-fork38187-romania-nu-ar-face-decat-un-minerit-al-terenului-la-nivel-european-62116448 
9 https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2021/03/03/romania-is-seventh-biggest-agricultural-
producer-in-eu 
10 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Organic_farming_statistics 
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țării, considerabil sub media de 8.5% prezentă la nivelul UE. Conform “Organic Action Plan”11, Comisia 
Europeană își propune ca până în anul 2030, pe cel puțin 25% din suprafața agricolă a Uniunii să se cultive 
organic, ceea ce ar duce la creșterea calității produselor, concomitent cu reducerea impactului negativ asupra 
mediului.  

 

Teren arabil: România deține aprox 7.5% din suprafață arabilă a Europei, fiind a doua cea mai populată țară 

din CEE, cu rata de creștere economică cea mai mare la nivel de EU. Conform Eurostat, România deține 9.9 

mil. ha de teren arabil, din care 8.3 mil. ha reprezintă suprafețe cultivate (raportat la anul 2018). În cultivarea 

terenurilor, România excelează, având ponderi cu două cifre raportat la totalul Uniunii Europene pentru 

suprafețele cultivate cu porumb, floarea soarelui și soia, precum și un rol important în ceea ce privește 

suprafețele cultivate cu grâu în bazinul Mării Negre. Suprafețele cultivate sunt concentrate în primele 10 

județe, reprezentând 48% din suprafața totală, existând un potențial de creștere a suprafețelor cultivate de 

aprox 15%, precum și o creștere a comasării acestora de la o medie de 3.7ha spre aprox 60ha, cât reprezintă 

media la nivel de EU.  

 

Sursa: analiza GSH 

 

 

 

 

 

 
11 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan_en 
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Conform datelor publicate de Eurostat, suprafața utilizabilă în agricultură la nivelul UE a fost de 180,398 mii 

hectare in anul 2019, într-o creștere, de 0.7% față de anul anterior. În schimb, suprafața utilizabilă a crescut 

în România la  13,825 mii hectare în anul 2019, cu aprox. 3% față de anul anteror, continuând tendința din 

anul precedent.  

 
Sursa: Euostat, analiza GSH 

 

 

 

Conform datelor publicate de Eurostat, comparativ cu țările din zonă, România înregistrează cea mai mare 

suprafață agricolă utilizată, depășind chiar și Polonia. Privind numărul de ferme, România înregistrează o 

valoare de peste două ori mai mare decât Polonia și de aproape 8 ori mai mare decât Ungaria. 
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România înregistrează o dinamică pozitivă a balanței comerțului cu cereale, măsurată ca procent din PIB, în 

ultimii 4 ani. 

 

 
Sursa: Eurostat, analiza GSH 

Productia vegetală: Producția totală de cereale estimată pentru anul 2021 este de 30 mil tone, generată de 

62.5% din suprafața totală arabilă cultivată, oferind șansa de creștere a ponderii agriculturii in PIB de la un 

nivel de 4.1%, media din ultimii 5 ani, la peste 5%. Producțiile multianuale la cereale, deși marcate de 

volatilitate mare, determinată de riscul de secetă, sunt pe un trend crescător, iar în contextul creșterii 

suprafețelor irigate, ritmul de creștere devine unul sustenabil pentru următorul deceniu.  

Cota de piață estimată a grupului pentru producția vegetală este sub 1% la nivel național, deși la nivel regional  

deține o cota de piață mai mare de 5%. 
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Productivitatea culturii de porumb, în perioada 2017 – 2019, înregistrată de România a fost de 6.6 mii kg/ha,  

la aproape jumătate față de cea înregistrată de alte țări din Europa, precum Spania sau Elveția. 

În aceeasi perioadă, productivitatea culturii de grâu, a fost în medie de 4.8 mii/ha, sub țări precum Olanda, 

Irlanda sau Belgia care înregistrează un nivel aproximativ dublu. 

 
Sursa: analiza GSH 
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În anul 2020, conform datelor publicate de Eurostat, România a înregistrat un ușor avans a suprafeței 

cultivate de cartofi, de aprox. 0.5%, similar cu evoluția din anul anterior, dar se află în continuare sub nivelul 

înregistrat de Polonia. 

Sursa: Eurostat, analiza GSH 

Ferme și depozite: 50% din fermele mari, precum și capacitățile de depozitare sunt concentrate în 5 județe 

din sudul României, cu o granularitate excesivă a numărului de ferme, aprox 33% din numărul total la nivel 

european, cu ineficiență operațională și implicit comercială, 85% fiind în categoria auto consum, fără a genera 

plus valoare în lanțul de producție național. În acest context, prin integrarea fermierilor de mici dimensiuni, 

se creează premisele unor îmbunătățiri a eficienței operaționale, cu randamente superioare pentru toate 

părțile implicate. În ceea ce privește spațiile de depozitare, acestea se cifrează la 12 mil. de tone, cu o 

concentrare în județele riverane Dunării de aprox 68.5%. 

Prin suprafețele pe care le lucrează, precum și prin spațiile de depozitare pe care le operează, deși la nivel 

regional este un jucător important, Grup Șerban Holding S.A. deține o cota de piață <1%. 

Creșterea păsărilor: În 2019, România se situa pe locul 10 în UE după numărul de găini crescute ouătoare în 
ferme industriale (aproximativ 9 milioane), totalizând 2.3% la nivelul Uniunii. Cu toate acestea, la nivel 
industrial, peste 95% din păsări sunt crescute în condiții inferioare, metodele de creștere “free range” și 
“organic”, însumând doar 8.3% din totalul de 8.74 milioane. Prin urmare, România ocupă locul 16 în UE după 
criteriul creșterii găinilor ouătoare în sistem ecologic. Conform unui studiu realizat de Comisia Europeană12, 
ouăle ecologice aveau în 2019 cea mai mare cotă de piață în sectorul bio, fiind cele mai cumpărate mărfuri 
de acest tip. În acest context trebuie avut în vedere faptul că, în 2019 doar 5% din totalul ouălor consumate 
în UE erau ecologice. 

Cu toate acestea, conform datelor furnizate de ministerul agriculturii13, în anul 2018, marea majoritate a 
găinilor ouătoare de pe teritoriul României erau crescute în gospodării individuale (cca. 75% din total). 

În ceea ce privește producția internă de carne de pasăre, conform Economica.ro14, ponderea importurilor a 
ajuns în 2020 la 40%, producția locală devenind insuficientă pentru a asigura consumul. Comparativ, în anul 
2019, crescătorii de păsări din România asigurau în proporție de 97% necesarul de consum al populației. 

 
12 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eggs-dashboard_en.pdf 
13 https://www.roaliment.ro/piata/ucpr-romania-se-afla-printre-primele-tari-din-ue-in-ceea-ce-priveste-numarul-mic-
de-gaini-crescute-in-custi/ 
14 https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/romania-ajuns-importe-40-productia-interna-carne-pasare-oros-
cumparati-produse-locale-mai-scumpe-1_607d8c945163ec4271260228/index.html 
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Principalele motive care au dus la această scădere au fost reprezentate de focarele recurente de gripa aviară, 
dar și de scăderea prețurilor de achiziție de la poarta fermelor cu până la 17%. 

În acest context, 56% din producția de carne de pasăre din 2019 a fost concentrată în sudul țării, în timp ce 
regiunea de nord-est a produs aproximativ 18% din total. 

Concentrându-se pe ferme de pui cu crestere lentă, Ferma Avicolă Șerban SRL este o companie de talie 
medie, având o cota de piață de 1.8% din total piață crescători de păsări. 

Panificație: Conform datelor agregate de Eurostat15, prețul pâinii se situează în România aproape la 
jumătatea mediei din Uniunea Europeană (cu 56,3%). În anul 2020, conform calculelor ZF16 pe baza datelor 
furnizate de Oficiul National al Registrului Comerțului, cifra de afaceri totală înregistrată de producătorii de 
pâine si prăjituri a ajuns la 7 mld. RON. Totodată, sectorul de panificație a reprezentat cel mai mare angajator 
din industria alimentară în anul 2020, existând peste 50,000 de locuri de muncă în acest sector de activitate. 
Spre comparație, industria fabricării cărnii se situa în anul 2020 la o valoare de 6.88 mld. RON. Conform 
datelor INS17, consumul mediu de pâine din România s-a situat în anul 2020 la aproximativ 91 kg/persoană, 
cu mult peste nivelul mediu european18 de 30 kg/persoană. 

Potrivit datelor publicate de Ministerul Agriculturii19, în anul 2021, fermierii au recoltat până la data de 9 

august cca. 11.1 milioane tone de grâu, producția medie fiind de 5,348 kg/ha, cel mai mare randament din 

2011 și până în prezent. În același timp, se observă de la începutul anului până în octombrie o creștere a 

prețului făinii cu cca. 20-30%, în timp ce pâinea a înregistrat o scumpire cu 4.5%20. 

Fabrica de Pâine Șerban, prin procesarea a 10 tone de făină pe zi, deține o cotă de piață de 0.15% la nivel 
național. 

 

 
15 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210820-1 
16 https://www.zfcorporate.ro/retail-agrobusiness/premierul-florin-citu-spune-il-intereseaza-pretul-painii-piata-7-
mld-20226533 
17 https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/coordonate_ale_nivelului_de_trai_in_romania_2020_0.pdf 
18 https://www.statista.com/statistics/806333/europe-bread-and-bakery-production-volume-by-category/ 
19 https://www.economica.net/record-al-ultimilor-zece-ani-la-productia-de-grau-si-orz-fermierii-au-obtinut-in-medie-
peste-53-tone-la-hectar_526584.html 
20 https://www.businessmagazin.ro/analize/agricultura/painea-noastra-scumpa-cea-de-toate-zilele-romania-
productie-record-20294281 
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Sursa: Eurostat (“Balanța comertului exterior”), analiza GSH 

 
Sursa: analiza GSH 
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Principalii competitori de pe piețele pe care activează Emitentul sunt următorii: 

La nivelul companiei Interagroaliment SRL (IAA), principalii competitori sunt următorii: 

Denumire competitor Județ 
Rezultat net 2020 

(RON) 
Marja profit net 

2020 (%) 

INTERAGROALIMENT SRL BACAU 19,736,313 8.87 

AGRARIA NORD SRL SUCEAVA -6,117,412 
- 
-  

AGRICULTORUL SRL BACAU 18,808,953 7.00 

COMCEREAL SA VASLUI VASLUI -11,513,825 
- 
-  

GHERMANAGRAR SRL BRAILA -10,311,793 
- 
-  

EVEL H COMPANY SRL VASLUI 1,394,797 15.00 

PANIFCOM SRL IASI 2,818,373 9.12 

MOLDOVA FARMING SRL BACAU 9,462,954 6.00 

ROMAGRIA SRL BACAU -405,292 
- 
-  

La nivelul companiei Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS), principalii competitori sunt următorii: 

Denumire competitor Județ 
Rezultat net 2020 

(RON) 
Marja profit net 

2020 (%) 

FERMA AVICOLĂ SERBAN SRL BACAU 3,299,606 6.55 

MORANDI-COM SRL VASLUI 965,859 1.72 

ROSAVIS PROD SRL VASLUI 1,477,860 6.03 

GOLDEN CHICKEN SRL GIURGIU 182,571 0.97 

NATURA AVIS PROD SRL CALARASI 56,889 1.41 

SEMAR TRADING SRL PRAHOVA -1,317,163 - 

VITA PROD IMPEX SRL IASI 474,014 7.76 

ANOVA PROD SRL IASI 153,329 11.03 

PUI-PROD UD SRL VASLUI 53,154 1.00 

VANBET SRL VASLUI 12,885,114 5.53 

Sursa: analiza GSH 
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11. DETALIEREA STRUCTURII VENITURILOR OPERATIONALE PE SEGMENTE DE 

ACTIVITATE SAU LINII DE BUSINESS: 

Societatea, prin intermediul companiilor din grup derulează mai multe tipuri de activități, atât din agricultură, 
creșterea păsărilor, cât și din panificație sau alte domenii conexe. Astfel, la nivel consolidat, împărțirea pe 
segmente a cifrei de afaceri, este următoarea:  

 

 
Față de anul anterior, în anul 2020, ponderea cifrei de afaceri pe segementele de business s-a păstrat relativ 
constantă, înregistrând o ușoară scădere a ponderii veniturilor provenite din vânzarea mărfurilor de  
cerealelor, de aprox. 3 puncte procentuale, în timp ce vânzarea produselor finite cereale a crescut cu peste 
un punct procentual de la un an la altul. Ponderea vânzărilor de produse finite din panificație a ajuns la 
aproape 5%, după ce în anul anterior ponderea era sub 3%. 
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La nivel consolidat, împărțirea cifrei de afaceri pe companii este următoarea: 

 

Sursa: GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 

Cea mai mare pondere din cifra de afaceri la nivel consolidat este reprezentată de Interagroaliment SRL, în 
proporție de peste 60% în perioada analizată, deși în anul 2020, aceasta pondere a scăzut cu 4 puncte 
procentuale la 62%, în timp ce ponderea Șerban Distribuție SRL și Ferma Avicolă Șerban SRL au crescut fiecare 
cu câte 2 puncte procentuale. Ponderea cifrei de afaceri a companiei Fabrica de Pâine Șerban SRL a înregistrat 
o creștere de 1 punct procentual de la un an la altul. 

La nivel individual, împărțirea cifrei de afaceri pe segmente de activitate, în funcție de companiile parte a 
grupului GSH, este următoarea: 
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Interagroaliment SRL (IAA) 

 
 
 

 

Sursa: GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 
 
 

La nivel individual, pentru societatea Interagroaliment SRL, cea mai mare pondere din cifra de afaceri a fost 
generată de veniturile din vânzarea mărfurilor de cereale, de aprox. 78% în anul 2020, în scădere cu 4 puncte 
procentuale față de anul precedent. În schimb, ponderea veniturilor din vânzarea produselor finite de cereale 
a crescut cu 2 puncte procentuale de la un an la altul.  
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Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS) 

 

 

 

Sursa: GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 

 

La nivel individual, pentru societatea Ferma Avicolă Șerban SRL, se poate observa o evoluție semnificativă a 
veniturilor din vânzarea de mărfuri cereale, la 20% în anul 2020. În schimb, veniturile din vânzarea produselor 
finite pui au fost de aprox. 80%, în timp ce în anul 2019, acestea reprezentau majoritatea cifrei de afaceri 
generate de societatea FAS. 
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Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) 

 

 

Sursa: GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 

La nivel individual, pentru societatea Fabrica de Pâine Șerban SRL, în anul 2020, cea mai mare pondere din 
totalul cifrei de afaceri este reprezentată de veniturile din vânzarea de produse finite din panificație, de 
aprox. 60%, următorul segment fiind cel al veniturilor din vânzarea de mărfuri a magazinelor proprii cu 39%, 
în timp ce în anul anterior importanța acestor segmente era inversată. Ponderea veniturilor din activități 
diverse a rămas constantă în perioada 2019 – 2020, la aprox. 1%. 
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Șerban Distribuție SRL (SD) 

 
 

 
Sursa: GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 
 
La nivel individual, pentru societatea Șerban Distribuție SRL, în anul 2020 cea mai mare pondere din totalul 
cifrei de afaceri a fost reprezentată de veniturile din vânzarea de produse finite construcții montaj, cu 34%, 
fiind în creștere cu aprox. 15 puncte procentuale față de anul anterior. Următoarele două segmente de 
business, cel al veniturilor din vânzarea de mărfuri agricultură a scăzut cu 7% puncte procentuale, respectiv 
cel al veniturilor din prestări servicii este mai mic cu 11 puncte procentuale față de anul 2019. În schimb, 
veniturile din activități diverse a crescut cu 3 puncte procentuale, la 10% din totalul cifrei de afaceri în anul 
2020.  
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12. CLIENTI PRINCIPALI / CONTRACTE SEMNIFICATIVE 

Clienții Emitentului, la nivel consolidat, își desfășoară activitatea în mai multe domenii, precum agricultură,  
distribuție sau supermarketuri. 

Raportat la veniturile totale din exploatare înregistrate în anul 2020, clienții principali a 4 companii din grup: 
Interagroaliment SRL (IAA), Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS), Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) și Șerban 
Distribuție SRL (SD), sunt următorii: 

 

Sursa: GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 

La nivel individual, raportat la veniturile totale din exploatare înregistrate în anul 2020, clienții principali sunt 
următorii: 

Interagroaliment SRL (IAA) 
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Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS) 

 

 

Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) 

 

 

Sursa: GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 

 

 

 

AGRICOLA 
INTERNATIONAL

77.78%

INTERAGROALIMENT
19.59%

ALTII
2.63%

Top clienti - FAS
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Șerban Distribuție SRL (SD) 

 

Raportat la cheltuielile de exploatare înregistrate în anul 2020, furnizorii principali a 4 companii din grup: 
Interagroaliment SRL (IAA), Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS), Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) și Șerban 
Distribuție SRL (SD), sunt următorii: 

 
Sursa: GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 
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La nivel individual, raportat la cheltuielile de explotare înregistrate în anul 2020, furnizorii principali sunt 
următorii: 

Interagroaliment SRL (IAA) 

 

Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS) 

 

 

 

 

Sursa: GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 
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Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) 

 

Șerban Distribuție SRL (SD) 

 

 

Sursa: GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 
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13. PRINCIPALII INDICATORI OPERAȚIONALI  

Principalii indicatori operaționali urmăriți de Societate sunt reprezentanți de cifra de afaceri, veniturile din 
exploatare, indicatorul EBITDA ajustat, indicatorul EBIT și profitul net. În anul 2020, ponderea acestor 
indicatori la nivelul firmelor din grup este următoarea: 

 

Alți indicatori urmăriți de Societate sunt indicatori de profitabilitate, de măsurare a riscului, de lichiditate și 
care urmăresc direct activitatea acestei. 

La nivel consolidat, pe baza informațiilor financiare a companiilor: 

• Interagroaliment SRL (IAA) 

• Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS)  

• Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) 

• Șerban Distribuție SRL (SD) 

 

  31-Dec-19 31-Dec-20 

Indicatori de profitabilitate      

Rentabilitatea capitalului angajat      

Profit înainte de dobânda și impozitului pe profit (A)        34,620,136         35,563,570  

Capital angajat (B)      296,411,211       325,359,931  

(A) / (B)                 0.12                  0.11  

Indicatori de risc     

Indicatorul gradului de îndatorare     

Capital împrumutat (credite >1an) (A)        97,829,117       103,349,761  

Capital propriu (B)      198,582,094       222,010,171  

(A) / ((A) + (B))                 0.33                  0.32  

61.99% 58.59%
63.44%

79.72% 81.67%

14.02% 19.44%
15.94%

13.50% 13.65%

8.26%
8.38% 4.04%

2.39% 2.23%
15.73% 13.58% 16.57%

4.39% 2.46%

C I F R A D E  AF AC E R I V E N I TU R I  D I N  
E X P L O ATAR E

E B I TD A AJ U S T AT E B I T P R O F I T  N E T

INDICATORI FINANCIARI (%) - 2020

Interagroaliment Ferma Avicola Serban Fabrica de Paine Serban Serban Distributie
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Indicatorul privind acoperirea dobânzilor      

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit (A)        34,620,136         35,563,570  

Cheltuieli cu dobânda (B)          7,205,011           8,070,031  

(A) / (B)                 4.81                  4.41  

Indicatori de lichiditate     

Indicatorul lichidității curente     

Active circulante (A)      192,979,840       213,738,684  

Datorii curente (B)      187,415,621       196,635,650  

(A) / (B)                 1.03                  1.09  

Indicatorul lichiditatii imediate     

Active curente (A)      192,979,840       213,738,684  

Stocuri (B)      146,143,259       130,741,394  

Datorii curente (C)      187,415,621       196,635,650  

((A) - (B)) / (C)                 0.25                  0.42  

Indicatori de activitate     

Număr de zile de stocare    

Stocuri (A)      146,143,259       130,741,394  

Costul vânzărilor (B)      196,618,818       199,592,221  

(A) / (B) x 365                  271                   239  

Durata medie de încasare a creanțelor     

Creanțe comerciale (A)        34,989,067         74,631,327  

Cifra de afaceri (B)      269,336,784       311,766,106  

(A) / (B) x 365                     47                      87  

Durata medie de plată a datoriilor     

Datorii comerciale (A)        30,734,877         41,321,899  

Costul bunurilor și serviciilor (B)      285,838,781       289,603,426  

(A) / (B) x 365                     39                      52  

Viteza de rotaţie a imobilizărilor corporale     

Cifra de afaceri (A)      269,336,784       311,766,106  

Imobilizări corporale (B)      166,764,349       182,216,970  

(A) / (B)                       2                        2  

Viteza de rotaţie a activelor totale     

Cifra de afaceri (A)      269,336,784       311,766,106  

Active totale (B)      483,977,081       522,151,529  

(A) / (B)                   0.6                    0.6  
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14. SCURTA DESCRIERE A ULTIMELOR REZULTATE FINANCIARE DISPONIBILE ȘI 

GRADUL DE ÎNDATORARE AL SOCIETĂȚII: 
 

Rezultate financiare auditate individuale și consolidate aferente exercițiului 

financiar încheiat în 2020 
 

Poziția financiară - la nivel consolidat 

RON 
2019 

auditat 
2020 

auditat 

  consolidat consolidat 

Active imobilizate 290,259,707 305,707,727 

Active circulante 192,979,840 213,738,685 

Cheltuieli în avans 737,534 2,704,117 

Total active 483,977,081 522,150,529 

      

Datorii pe termen scurt 187,415,621 196,635,650 

Datorii pe termen lung 97,829,117 103,349,761 

Provizioane 0 0 

      

Capitaluri proprii  198,582,094 222,165,118 

      

Total capitaluri proprii și datorii 483,826,832 522,150,529 

 

Situațiile financiare consolidate cuprind situațiile financiare ale societății Grup Serban Holding S.A. 

(„Societatea - mama”) și ale filialelor acesteia – numite în continuare „Grupul” -  pentru anul încheiat la 31 

decembrie 2020. Moneda în care sunt întocmite situațiile financiare este RON (lei). 

Urmatoarele societăți în care Grup Serban Holding S.A. deține controlul, direct sau indirect, au fost incluse în 

consolidare: 

• Interagroaliment SRL (IAA) 

• Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS)  

• Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) 

• Șerban Distribuție SRL (SD) 

Situaţiile financiare sunt responsabilitatea conducerii Societăţii şi sunt întocmite în conformitate cu Ordinul 

Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 (“OMFP nr. 1802/2014”) cu modificările ulterioare. 

Active circulante 

La finalul anului 2020, la nivel consolidat, stocurile totalizau 130.7 mil. RON (mai puțin cu 10.5% față de 2019), 

reprezentând activul circulant cu ponderea cea mai mare, în timp ce valoarea creanțelor a fost de aproape 

82 mil. RON. 

Astfel, activele circulante au însumat 213.7 mil. RON, având o creștere de 10.8% față de anul 2019, 

reprezentând echivalentul a 40.9% din totalul activelor companiei. Ca structura, stocurile reprezentau 61.2% 

din activele circulante, în timp ce creanțele reprezentau 28.4% din totalul activelor circulante. Creanțele au 
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înregistrat o creștere de 77.7% față de anul 2019, ca urmare a creșterii creanțelor comerciale rezultate din 

contractele semnate cu traderii de cereale. 

Active imobilizate 

La nivel consolidat, valoarea imobilizărilor, având o pondere de 58.5% din totalul activelor, a fost de 305.7 

mil. RON, la finalul anului 2020, în creștere cu 5.3% comparativ cu anul 2019. În acest context, imobilizările 

corporale, în valoare de 182.2 mil. RON au avut o pondere de 59.6% din totalul imobilizărilor, pe când cele 

necorporale au reprezentat un procent de 40.4%. 

Datorii 

La finalul anului 2020, la nivel consolidat, datoriile totale ale companiei au însumat aproape 300 mil. RON, 

fiind în creștere cu 5.2% față de anul anterior ca urmare a procesului accelerat de investiții în echipamente 

și tehnologii moderne și asigurării capitalului necesar utilizării la maxim a activelor grupului. 

În acest context, în anul 2020, datoriile curente (pe termen scurt), care reprezentau 65.5% din total datorii, 

au fost de 196.6 mil. RON.  

Datoriile pe termen lung se mențin la un nivel relativ constant comparativ cu anul anterior (34.4% din total 

datorii) fiind în valoare totală de 103 mil. RON, în creștere cu 5.6% față de anul 2019. 

Capitaluri proprii 

La 31 decembrie 2020, la nivel consolidat, totalul capitalurilor proprii (valoarea activului net) era de 

aproximativ 222.2 mil. RON, în creștere cu 11.9% față de 31 decembrie 2019, ca urmare a capitalizării 

profiturilor generate de către companiile din grup.  

 

Poziția financiară - la nivel individual 

Indicatori de bilanț (lei)  
2019 

 auditat 
2020 

 auditate 

  individual individual 

Active imobilizate 241,774,465 241,774,465 

Active circulante 9,753 6,093 

Cheltuieli înregistrate în avans 1,652 0 

Total activ 241,785,870 241,780,558 

Datorii curente 1,470 153 

Datorii pe termen lung 78,258,400 59,918,499 

Capitaluri proprii 163,526,000 181,861,906 

Total capitaluri proprii și datorii 241,785,870 241,780,558 

 

Active circulante 

La finalul anului 2020, la nivel individual, majoritatea activelor înregistrate de societate reprezentau active 

imobilizate, în sumă de 241.8 mil. RON, restul de 6,093 RON fiind active circulante. Dintre acestea, 4,000 RON 

reprezentau creanțe, restul fiind înregistrate în casa și conturile la bănci. 

Active imobilizate 

La nivel individual, majoritatea activelor imobilizate sunt de tip imobilizări financiare, în valoare de aproape 

241.8 mil. RON, reprezentând părțile sociale deținute de emitent în cadrul companiilor consolidate 
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Datorii 

La finalul anului 2020, la nivel individual, datoriile totale ale companiei au însumat 59.9 mil. RON, majoritatea 

reprezentând datorii pe termen lung. 

 

Capitaluri proprii 

La 31 decembrie 2020, la nivel individual, totalul capitalurilor proprii (valoarea activului net) era de 181.86 

mil. RON. 

 

Elemente ale performantei financiare - la nivel consolidat 

Indicatori cont de profit si pierdere (lei) 
2019 

auditat 
2020 

auditat 

  consolidat consolidat 

Venituri din exploatare 349,105,107 353,609,152 

Cheltuieli din exploatare 312,769,784 317,281,558 

Profitul din exploatare 36,335,323 36,327,594 

      

Venituri financiare 803,380 257,994 

Cheltuieli financiare 9,723,579 9,092,051 

Rezultatul financiar (8,920,199) (8,834,057) 

      

Venituri totale 349,908,487 353,867,146 

Cheltuieli totale 322,493,363 326,373,609 

      

Profitul brut 27,415,124 27,493,537 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 3,150,084 3,435,428 

Profitul net 24,265,040 24,058,109 

Cifra de afaceri, la nivel consolidat, de aproape 311.8 mil. RON, înregistrată la finalul anului 2020, a fost în 

creștere cu 15.8% comparativ cu anul 2019. Veniturile din exploatare, de 353.6 mil. RON, au fost în creștere 

cu 1.3% fată de anul anterior. 

Cheltuielile de exploatare au ajuns, la finalul anului 2020, la 317.3 mil. RON, fiind în creștere cu 1.4% față de 

anul 2019. Astfel, rezultatul operațional a scăzut ușor, cu 0.02% față de anul anterior, totalizând 36.3 mil. 

RON.  

Rezultatul financiar înregistrat în 2020 a fost, de asemenea, unul negativ, într-o ușoară scădere față de anul 

anterior, în valoare de 8.8 mil. RON, ceea ce a dus la realizarea unui rezultat brut de aproape 27.5 mil. RON. 

Luând în considerare impozitul pe profit, rezultatul net, la nivel consolidat, a fost de 24.06 mil. RON, fiind 

într-o ușoară scădere, de 0.85% față de anul 2019.  

Prin raportarea rezultatului net la cifra de afaceri înregistrată în 2020, rezultă o marjă neta de profit de 7.7%.  

 

Elemente ale performanței financiare - la nivel individual 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 
2018 

neauditat 
2019 

auditat 
2020 

auditat 

  individual individual individual 

Venituri din exploatare  0 0 18,398,895 
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Cheltuieli din exploatare   0 62,989 

Rezultat operațional 0 0 18,335,906 

        

Venituri financiare 0 0 0 

Cheltuieli financiare 0 0 0 

Rezultat financiar 0 0 0 

        

Venituri totale 0 0 18,398,895 

Cheltuieli totale 0 0 62,989 

Rezultat brut 0 0 18,335,906 

      Impozitul pe profit/alte impozite 0 0 0 

Rezultat net 0 0 18,335,906 

 

Veniturile din exploatare, la nivel individual, în 2020, au reprezentat elementul bilanțier “Alte venituri din 

exploatare”, în sumă de 18.4 mil. RON. 

Cheltuielile de exploatare au fost de 62,989 RON, rezultând astfel un rezultat operațional de 18.34 mil. RON, 

la finalul anului 2020, egal cu rezultatul net la nivel individual al societății.  

 

Rezultate financiare neauditate individuale și consolidate aferente primului 

semestru din 2021 

Poziția financiară - la nivel consolidat 

RON 
S1 2021 

neauditat 

  consolidat 

Active imobilizate 317,258,446 

Active circulante 277,162,436 

Cheltuieli în avans 3,347,879 

TOTAL ACTIVE 597,768,769 

    

Datorii pe termen scurt 219,581,806 

Datorii pe termen lung 151,094,421 

Provizioane 0 

    

Capitaluri proprii  227,092,542 

    

Total capitaluri proprii și datorii 597,768,769 

Active circulante 

La jumătatea anului 2021, la nivel consolidat, stocurile totalizau 193.58 mil. RON, în timp ce valoarea 

creanțelor a fost de aproape 77.25 mil. RON. 

Astfel, la 30.06.2021, activele circulante au însumat 277.16 mil. RON, echivalentul a 46.4% din totalul 

activelor companiei. Ca structură, stocurile reprezintă 69.8% din activele circulante, în timp ce creanțele 

reprezentau 27.9% din totalul activelor circulante.  
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Active imobilizate 

Valoarea imobilizărilor, la nivel consolidat, având o pondere de 53.1% din totalul activelor, a fost de 317.36 

mil. RON, la jumătatea anului 2021. În acest context, imobilizările corporale, în valoare de 193.76 mil. RON 

au avut o pondere de 61.1% din totalul imobilizărilor, pe când cele necorporale au avut un procent de 38.9%, 

restul reprezentând imobilizări financiare.  

Datorii 

La jumătatea anului 2021, la nivel consolidat, datoriile totale ale companiei au însumat 370.7 mil. RON. 

În acest context, jumătatea anului 2021, datoriile curente (pe termen scurt), care reprezentau 59.2% din total 

datorii, au fost de 219.6 mil. RON.  

Datoriile pe termen lung aveau o pondere de 40.8% din total datorii, fiind în valoare totală de aproape 151.1 

mil. RON. 

Capitaluri proprii 

La 30 iunie 2021, la nivel consolidat, totalul capitalurilor proprii (valoarea activului net) era de 227.09 mil. 

RON. 

 

Poziția financiară - la nivel individual 

Indicatori de bilanț (lei)  
S1 2020 

neauditat 
S1 2021 

neauditat 

  individual individual 

Active imobilizate 241,774,465 241,774,465 

Active circulante 7,726 6,584 

Casa și conturi la bănci 3,238 2,187 

Cheltuieli înregistrate în avans 3,997 4,559 

Total activ 241,786,188 241,785,608 

      

Datorii curente 488 4,397 

Datorii pe termen lung 78,259,700 59,923,306 

      

Capitaluri proprii 163,526,000 181,857,905 

Total capitaluri proprii și datorii 241,786,188 241,785,608 

 

Active circulante 

La jumătatea anului 2021, la nivel individual, majoritatea activelor înregistrate de societate reprezentau 

active imobilizate, în sumă de 241.8 mil. RON, restul de 6,584 RON fiind active circulante. Dintre acestea, 

4,397 RON reprezentau creanțe, restul fiind înregistrate în casa și conturile la bănci. 

Active imobilizate 

La nivel individual, majoritatea activelor imobilizate sunt de tip imobilizări financiare, în valoare de aproape 

241.8 mil. RON. 
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Datorii 

La jumătatea anului 2021, la nivel individual, datoriile totale ale companiei au însumat 59.93 mil. RON, 

majoritatea reprezentând datorii pe termen lung. 

 

Capitaluri proprii 

La 30 iunie 2021, la nivel individual, totalul capitalurilor proprii (valoarea activului net) era de 181.86 mil. 

RON. 

 

Elemente ale performanței financiare - la nivel consolidat 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 
S1 2020 

neauditat 
S1 2021 

neauditat 

  consolidat consolidat 

Venituri din exploatare 143,876,958 160,767,771 

Cheltuieli din exploatare 135,391,716 150,956,632 

Profitul din exploatare 8,485,242 9,811,139 

      

Venituri financiare 46,895 10,724 

Cheltuieli financiare 4,832,077 4,558,760 

Rezultatul financiar (4,785,182) (4,548,036) 

      

Venituri totale 143,923,853 160,778,495 

Cheltuieli totale 140,223,793 155,515,392 

      

Profitul brut 3,700,060 5,263,103 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 154,000 389,096 

Profitul net 3,546,060 4,874,007 

Cifra de afaceri, la nivel consolidat, de 121.6 mil. RON, înregistrată în prima jumătate a anului 2021, a fost în 

creștere cu 18.8% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020. Veniturile din exploatare, în S1 2021, de 

aproape 160.8 mil. RON, au fost în creștere cu 11.7% fată de anul trecut. 

Cheltuielile de exploatare au ajuns, la jumătatea anului 2021, la 150.96 mil. RON, fiind în creștere cu 11.5% 

față de S1 2020. Astfel, rezultatul operațional s-a majorat cu 15.6% față de aceeași perioadă a anului anterior, 

totalizând 9.8 mil. RON.  

Rezultatul financiar înregistrat în S1 2021 a fost, de asemenea, unul negativ, dar diminuând pierderea din 

aceeași perioadă a anului anterior, cu 5%, ajungând la valoarea de 4.55 mil. RON, ceea ce a dus la realizarea 

unui rezultat brut de 5.26 mil. RON. 

Luând în considerare impozitul pe profit, rezultatul net, la nivel consolidat, a fost de 4.87 mil. RON, marcând 

o creștere de 37.4% față de S1 2020.  

Prin raportarea rezultatului net la cifra de afaceri înregistrată în primul semestru al anului 2021, rezultă o 

marja netă de profit de 4%.  

Elemente ale performantei financiare - la nivel individual 

Rezultate financiare, la nivel individual, având în vedere specificul activității de tip holding, precum veniturile 

și cheltuielile din exploatare pentru Societatea GSH se înregistrează la final de an, societatea, înregistrând 

venituri din dividendele plătite de către companiile în care are dețineri financiare. 
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Indicatori financiari pe ultimii 2 ani fiscali încheiați (2019 – 2020) 
 

Indicatori  2019 2020 

economico-financiari consolidat consolidat 

EBITDA 48,127,214 52,023,197 

EBITDA ajustat 51,162,000 54,185,000 

Marja EBITDA (%)  17.9% 16.7% 

Acoperirea cheltuielilor de dobânzi prin EBITDA 6.7 6.4 

Gradul de îndatorare 58.9% 57.5% 

Marja netă de profit 9.0% 7.7% 

Durata de rotație a stocurilor (zile)              214.94               187.25  

Rentabilitatea activelor (ROA) 5.0% 4.6% 
Rentabilitatea capitalului angajat (ROCE) 9.2% 8.4% 
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) 12.2% 10.8% 
Rotația activului total (total asset turnover)                  0.56                   0.60  

Sursa: GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 

- EBITDA = Profit net + Cheltuiala cu impozitul pe profit + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea 

- EBITDA ajustat = Profit net + Cheltuiala cu impozitul pe profit + Costuri financiare nete + Cheltuieli cu amortizarea și 

deprecierea + Rezultatul net din diferențele de curs valutar  

 Marja EBITDA (%) = EBITDA / Cifra de afaceri netă 

- Acoperirea cheltuielilor de dobânzi prin EBITDA = EBITDA/Cheltuieli cu dobânzile 

- Gradul de îndatorare = Datorii Totale / Active Totale 

- Marja netă de profit (%) = Profit net / Cifra de afaceri  

- Marja netă de profit (%) = Profit net / Cifra de afaceri  

- Durata de rotație a stocurilor = Stocuri / (Cheltuieli cu materii prime și materiale + Cheltuieli privind mărfurile) * 365 

- Rentabilitatea activelor (ROA) = Profit net / Total Activ 

- Rentabilitatea capitalului angajat (ROCE) = Profit brut / (Active Totale – Datorii pe termen scurt) 

- Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) = Profit net / Capitaluri proprii 

- Rotația activului total (total asset turnover) = Cifra de afaceri / Total Activ 

 

Indicatori financiari pe S1 din ultimii 2 ani fiscali incheiati (S1 2020 – S1 2021) 

Indicatori  
S1 2020 

neauditat 
S1 2021 

neauditat 

economico-financiari consolidat consolidat 
EBITDA 15,923,885 18,255,433 

Marja EBITDA (%)  15.5% 15.0% 

Acoperirea cheltuielilor de dobânzi prin EBITDA 3.7 4.5 

Gradul de îndatorare 58.9% 57.5% 

Marja netă de profit 3.5% 4.0% 

Durata de rotație a stocurilor (zile)              521.16               396.97  

Rentabilitatea activelor (ROA) 0.7% 0.9% 
Rentabilitatea capitalului angajat (ROCE) 1.2% 1.6% 
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) 1.8% 2.2% 
Rotația activului total (total asset turnover)                  0.21                   0.23  
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Estimări ale indicatorilor financiari în perioada 2021-2023 

Indicatori  E2021 E2022 E2023 E2024 E2025 
economico-financiari (RON)           
EBITDA 56,183,250 63,932,386 72,815,477 83,287,942 85,539,080 

EBITDA ajustat 56,937,091 65,047,073 73,997,016 84,542,936 86,874,794 

Marja EBITDA (%)  17.0% 17.4% 17.8% 18.2% 17.1% 

Acoperirea cheltuielilor de dobânzi prin 
EBITDA 

                  
6.05  

                     
6.59  

                            
7.17  

                      
7.83  

                      
7.67  

Marja netă de profit 7.4% 8.2% 8.9% 9.6% 8.9% 

Sursa: GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 

 

Premisele ce au stat la baza estimărilor indicatorilor economico-financiari au avut în vedere: 

• Creșterea anuală a suprafețelor lucrate cu un număr de 500 ha, terenuri ce vor fi preluate atât prin 

achiziția și integrarea de ferme, cât și prin contracte noi de arendă; 

• Dezvoltarea sistemelor de irigații actuale, prin extinderea suprafețelor irigate până la 3.000 ha până 

la finalul anului 2025; 

• Extinderea capacităților de depozitare pentru legume; 

• Tranziția către culturi fără perturbare a solului prin prelucrare (“no till”); 

• Exploatarea sinergiilor de grup care vor conduce la o EBITDA superioară; 

• Corecții determinate de ciclicitatea activităților agricole. 
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15. IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ APLICABILE 

SMT  

 Principiile de guvernanță corporativă implementate de Emitent la data prezentului Memorandum includ: 

Cerința de îndeplinit Mod de îndeplinire 

A. Responsabilități ale Consiliului de Administrație  

A.1. Societatea trebuie să dețină un regulament intern al 

Consiliului care să includă termeni de referință cu privire la 

Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. 

Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului 

trebuie, de asemenea, să fie tratat în regulamentul Consiliului 

Emitentul este în curs de adoptarea a unui asemenea 

Regulament. 

A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor 

Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv 

al Consiliului în alte societăți (excluzând filiale ale societății) și 

instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte 

de numire și pe perioada mandatului. 

Emitentul respectă pe deplin această prevedere. Toate 

angajamentele profesionale ale administratorilor pot fi 

găsite și în raportul anual al companiei. 

A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire 

la orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect 

acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din numărul total de 

drepturi de vot. Această obligație are în vedere orice fel de 

legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe 

aspecte ce tin de decizii ale Consiliului. 

Emitentul respectă pe deplin această prevedere. 

A.4. Raportul anual trebuie să informeze dacă a avut loc o 

evaluare a Consiliului, sub conducerea președintelui. Trebuie să 

conțină, de asemenea, numărul de ședințe ale Consiliului. 

Emitentul își asumă publicarea acestor informații în 

cadrul raportului anual. 

A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat 

pentru o perioadă în care această cooperare este aplicabilă, va 

conține cel puțin următoarele: 

A.5.1. Persoana de legătură cu Consultantul Autorizat; 

A.5.2. Frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi 

cel puțin o dată pe lună și ori de cate ori evenimente sau 

informații noi implică transmiterea de rapoarte curente sau 

periodice, astfel încât Consultatul Autorizat sa poată fi consultat; 

A.5.3. Obligația de a informa Bursa de Valori București cu privire 

la orice disfuncționalitate apărută în cadrul cooperării cu 

Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului 

Autorizat. 

Emitentul a semnat un contract cu Tradeville S.A. prin 

care Consultantul Autorizat va presta servicii de sprijin 

post-listare în vederea îndeplinirii obligațiilor de 

raportare, pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni 

după admiterea la tranzacționare pe segmentul SMT al 

Bursei de Valori București. 

 

B. Sistemul de Control Intern  

B.1. Consiliul va adopta o politică astfel încât orice tranzacție a 

societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele 

nete ale societății, conform celei mai recente raportări 

financiare, să fie aprobată de Consiliu. 

Emitentul va respecta pe deplin această prevedere. 

B.2. Auditul intern trebuie să fie realizat de către o structură 

organizatorică separată (departamentul de audit intern) din 

cadrul societății sau prin serviciile unei terțe părți independente, 

care va raporta Consiliului, iar în cadrul societății, îi va raporta 

direct Directorului General. 

După admiterea la tranzacționare, Societatea va 

organiza auditul intern conform legii și normelor 

elaborate de Camera Auditorilor Financiari din 

România. 

C. Recompense echitabile și motivare  
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C.1. Societatea va publica în raportul anual o secțiune care va 

include veniturile totale ale membrilor Consiliului și ale 

directorului general aferente anului financiar respectiv și 

valoarea totală a tuturor bonusurilor sau a oricăror compensații 

variabile și, de asemenea, ipotezele cheie și principiile pentru 

calcularea veniturilor menționate mai sus. 

Emitentul își asumă publicarea acestor informații în 

cadrul raportului anual. 

D. Construind valoare prin relația cu investitorii  

D.1. Suplimentar față de informațiile prevăzute în prevederile 

legale, pagina de internet a societății va conține o secțiune 

dedicată relației cu Investitorii, atât în limba română cât și în 

limba engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru 

investitori, incluzând: 

- D.1.1. Principalele regulamente ale societății, în particular actul 

constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare 

- D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare D.1.3. 

Rapoartele curente și rapoartele periodice 

- D.1.4. Informații cu privire la adunările generale ale 

acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile 

adunărilor generale 

- D.1.5. Informații cu privire la evenimente corporative precum 

plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat 

obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, 

incluzând termenele limită și principiile unor astfel de operațiuni 

- D.1.6. Alte informații de natură extraordinară care ar trebui 

făcute publice: anularea/ modificarea/ inițierea cooperării cu un 

Consultant Autorizat; semnarea/ reînnoirea/ terminarea unui 

acord cu un Market Maker 

- D.1.7. Societatea trebuie să aibă o funcție de Relații cu 

Investitorii și să includă în secțiunea dedicată acestei funcții, pe 

pagina de internet a societății, numele și datele de contact ale 

unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, 

informațiile corespunzătoare 

Emitentul respectă toate regulile referitoare la funcția 

IR, așa cum este detaliat mai jos. Compania are o 

secțiune dedicată pentru relații cu investitorii pe site-ul 

www.grup-serban.ro care este disponibilă atât în limba 

engleză, cât și în română. 

D.2. O societate trebuie să aibă adoptată o politică de dividend 

a societății, ca un set de direcții referitoare la repartizarea 

profitului net, pe care societatea declară că o va respecta. 

Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina 

de internet a societății. 

Consiliul de Administrație al Emitentului declară că 
societatea își asumă angajamentul de a respecta 
Principiile de Guvernanță Corporativă aplicabile 
emitenților ale căror valori mobiliare se 
tranzacționează pe Sistemul Multilateral de 
Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A. 
în calitate de operator de piață reglementată.   

În acord cu principiile enunțate anterior, Emitentul se 
obligă să adopte o politică de dividend, ca un set de 
direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care 
Emitentul declară că o va respecta. În consecință, 
Consiliul de Administrație al Emitentului enunță 
următoarele principii relevante cu referire la politica de 
dividend:   

• Emitentul recunoaște drepturile acționarilor 

de a fi remunerați sub forma de dividende, ca 

formă de participare la profiturile nete 

acumulate din exploatare precum și ca 

http://www.grup-serban.ro/


 

Pagina |89 

Memorandum 
Grup Șerban Holding S.A. 

expresie a remunerării capitalului investit în 

companie.   

• Fiind o companie cu un potențial mare de 

dezvoltare, conducerea Emitentului 

urmărește să obțină un echilibru între 

recompensarea acționarilor și menținerea 

accesului la capitalul necesar pentru 

dezvoltare. Prin urmare, Emitentul propune 

acționarilor un model hibrid de politică de 

dividend, care include atât distribuirea de 

acțiuni gratuite, cât și dividende în numerar.    

• Emitentul propune să își recompenseze 

acționarii, salariații și colaboratorii prin 

acordarea de acțiuni cu titlu gratuit, în urma 

capitalizării unei părți din profiturile nete 

acumulate de Emitent. Urmând acest model, 

capitalul va fi păstrat de către Emitent și 

investit în activități și cheltuieli care urmăresc 

creșterea valorii afacerii, în timp ce investitorii 

vor fi recompensați pentru contribuția lor cu 

acțiuni gratuite. Propunerea privind 

distribuirea dividendelor, sub formă de acțiuni 

cu titlu gratuit, incluzând și rata de distribuire, 

se va realiza de către Consiliul de 

Administrație al Emitentului prin emiterea 

unor comunicate financiare în acest sens către 

investitori.   

Orice modificare a politicii de dividende a companiei va 
fi comunicată investitorilor în timp util. Ulterior 
admiterii la tranzacționare a Emitentului pe piața SMT 
a Bursei de Valori București, o politică formală privind 
dividendele va fi publicată pe pagina oficiala de internet 
a Emitentului. 

 

Până în prezent, Emitentul nu a distribuit sau plătit 
dividende acționarilor în anii anterior. 

 

D.3. O societate trebuie sa aibă adoptată o politică cu privire la 

prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele 

reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizează 

determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la 

o perioada viitoare (așa-numitele ipoteze). Politica trebuie să 

prevadă frecvența, perioada avută în vedere și conținutul 

prognozelor. Prognozele, dacă sunt publicate, vor fi parte a 

rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu 

privire la prognoze trebuie să fie publicată pe pagina de internet 

a societății. 

În acord cu Principiile de Guvernanță Corporativă 
aplicabile emitenților ale căror valori mobiliare se 
tranzacționează pe Sistemul Multilateral de 
Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București 
S.A., Emitentul se obligă să furnizeze investitorilor 
prognoze financiare, conform calendarului anual de 
raportare financiară adoptat de Consiliul de 
Administrație și publicat pe pagina oficială de internet 
a Companiei, www.grup-serban.ro după admiterea la 
tranzacționare pe segmentul SMT- AeRO. Acest 
calendar poate fi revizuit pe parcursul unui exercițiu 
financiar, dacă există motive întemeiate, cu informarea 
promptă a investitorilor.  

http://www.grup-serban.ro/
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Prognozele financiare vor include proiecții ale 
elementelor de venituri și cheltuieli (bugete de venituri 
și cheltuieli), supuse aprobării de către Adunarea 
Generală a Acționarilor (AGA) precum și, după caz, 
elemente de fluxuri de numerar asociate unor bugete 
de investiții supuse aprobării de către AGA. Aceste 
prognoze vor fi furnizate investitorilor pe pagina 
oficială de internet a Companiei, www.grup-serban.ro , 
începând cu data convocării AGA pentru aprobarea lor. 
Prognozele astfel publicate vor face parte din 
rapoartele anuale puse la dispoziția investitorilor. 
Compania nu va furniza alte prognoze financiare pe 
parcursul anului fiscal.  

În elaborarea prognozelor financiare, conducerea 
Companiei va depune eforturi rezonabile pentru a se 
asigura că ipotezele și scenariile utilizate sunt adecvate 
și furnizează estimări realiste privind rezultatele 
financiare viitoare așteptate sau privind impactul 
asupra poziției și performanțelor financiare ale 
Companiei. 

D.4. O societate trebuie să stabilească data și locul unei adunări 

generale astfel încât să permită participarea unui număr cât mai 

mare de acționari. 

Emitentul organizează și va continua să organizeze 

AGA în zile lucrătoare, la locația ce va fi decisă odată 

cu momentul convocării precum și online. 

Ex: vot prin corespondență, sau AGA online 

D.5. Rapoartele financiare vor include informații atât în română 

cât și în engleza, cu privire la principalii factori care influențează 

schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului 

net sau orice alt indicator financiar relevant. 

 Emitentul emite toate informațiile pentru investitori, 

inclusiv rapoarte financiare, în mod bilingv, în limba 

engleză și în limba română. 

D.6. Societatea va organiza cel puțin o întâlnire/ conferință 

telefonică împreună cu analisti și investitori, în fiecare an. 

Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în 

secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a 

societății, la momentul respectivei întâlniri/ conferințe 

telefonice. 

 Emitentul va organiza cel puțin o dată pe an „Ziua 

Investitorului GSH” - eveniment la care vor fi invitați 

toti stakeholderii, inclusiv investitori, analiști și 

reprezentanți mass-media. 

 

FUNCTIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE 

 

Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de administrație ales de către adunarea 

generală ordinară a acţionarilor pentru un mandat de 4 ani.  

Președintele Consiliului de Administrație poate avea și funcția de Director General, la data prezentului 

Memorandum, conducerea Societății fiind delegată domnului Șerban Lucian Nicolae, numit director general 

pentru un mandat valabil până la data de 26 noiembrie 2025, având puteri depline de reprezentare. 

Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt: 

a. mutarea sediului societăţii, schimbarea obiectului de activitate al societăţii (exceptând domeniul și 

activitatea principală), majorarea capitalului social; 

b. stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 

c. stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării 

financiare; 

http://www.grup-serban.ro/
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d. numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor; 

e. supravegherea activităţii directorilor; 

f. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea 

hotărârilor acesteia; 

g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societăţii, potrivit Legii 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările ulterioare; 

h. obținerea sau acordarea de credite, dobândirea de bunuri pentru societate sau vânzarea, închirierea, 

schimbul sau constituirea în garanție a bunurilor societății, a căror valoare nu depășește jumătate 

din valoarea contabilă a activelor societății; 

i. Președintele Consiliului de Administrație este împuternicit să semneze, să reprezinte și să participe 

în numele și pe seama societății în cadrul adunărilor generale ale societăților în care GRUP ȘERBAN 

HOLDING S.A. este acționar sau asociat, cu privire la, dar fără a se limita la: denumirea societății, 

forma juridică a societății, domeniul  principal de activitate şi activitatea principală a societății, 

schimbarea sediului societăţii, modificarea sau extinderea obiectului de activitate al societăţii, 

majorarea sau diminuarea capitalului social, modificarea denumirii, schimbarea formei juridice,  

înființarea sau desființarea de sedii secundare, prelungirea sau reducerea duratei de funcționare, 

suspendarea sau reluarea activității, schimbarea administratorilor sau a  membrilor organelor de 

conducere și de control, primirea sau retragerea de asociaţi, participarea la profit și pierderi, 

modificarea datelor de identificare, numirea lichidatorului în cazul dizolvării judiciare, fuziuni sau 

divizări, contractarea de credite în numele societăţii, ipotecarea sau gajarea bunurilor societății, 

înstrăinarea sau cumpărarea de bunuri mobile și imobile, ipotecarea sau gajarea părților sociale 

emise de societate, indiferent de valoarea operațiunilor sau bunurilor care fac obiectul acestor 

operațiuni sau dacă operațiunile se încheie cu afiliați sau terțe persoane. 
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16. DESCRIEREA PLANULUI DE DEZVOLTARE A AFACERII: 
 
Deoarece Emitentul, prin intermediul grupului din care face parte, activează în mai multe domenii de 
activitate, planurile de viitor depind de fiecare companie în parte, respectiv de activitatea derulată de 
aceastea: 

• Proiecte de investiții în sisteme de irigații 

Proiecte viitoare în producție vegetală, atât cu focus pe legumicultura, cât și pe cultura mare: 

Proiectul de legumicultură, dezvoltat pe un sistem de irigații pentru 3,000 de ha dezvoltat în Lunca Siretului. 

În prezent, în cadrul sistemului de 3,000 ha, Emitentul irigă 1,000 ha și estimează ca în 2022 va iriga 1,500 

ha, urmând ca în anul 2023, conform așteptărilor, să se atingă nivelul de 2,000 ha și până în anul 2025, nivelul 

de 3,000 ha. În cadrul acestui plan de dezvoltare accelerată, având în vedere intensitatea capitalului necesar, 

compania va utiliza între 20-30% din sumele atrase în urma majorării de capital pentru susținerea acestor 

investiții. Pe modelul celor 4 grupe de 500 ha dezvoltate de la an la an, Emitentul are în plan dezvoltarea 

legumicolă în rotație, având un plan de culturi stabil format din cartofi, cereale și alte legume, inclusiv sfecla 

de zahăr, rezultând o capacitate de producție de 1,500 ha pe sectorul rădăcinoase, ca prim pas, la finalul 

anului agricol 2021-2022. 

Emitentul dorește implementarea unui proiect de investiții în sisteme de irigații pentru 3,000 ha în Lunca 

Siretului, concentrându-se pe dezvoltarea de culturi pentru prelucrare industrială, beneficiind de suprafete 

compacte în sole de peste 100ha, cu acces la sisteme de irigații performante, prin picurare (ex. cel mai mare 

sistem de irigații prin picurare, pentru culturi de legume implementat cu Netafim pe parcursul anului 2021. 

Toate aceste direcții de dezvoltare vor putea conduce la diminuarea costurilor operaționale, putând contribui  

la creșterea EBITDA în următorii 5 ani. 

• Dezvoltarea legumicolă în rotație cu cultură mare 

Proiecte în curs: 

Grupul țintește dezvoltarea legumicolă în rotație, de cartofi, cereale și alte legume, inclusiv sfeclă de zahăr, 

rezultând o capacitate de producție de 1,500 ha în sistem irigat, pentru anul agricol 2021-2022, având 

încheiate contracte pentru cartoful pentru industrializare cu PepsiCo, legume pentru procesare industrială 

cu Comtec, iar pentru sfeclă de zahăr cu Agrana România. 

Nevoia de tehnică și servicii ce vizează tehnologia  

agricolă specială pentru culturile legumicole, se 

estimează în următorii 5 ani ca fiind pentru 15,000 

ha, având în vedere potentialul de irigații existent în 

bazinul râului Siret, râul cu cea mai densă rețea 

hidrografică din România. Emitentul estimează că 

pentru susținerea accelerata a acestei direcții va 

utiliza între 10-15% din sumele rezultate în urma majorării de capital. 
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• Dezvoltarea practicilor de agricultură regenerativă 

Tehnologia no till (fără perturbare a solului prin procesare) este o caracteristică de bază a agriculturii 

sustenabile și se pretează pe fermele mari. Tehnologia presupune un sistem de lucrări minime ale solului cu 

ajutorul unor semănători specializate. 

Tehnologia no-till aduce următoarele avantaje: 

• Scade costurile cu motorina și timpul de lucru cu până la 50%; 

• Crește producția cu până la 10% după conversia suprafețelor, are un efect cumulat pe termen 

lung; 

• Conservă fertilitatea solului, contribuind la regenerarea sa; 

• Crește materia organică din sol; 

• Conservă apa din sol. 

Pentru anul agricol 2021-2022, Emitentul are în vedere conversia unei suprafețe de 6-7,000 de ha în sistem 

no till (fără perturbare a solului prin procesare), având un plan definit de rotație a culturilor care pe termen 

mediu să-i permită creșterea suprafețelor de cultură mare în sistem fără lucrări de arătură, cu un cost redus 

al îngrășămintelor chimice, îmbunătățind calitatea solului, crescând veniturile operaționale, diminuând 

cheltuielile de exploatare cu un impact pozitiv asupra creșterii EBITDA. 

Sinergiile din cadrul grupului de care agricultura regenerativă poate beneficia prin creșterea suprafețelor 

fermelor avicole, generând cantități suplimentare de materie organică, care prin compostare se transformă 

în îngrășăminte organice, contribuind la creșterea calității terenurilor, au nevoie de un aport financiar 

reprezentând 10-15% din majorarea de capital avută în vedere. 

 

• Dezvoltarea capacităților de depozitare 

În prezent, Emitentul deține o  capacitate totală de depozitare a cerealelor, plantelor oleaginoase și 

legumelor de peste 133,000 de tone. Din acestea, 1,500 tone reprezintă capacitatea funcțională pentru 

depozitarea legumelor în condiții de temperatură controlată, umiditate și ventilații, având logistica necesară 

pentru păstrarea în condiții optime pentru o perioadă de 6 luni de zile.  

 

• Dezvoltarea de cantități de depozitare în condiții de temperatură și umiditate controlată pentru 

legume 

Proiecte în curs pentru capacitatea de depozitare: 

În plan investițional, Emitentul are ca obiectiv, dezvoltarea unui depozit frigorific (cu temperatura, ventilație 

și umiditate controlată) pentru legume în vrac și box cu o capacitate de depozitare de până la 4,000 tone, 

până în T3 2022, care va necesita investiții în logistică și echipamente, proiect realizat prin intermediul 

companiei din grup - INTERAGROALIMENT SRL, fiind un pas spre obiectivul de 10,000 mt până la finalul anului 
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2025. Mai mult, GSH estimează ca 70-80% din capacitatea din producție a legumelor să meargă spre 

industrializare, beneficiind de economia de scară, devenind un partener pe termen lung pentru procesatorii 

internaționali, contribuind la scurtarea lanțului de aprovizionare, concentrându-se pe componentele de 

producție, condiționare, depozitare și livrare la timp, reușind a aduce valoare adăugată. Pentru acest proiect 

de creștere, Emitentul estimează un necesar de 30-45% din sursele generate în urma majorării de capital. 

 

• Extinderea suprafețelor de creștere de păsări 

Proiecte viitoare: 

Planul de extindere pe care și-l propune Emitentul, prin intermediul companiei Ferma Avicolă Șerban SRL,  

constă în creșterea suprafețelor fermelor de creștere păsări, de la 44,0000 mp la 84,000 mp, prin demararea 

lucrărilor de ridicare a unor module avicole, situate in loc. Sascut, jud. Bacău, având expertiză în procesul 

tehnologic al puilor cu creștere lentă. Sporirea capacitatea de creștere industrializată a puilor, de la 44,000 

mp la 84,000 mp, presupune o investiție de 13.5 mil. EUR. Acest proiect reprezintă cel mai mare proiect de 

investiții al GSH, reprezentat de un nou complex de creștere industrializată a puilor pe o platformă din 

localitatea Sascut, jud. Bacău. Primele demersuri au fost deja făcute deoarece grupul GSH a investit în 

achiziționarea platformei și a înaintat demersurile pentru a obține autorizația de construire. In prima etapă, 

compania va investi din sursele proprii dezvoltarea acestui proiect pentru activitățile de inginerie și acces la 

utilități. Totodată, platforma de peste 170,000 mp oferă dezvoltarea și altor activități situate în amonte sau 

în aval, de la producerea de nutrețuri combinate, la implementarea principiilor de economie circulară.  

 

• Achiziția unei noi linii de panificație și lansarea de noi produse de panificație proprii 

Proiecte viitoare: 

Grupul, prin intermediul companiei Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) are în plan, pe termen mediu și lung:  

• Achiziția unei noi linii de panificație, prin accesarea unui program cu fonduri nerambursabile 

în vederea creșterii capacitații de producție;  

• Intrarea pe piața națională cu încă trei produse de panificație sub brandul Granero Serban și 

dezvoltarea distribuției produsului Pâinea Răzeșilor la nivel național (în afara rețelei de 

magazine în care este deja prezent). Produsele vizate sunt specialități de pâine cu rețete în 

care ingredientele de calitate, cu aport nutrițional superior, vor fi încorporate în produsele 

de panificație tradiționale; 

• Livrarea produselor de cofetărie către marile lanțuri hoteliere din zona Moldovei și ulterior 

la nivel național, în prezent, distribuția făcându-se prin intermediul magazinelor de 

proximitate proprii Băcănia Șerban, rețeaua Kaufland din județele Bacău și Vrancea, Mega 

Image în regiunea Nord-Est, Pambac Bacău. 
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17. FACTORI DE RISC 

În această secțiune, ordinea prezentării factorilor de risc este aleatorie și nu într-o ordine asumată a 

priorității. Societatea cunoaște aceste riscuri și, prin sistemul de management al riscului intern, încearcă 

anticiparea și neutralizarea lor, înainte ca eventualele consecințe potențiale să se manifeste. Cu toate 

acestea, multe din riscurile la care este supusă compania sunt în afara controlului acesteia. 

• Riscuri legate de activitatea Societății 

 

Riscul pierderii reputației - este un risc inerent activității Emitentului, clienții sunt nemulțumiți adeseori 

datorită rezultatului evaluării și nu de calitatea rapoartelor de evaluare. În acest scop Societatea are în plan 

să instruiască persoanele care se ocupă de relația cu clienții pentru a avea o comunicare cât mai facilă. 

(customer care).  

 

Riscul privind angajații – oferta limitată în cadrul procesului de recrutare a persoanelor ce au calificările 

necesare în domeniul evaluărilor reprezintă un risc pentru societate.  

 

Riscul privind concurența - Schimbarea strategiei de către competitorii existenți sau intrarea unora noi pe 

piață, în special din afara României, cu bugete semnificative de a finanța creșterea agresivă va intensifica 

concurența și va pune presiune asupra activității desfășurate de societate, având riscul de a înregistra o 

scădere a cifrei de afaceri sau a profitului. 

Riscul asociat cu persoanele cheie - Societatea desfășoară o activitate ce necesită cunoștințe la nivel avansat 

și  specializare. Compania depinde de recrutarea și păstrarea personalului din conducere și a angajaților 

calificați. Rentabilitatea pe termen mediu și lung a companiei depinde, în mare măsură, de performanța 

angajaților calificați, a personalului și conducerii executive, deosebit de importanți pentru dezvoltarea sa. 

Riscul asociat cu realizarea prognozelor financiare - prognozele financiare pornesc de la premisa îndeplinirii 

planului de dezvoltare a afacerii.  În prezent, în cadrul societății nu există o politică formalizată de prognoze. 

Societatea urmărește lunar realizarea bugetului, iar la nivel trimestrial, Societatea implementează ajustări, 

dacă este necesar. Bugetul este realizat într-o manieră prudentă, însă există riscul de neîndeplinire al 

acestuia, prin urmare, datele ce urmează a fi raportate de companie pot fi semnificativ diferite de cele 

prognozate sau estimate, ca rezultat al unor factori care nu au fost prevăzuți anterior sau al căror impact 

negativ nu a putut fi contracarat sau anticipat. 

Riscul asociat ratelor dobânzilor și surselor de finanțare -  în cazul deteriorării mediului economic în cadrul 

căruia operează Emitentul, acesta s-ar putea găsi în imposibilitatea contractării unui nou credit în condițiile 

de care a beneficiat anterior, fapt ce ar putea duce la creșterea costurilor de finanțare și ar afecta în mod 

negativ situația financiară a Societății. 

Riscul de preț – acesta reprezintă riscul ca prețul de piață al produselor și serviciilor vândute de companie să 

oscileze în așa măsură încât să facă nerentabile contractele existente. Compania monitorizează cu atenție 

prețurile pieței, iar la nevoie, se poate retrage din contractele ce riscă să devină nefavorabile. 

Risc privind protecția datelor cu caracter personal – în cadrul activității sale, compania colectează, stochează 

și utilizează date care sunt protejate de legi privind protecția datelor cu caracter personal. Cu toate că 

Emitentul ia măsuri de precauție în vederea protejării datelor clienților, în conformitate cu cerințele legale 

privind protecția vieții private, mai ales în contextul implementării Regulamentului general privind protecția 
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datelor (UE) 2016/79 și în România (incepand cu 25 mai 2018), riscurile privind scurgerea de date nu pot fi 

complet eliminate. 

Riscul dat de sezonalitate – cea mai mare parte a veniturilor provenite din vânzarea culturilor are loc în a 

doua jumătate a anului (vară-toamnă), cu excepția cazului în care compania decide să depoziteze culturile și 

să le vândă într-o perioadă ulterioră. Societatea consideră că acest tip de risc este diminuat prin intermediul 

capacității totale de depozitare a cerealelor și plantelor de 133,000 de tone în 8 locații diferite. 

Riscul cu clienți semnificativi – există riscul, în cazul unor situații de natură nefavorabilă, ca Societatea să nu 

reînnoiască contractele cu anumiți clienți importanți, fapt ce ar putea avea un efect negativ semnificativ 

asupra activității, situației financiare sau rezultatelor operaționale ale Societății. 

Riscul de poprire a conturilor Emitentului - poprirea conturilor este o măsură de executare silită care poate 

fi aplicată pentru o companie. Astfel, conturile Emitentului pot fi blocate ca rezultat al popririi, în cazul în 

care creditori ai Emitentului solicită această măsură, pentru a își recupera creanțe. Poprirea conturilor 

Emitentului atrage blocarea sumelor din conturile poprite și poate conduce la îngreunarea sau imposibilitatea 

companiei de a își onora obligații ulterioare, în termenii agreați.  

Riscul asociat planului de dezvoltare a afacerii – societatea consideră că are un plan moderat de dezvoltare 

care, în caz de necesitate, poate fi ajustat corespunzător cu resursele disponibile.  De asemenea, o criză 

financiară, intrarea de noi competitori în piață, ar putea conduce la reducerea veniturilor din vânzare a 

companiei. Compania estimează creșterea sa continuă pe baza planului de dezvoltare menționat în cadrul 

documentului. Oricare dintre astfel de situații sau unele similare poate avea un impact negativ asupra 

situației financiare a companiei. 

Riscul asociat domeniului de activitate agricol – societatea își fundamentează planurile de business având 

la bază un model construit atât pe suprafețe exploatate deținute în proprietate cât și a unor suprafețe în 

arendă, durata medie a contractelor fiind 8.5 ani, existând riscul ca după expirarea contractelor, acestea sa 

nu mai fie prelungite. 

Riscul asociat cu subvențiile APIA – Societatea este beneficiară de subvenții APIA, acestea fiind cuprinse în 

bugete mulți anuale în conformitate cu Politica Agricolă Comună, putând suferi modificări de la un exercițiu 

bugetar la altul, dar cu o materialitate ce nu poate fi estimată având în vedere mecanismele prin care sunt 

aprobate criteriile de acordare a acestor subvenții. 

Riscul de lichiditate – include și riscul generat de posibilitatea nerecuperării creanțelor. Prin specificul 

activității sale, Societatea menține un nivel al creanțelor și al datoriilor care să permită desfășurarea optimă 

a activității. 

Riscul de contrapartidă – acesta este riscul ca o terță persoană fizică sau juridică să nu își îndeplinească 

obligațiile conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducând astfel la o pierdere 

financiară. Compania este expusa riscului de credit din activitățile sale de exploatare (în principal, pentru 

creanțe comerciale externe) și din activitățile sale financiare, inclusiv depozitele la bănci și instituții 

financiare, tranzacții de schimb valutar și alte instrumente financiare. 

Riscul de schimb valutar – reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a 

variației cursurilor de schimb. Tranzacțiile realizate în valută sunt transformate în lei la rata de schimb 

comunicată de BNR valabilă la data tranzacției. Câștigurile și pierderile din diferențele de curs valutar sunt 

înregistrate în contul de profit și pierdere al anului respectiv. 



 

Pagina |97 

Memorandum 
Grup Șerban Holding S.A. 

Riscuri economice generale – activitățile Emitentului sunt strâns legate de sectorul financiar-bancar. În 

conditiile unei recesiuni, este posibil ca activitatea de creditare sa fie redusă, astfel numărul solicitărilor de 

evaluare pentru finanțări noi poate scădea. În acest context, este anticipată creșterea solicitărilor provenite 

din insolvențe și executări silite. 

Riscul fiscal și juridic - Emitentul este guvernat de legislația din România și chiar dacă legislația din România 

a fost în mare parte armonizată cu legislația Uniunii Europene, pot aparea modificări ulterioare, respectiv 

pot fi introduse legi și regulamente noi, ce pot produce efecte asupra activității companiei. Legislația din 

România este adesea neclară, supusa unor interpretari și implementări diferite și modificări frecvente. Atât 

modificarea legislației fiscale și juridice, cât și eventuale evenimente generate de aplicarea acestora, se pot 

concretiza în posibile amenzi sau procese intentate Societății, care pot impacta activitatea acesteia.  

Riscul generat de litigiile Societății 

Desi Emitentul acordă o atenție deosebită respectării tuturor prevederilor legale, în contextul derulării 

activității sale, Emitentul este supus riscului generat de litigii și de alte proceduri judiciare. Este posibil ca 

Emitentul să fie afectat de pretenții contractuale sau extracontractuale, plângeri, inclusiv de contrapărțile 

din relațiile contractuale, clienți, concurenți sau autorități reglementare. De asemenea, o influență o poate 

avea și orice fel de publicitate negativă asociată unui astfel de eveniment. 

Emitentul este implicat în proceduri judiciare apărute în cursul firesc al activității sale, la data prezentului 

Memorandum, numărul acestora fiind de 9 litigii pe rol.  

Principalele litigii pe rol sunt următoarele:  

I. INTERAGROALIMENT S.R.L.: 

 1.     Dosar nr. 7155/189/2016 aflat pe rolul Tribunalului Vaslui (instanță de apel): 

Apelant: COTFASĂ TOMA DANIEL,  

Intimat: S.C. INTERAGROALIMENT S.R.L., cu sediul în sat Filipești, com.Bogdănești, jud.Bacău, având CUI 

5845723, J04/850/1994 

Obiect: Pe rolul Judecătoriei Bârlad, a fost înregistrat dosarul cu numărul de mai sus, ce a avut ca obiect 

solicitarea reclamantului, COTFASĂ TOMA DANIEL, împotriva pârâtei, S.C. INTERAGROALIMENT S.R.L., de 

plată a sumei de 18,248 lei, reprezentând lipsa de folosință a terenului proprietatea sa situat în extravilanul 

com. Vutcani, jud.Vaslui, pct. Copăceana, pentru anii 2014-2016. 

Reclamantul, COTFASĂ TOMA DANIEL, afirmă că INTERAGROALIMENT S.R.L. a folosit terenul mai sus arătat, 

în anii 2014-2016, fără a avea contract de arendă și fără a achita drepturi bănești. 

S.C. INTERAGROALIMENT S.R.L. se apără arătând că la pct.Copăceana de pe raza com. VUTCANI, jud. VASLUI, 

punct la care este poziționat terenul în litigiu, sunt emise titluri de proprietate pentru o suprafață totală de 

707,6 ha în condițiile în care în natură se regăsesc în teren doar un număr de 596,9 ha conform adresei 

nr.2549/07.10.2016 emisă de către UAT VUTCANI. De asemenea, s-a arătat faptul că la pct.Copăceana, 

INTERAGROALIMENT S.R.L., deține contracte de arendă pentru 595 ha aferent unui număr de 162 contracte 

de arendă. Pârâta, S.C. INTERAGROALIMENT S.R.L., a arătat de asemenea că terenul reclamantului nu are o 

poziționare exactă și nu poate fi atrasă răspunderea pârâtei pentru emiterea de titluri de proprietate fără o 

suprafață corespunzătoare existentă în natură sau eventuale suprafețe suprapuse. S.C. INTERAGROALIMENT 

S.R.L. a lucrat doar suprafețele pe care le deținea conform contractelor de arendă, reclamantul urmând a-și 

rezolva problema delimitării proprietății sale în cadrul altui raport litigios și nu împotriva lui S.C. 

INTERAGROALIMENT S.R.L. care are doar calitatea de arendaș (detentor precar). Prin sentința civilă 

nr.1311/06.05.2021 pronunțată de către Judecătoria Bârlad în cadrul dosarului mai sus arătat, instanța de 

fond a luat act de renunțarea reclamantului, COTFASĂ TOMA DANIEL, la judecata cererii având ca obiect 

revendicare imobiliară formulată de către reclamant, a admis excepția lipsei calității procesual pasive a S.C. 



 

Pagina |98 

Memorandum 
Grup Șerban Holding S.A. 

INTERAGROALIMENT S.R.L. și a dispus respingerea cererii având ca obiect plata sumei de 18,248 lei 

reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a terenului agricol formulată de către reclamantul, COTFASĂ 

TOMA DANIEL. 

Prin Sentinta civilă nr. 2175/2021 din 30.12.2021 Tribunalul Vaslui respinge, ca nefondat, apelul formulat de 

apelantul-reclamant Cotfasă Toma Daniel împotriva sentinței civile nr. 1311/06.05.2021 a Judecătoriei 

Bârlad, sentință pe care o păstrează. Obligă apelantul-reclamant la plata către intimata-pârâtă a sumei de 

2,000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel. Cu drept de a formula cerere de recurs, care se va depune 

la Tribunalul Vaslui, în termen de 30 de zile de la comunicare.  

 

2. Dosar nr. 374/244/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Bârlad (instanță de   fond): 

Reclamant: S.C. INTERAGROALIMENT S.R.L., cu sediul în com.Bogdănești, sat Filipești, jud.Bacău, având CUI 
RO5845723, J04/850/1994, 

Pârât: ANDRONACHE MITRIȚĂ, , 

Pe rolul Judecătoriei Bârlad este înregistrat dosarul cu nr. de mai sus având ca obiect angajare răspundere 
delictuală (pretenții) prin care s-a solicitat: 

1.     Obligarea pârâtului, ANDRONACHE MITRIȚĂ, la plata sumei de 189,450 lei reprezentând prejudiciu, după 
cum urmează: 

a)                    113,630 lei cu titlu de prejudiciu material cauzat subscrisei prin distrugerea în proporţie de 80% 
a culturii agricole de grâu înfiinţată de către subscrisa pe suprafața de 57,1 ha teren agricol situat în com. 
Găgeşti, bloc fizic 290, parcela 2 a şi 2 b, la pct. ''LA SUTA'', jud. Vaslui, distrugere cauzată, de către animalele 
domestice (ovine) ale pârâtului, prin păşunarea culturii de grâu arătată. Prejudiciu indicat reprezintă 
contravaloarea lucrărilor agricole (pregătit teren, fertilizat, semănat și erbicitrat) efectuate de către subscrisa 
pentru înființarea culturilor de grâu pe suprafața de teren arătat, teren pe care subscrisa îl deţine şi 
exploatează în calitate de arendator. 

b)                    75,820 lei cu titlu de prejudiciu material cauzat subscrisei prin distrugerea în proporţie de 80% 
a culturii de grâu înfiinţată de către subscrisa pe suprafaţa de 38,1 ha teren agricol situat în com. Găgeşti, 
bloc fizic 402, parcela 76, la pct. ''LA POPENI'', jud. Vaslui, distrugere cauzată, de către animalele domestice 
(ovine) ale pârâtului, prin păşunarea culturii de grâu arătată. Prejudiciu indicat reprezentă contravaloarea 
lucrărilor agricole (pregătit teren, fertilizat, semănat și erbicitrat) efectuate de către subscrisa pentru 
înființarea culturilor de grâu pe suprafața de teren arătat, teren pe care subscrisa îl deține şi exploatează în 
calitate de arendator. 

2.      Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul proces. Acest dosar a venit 
de la Judecătoria Huși unde s-a admis excepția de necompetență a acestei instanței/Acest dosar a fost 
înregistrat inițial la Judecătoria Huși, instanță care a admis excepția necompetenței teritoriale invocată de 
către pârât și a declinat astfel competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Bârlad. 

La termenul din 12.01.2022 a fost depus raportul de expertiză agricolă și s-a înmânat părtilor câte un 
exemplar pentru studiu. S-a acordat un nou termen la data de 06.04.2022 pentru formularea de eventuale 
obiecțiuni la raport. 

  

 3. Dosar nr.671/110/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bacău (instanță de fond): 

Reclamant: S.C. INTERAGROALIMENT S.R.L., cu sediul în sat Filipești, com. Bogdănești, jud. Bacău, având CUI 
RO5845723, J04/850/1994 

Pârâți: 

-MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR, cu sediul în București, Bld. Libertății, nr. 12, sector 5, prin 
reprezentant legal GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI, cu sediul în Focșani, str. Republicii, nr. 5, jud. Vrancea. 

Obiect: Anularea deciziei nr.308/11.08.2020 inclusiv a procesului-verbal nr.4046/04.08.2020, proces-verbal 
aprobat prin Decizia nr.308/11.08.2020 și obligarea pârâților la emiterea unui nou proces-verbal și decizie 
prin care A.V.P.S 
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„BOURUL” MUNTENII DE JOS să fie obligată la plata sumei de 32,442 lei către S.C. INTERAGROALIMENT S.R.L. 
cu titlu de despăgubiri (contravaloare lucrări agricole distruse). Totodată, s-a solicitat și anularea deciziei de 
soluționare nr.8882/16.10.2020 prin care a fost respinsă plângerea prealabilă formulată de către subscrisa 
împotriva deciziei nr.308/11.08.2020 și a procesului-verbal nr.4046/04.08.2020 mai sus arătate, cu obligarea 
pârâților la plata cheltuielilor de judecată ce urmează a fi efectuate de către S.C. INTERAGROALIMENT S.R.L. 
în cadrul dosarului mai sus arătat. 

În esență: S.C INTERAGROALIMENT S.R.L deține și utilizează teren agricol pe raza comunelor BĂCANI și 
IBĂNEȘTI arondate fondului de vânătoare nr.F12 Perieni, iar în primăvara anului 2020, au fost înființate de 
către S.C. INTERAGROALIMENT S.R.L., culturi de floarea-soarelui și porumb pe o suprafață totală de 198.72 
m.p., din care floarea-soarelui pe o suprafață de 5.17 m.p., iar porumb pe o suprafață de 193.55 m.p. 

 În data de 29.07.2020, au pătruns animalele sălbatice (mistreți) pe cultura de porumb înființată de către 
subscrisa la pct. denumit popular „AERODROM”, distrugând-o în proporție de 80%, sens în care, prin 
sesizarea nr.761/30.07.2020, subscrisa a solicitat Primăriei din com.Băcani, jud.Vaslui și A.V.P.S. BOURUL 
MUNTENII DE JOS, ca în termen de 24 ore, să convoace o comisie specială care să constate pagubele 
provocate culturilor agricole înființate de către subsceisa, evaluarea acestora și stabilirea răspunderii civile. 

În urma constatărilor efectuate de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor, a fost întocmit 
procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor nr.4046/04.08.2020 prin care s-a apreciat că 
răspunderea civilă pentru pagubele constatate nu revin gestionarului fondului cinegetic și nici din fondul 
autorității publice centrale care răspunde de vânătoare deoarece nu ar fi fost îndeplinită obligația prevăzută 
de art.1 lit.c) anexa 3 a H.G. nr.1679/2008. 

Procesul-verbal nr.4046/04.08.2020 mai sus arătat a fost aprobat prin Decizia nr.308/11.08.2020 emisă de 
către MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR-GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI. 

Împotriva deciziei nr.308/11.08.2020 și implicit a procesului-verbal nr.4046/2020, subscrisa a formulat 
plângere prealabilă prin care am solicitat revocarea acestora, plângere prealabilă ce a fost respinsă prin 
decizia de soluționare nr.8882/16.10.2020. 

Dosarul are termen la data de 18.03.2022. 

Legea prevede calea de atac a recursului (dispozițiile legii nr.554/2004). 

  

4.  Dosar nr.387/110/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bacău (instanță de fond): 

Reclamant: S.C. INTERAGROALIMENT S.R.L., cu sediul în sat Filipești, com. Bogdănești, jud. Bacău, având CUI 
RO5845723, J04/850/1994, 

Pârâți: 

 --MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR, cu sediul în București, Bld. Libertății, nr. 12, sector 5, prin 
reprezentant legal --GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI, cu sediul în Focșani, str. Republicii, nr. 5, jud. Vrancea. 

Obiect: Anularea deciziei nr.235/18.06.2020 precum și a adresei deciziei de soluționare nr.6907/17.08.2020 
emise de către pârâți. Obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată ce vor fi efectuate de către S.C. 
INTERAGROALIMENT 

S.R.L. în cadrul dosarului mai sus arătat. 

În esență, la punctul denumit popular „Nucărie” din loc. Băcani, com. Băcani, jud. Vaslui, S.C. 
INTERAGROALIMENT S.R.L., deține o suprafață de 22.85 ha cultivată cu porumb. Ca urmare a compromiterii 
culturii agricole mai sus arătate, în data de 10.04.2020, de către animalele sălbatice (porci mistreți), prin 
sesizarea nr. 278 din data de 13.04.2020, subscrisa a solicitat Primăriei com. Bacani, jud. Vaslui, ca în termen 
de 24 ore, să convoace o comisie specială care să constate pagubele provocate culturilor agricole înființate 
de către subscrisa, evaluarea acestora și stabilirea răspunderii civile, conform art.3 alin.1 din H.G. nr. 
1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției 
fondului cinegetic nr. 407/2006. 

În urma constatărilor efectuate de către Comisia de constatare și evaluare a pagubelor, a fost întocmit 
procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic 
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culturilor agricole nr. 2085/15.04.2020 prin care s-a constatat contravaloarea despăgubirilor cauzate 
culturilor agricole aparținând subscrisei la suma de 12,209 lei. 

Prin decizia Gărzii Forestiere Focșani nr.159/21.04.2020 a fost aprobat procesul-verbal de constatare și 
evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole nr.2085/15.04.2020 
mai sus arătat. 

Prin adresa nr.598/18.06.2020, subscrisa am solicitat pârâtei, GARDA FORESTIERĂ FOCȘANI, punerea în 
executare a deciziei nr.159/21.04.2020, în sensul de a se lua măsurile legale de obligare la plată a Asociației 
de Vânătoare și Pescuit Bourul din Muntenii de Jos, jud.Vaslui. 

 Prin decizia nr.235/18.06.2020, în mod nelegal, Garda Forestieră Focșani revocă decizia nr.159/21.04.2020 
mai sus arătată. Decizia 235/18.06.2020 are la bază adresa nr.:5060/18.06.2020 emisă de către GARDA 
FORESTIERĂ FOCȘANI. 

Împotriva Deciziei nr.235/18.06.2020, prin adresa nr.659/10.07.2020, subscrisa a formulat plângere 
prealabilă prin care am solicitat revocarea acesteia. Prin adresa (decizia de soluționare) nr.6907/17.08.2020, 
a fost respinsă ca neîntemeiată plângerea prealabilă formulată de către subscrisa mai sus arătată. 

Dosarul are termen la data de 23.02.2022. Legea prevede calea de atac a recursului (dispozițiile legii 
nr.554/2004). 

  

II.   FABRICA DE PÂINE ȘERBAN S.R.L. 
  

Dosar nr. 3831/270/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Onești (instanță de fond): 

PETENT: S.C. FABRICA DE PÂINE ȘERBAN S.R.L., cu sediul în sat Filipești, com. Bogdănești, jud. Bacău, CUI 
24124510, J04/1211/2008. 

INTIMAȚI: 

-  GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU-COMISARIATUL GENERAL, cu sediul în București, Bld. Unirii, nr.78. 

-   SERVICIUL COMISARIATUL JUDEȚEAN BACĂU, cu sediul în Bacău, str. Ion Ionescu de la Brad, nr.68, jud. 
Bacău. 

Obiect: plângere la contravenţie formulată împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a 
contravenției seria GNM nr. 09473/12.07.2021 prin care s-a solicitat anularea procesului-verbal de 
contravenție contestat, ca fiind netemeinic și nelegal și pe cale de consecință anularea sancțiunii 
contravenționale a amenzii contravenționale în cuantum de 100,000 lei și în subsidiar înlocuirea sancțiunii 
contravenționale a amenzii cu sancțiunea Avertismentului. 

Prin procesul-verbal de contravenție mai sus arătat, se pretinde încălcarea dispozițiilor art. 94 alin.1 lit. b) și 
art. 96 alin. 3 pct.1 din OUG 195/2005 privind protecția mediului. 

Dosarul are următorul termen de judecată la data de 09.02.2022. 

  

  III.         ȘERBAN DISTRIBUȚIE S.R.L.  
  

 Dosar nr. 3369/110/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bacău (instanță de apel):  

 Petent-apelant: S.C. ȘERBAN DISTRIBUȚIE S.R.L., cu sediul în sat Filipești, com. Bogdănești, jud. Bacău, CUI 
RO18096106, J04/1965/2005. 

Intimați: 

 - GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU-COMISARIATUL GENERAL, cu sediul în București, Bld. Unirii, nr. 78. 

- SERVICIUL COMISARIATUL JUDEȚEAN BACĂU, cu sediul în Bacău, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 68, jud. 
Bacău. 

Obiect: contestatie în anulare - plângere la contravenţie formulată împotriva procesului-verbal de 
constatare și sancționare a contravenției seria GNM nr.00336/17.03.2020 întocmit de către agentul 
constatator PRISACARIU IONUȚ- angajat la G.N.M., prin care s-a solicitat anularea procesului-verbal de 
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contravenție contestat, ca fiind netemeinic și nelegal și pe cale de consecință anularea sancțiunii 
contravenționale a amenzii contravenționale în cuantum de 100,000 lei și în subsidiar înlocuirea sancțiunii 
contravenționale a amenzii cu sancțiunea Avertismentului.  

 Prin procesul-verbal de contravenție mai sus arătat, se pretinde încălcarea dispozițiilor art.94 alin.1 lit.g) din 
O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului.  

Instanța de fond, respectiv Judecătoria Onești, prin Sentința civilă nr. 2190/2020 pronunțată în data de 
23.11.2020, a dispus: „Respinge plângerea contravenţională formulată de petenta S.C. ŞERBAN DISTRIBUŢIE 
S.R.L., în contradictoriu cu GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU –COMISARIATUL GENERAL prin Serviciul 
Comisariatul Judeţean Bacău, ca neîntemeiată. Menţine procesul-verbal de constatare a contravenţiei 
întocmit de intimata. Respinge cererea petentei de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată”. 

Dosarul are termen la data de 15.02.2022. 
 

Riscul de cash-flow – acesta reprezintă riscul ca Societatea să nu-și poată onora obligațiile de plata la 

scadență. O politică prudentă de gestionare a riscului de cash-flow implică menținerea unui nivel suficient de 

numerar, echivalent de numerar și disponibilitate financiară prin facilități de credit contractate adecvat. 

Societatea monitorizează nivelul intrărilor de numerar previzionate din încasarea creanțelor comerciale, 

precum și nivelul ieșirilor de numerar previzionate pentru plata datoriilor comerciale și a altor datorii. 

Datorită acestui model de afaceri, care include furnizarea de servicii de monitorizare sub o taxă fixă lunară, 

societatea reușește să mențină un flux de numerar sănătos. 

Risc de pandemie - Deși ignorat în ultimele decenii, acest risc (în special riscul unor epidemii la nivel global, 

respectiv riscul de pandemie) a revenit, relativ recent, în atenția publicului. Deși pentru unele companii, 

acestea pot deveni oportunități, cel puțin pe termen scurt, impactul economic general este considerat a fi 

unul negativ. Astfel, există opinii că, în funcție de natura și severitatea pandemiei, aceasta poate induce 

recesiuni care să dureze un trimestru, sau chiar și mai mulți ani. În condițiile în care reacțiile autorităților 

publice și/sau ale comunității medicale nu ar fi cele potrivite, există chiar riscul unei depresiuni care ar 

conduce la reduceri importante în activitatea economică și în prețul majorității activelor. 

Alte riscuri - Investitorii potențiali ar trebui să ia în considerare faptul că riscurile prezentate anterior sunt 

cele mai semnificative riscuri de care Societatea are cunoștință la momentul redactării documentului. Totuși, 

riscurile prezentate în această secțiune nu includ în mod obligatoriu toate acele riscuri asociate activității 

Emitentului, iar compania nu poate garanta faptul că ea cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista și alți 

factori de risc și incertitudini de care Emitentul nu are cunoștință la momentul redactării documentului și 

care pot modifica în viitor rezultatele efective, condițiile financiare, performanțele și realizările Emitentului 

și pot conduce la o scădere a prețului acțiunilor companiei. De asemenea, investitorii ar trebui să întreprindă 

verificări prealabile necesare în vederea întocmirii propriei evaluări a oportunității investiției. 

 

Prin urmare, decizia investitorilor potențiali, daca o investiție în instrumentele financiare emise de către 

Emitent este adecvată, ar trebui sa fie luată în urma unei evaluări atente atât a riscurilor implicate, cât și a 

celorlalte informații referitoare la Emitent, cuprinse sau nu în acest document. 

 

• Riscuri generale privind Acțiunile 

Evaluarea Oportunității Investiției 

Fiecare potențial investitor în Acțiuni trebuie să stabilească, in baza propriei sale analize independente și/sau 

a recomandărilor profesionale pe care le consideră adecvate în condițiile date, oportunitatea investiției 

respective. 

Fiecare potențial investitor ar trebui, în special:  
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a) să dispună de cunoștințe suficiente și de experiență pentru a realiza o evaluare semnificativă a 

Acțiunilor, a avantajelor și riscurilor pe care le presupune investiția în Acțiuni și a informațiilor conținute în 

document sau în orice supliment al acestuia;  

b) să aiba acces la și să dețină informațiile necesare cu privire la metodele și instrumentele analitice 

adecvate pentru a evalua, în contextul situației sale financiare specifice, o investiție în Acțiuni și impactul 

Acțiunilor asupra portofoliului său general de investiții;  

c) să dispună de suficiente resurse financiare și de lichidități pentru a suporta toate riscurile unei 

investiții în Acțiuni;  

d) să înțeleagă pe deplin termenii Acțiunilor și să fie familiarizat cu modul în care evoluează orice indici 

și piețe financiare relevante; și  

e) să poată să evalueze (fie pe cont propriu, fie asistat de un consultant financiar) posibilele scenarii 

privind factorii economici, rata dobânzii și alți factori care pot afecta investiția precum și capacitatea sa de a 

suporta riscurile aferente. 

 

Regim fiscal 

Potențialii cumpărători și vânzători de Acțiuni ar trebui să aibă în vedere că li se poate cere sa plătească 

impozite sau alte taxe documentate sau comisioane, în conformitate cu legile și practicile din România. 

Potențialilor investitori li se recomandă să nu se bazeze doar pe informațiile conținute în acest document, ci 

să apeleze la proprii consultanți în legatura cu obligațiile lor fiscale specifice aplicabile achiziției, deținerii sau 

vânzării de Acțiuni. Doar acești consultanți sunt în masură să aprecieze în mod corect situația particulară a 

fiecărui potențial investitor. Această analiză cu privire la investiție se impune a fi coroborată cu secțiunile 

privind regimul fiscal din acest document.  

 

Modificări legislative 

Condițiile Acțiunilor (inclusiv orice obligații necontractuale care rezultă din acestea sau în legatură cu acestea) 

se bazează pe legile relevante în vigoare la data acestui document. Nu se pot oferi asigurări în ceea ce privește 

impactul oricărei posibile hotărâri judecătorești sau modificări legislative sau aplicări ori interpretări oficiale 

a unor astfel de legi sau practici administrative ulterioare documentului.  

 

Riscul investiției directe în acțiuni 

Investitorii ar trebui să fie conștienți asupra riscului asociat cu o investiție directă în actiuni, care este mult 

mai mare decât riscul asociat unei investiții în titluri de stat sau participații în fonduri de investiții, având în 

vedere caracterul volatil al piețelor de capital și prețurilor acțiunilor. 

 

Riscul asociat cu listarea acțiunilor Societății pe piața AeRO - SMT – prețul viitor pe acțiune și lichiditatea 

tranzacțiilor 

Pretul acțiunilor și lichiditatea tranzacțiilor pentru societățile listate pe SMT depinde de numărul și mărimea 

ordinelor de cumpărare și vânzare plasate de investitori. Nu poate exista nicio garanție asupra prețului viitor 

al acțiunilor Societății după debutul pe piața AeRO - SMT și nicio garanție asupra lichidității acestora. Nu este 

posibil să se garanteze faptul că un investitor care cumpără acțiunile va putea să le vândă oricând, la un preț 

satisfacător. 
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Este posibil ca Acțiunile să nu fie tranzacționate în mod activ 

Ulterior admiterii la tranzacționare în cadrul AeRO - SMT – Sistemului Multilateral de Tranzacționare 

administrat de Bursa de Valori București, este posibil ca Acțiunile să nu aibă o piață de tranzacționare definită 

și, de asemenea, este posibil ca o asemenea piață să nu se dezvolte niciodată. Dacă, totuți, se va dezvolta o 

piață de tranzacționare, este posibil ca aceasta să nu fie foarte lichidă. Prin urmare, este posibil ca investitorii 

să nu reușească să-și vândă Acțiunile cu ușurință sau la prețuri care să le asigure un randament comparabil 

cu cel obținut în cazul unor investiții similare, care au dezvoltat o piață secundară. Nu există nicio garanție că 

Acțiunile, chiar și în cazul în care se așteaptă să fie listate la BVB, vor fi tranzacționate în mod activ, și în caz 

contrar, o astfel de situație ar fi de natură să determine o creștere a volatilității prețului și/sau să aibă un 

impact nefavorabil asupra prețului Acțiunilor.  

Faptul că Acțiunile emise ar putea fi admise la tranzacționare pe AeRO - SMT nu garantează tranzacționarea 

în mod activ a acestora.   
 

Valoarea de piață a Acțiunilor 

Valoarea Acțiunilor depinde de o serie de factori interdependenți care includ evenimente economice, 

financiare și politice care au loc în România sau în alta parte din lume, inclusiv factori care afectează piețele 

de capital în general și bursele de valori pe care se tranzacționeaza Actiunile. Prețul la care un deținător de 

Acțiuni va putea să vândă Acțiunile ar putea conține o reducere din prețul de cumpărare plătit de respectivul 

cumpărător, ce ar putea fi substanțială. 
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18. PLANURI LEGATE DE OPERAȚIUNI VIITOARE PE PIAȚA DE CAPITAL 

Emitentul ia în considerare atragerea unei finanțări prin intermediul unei oferte de obligațiuni corporative. 
Societatea ia în calcul și distribuirea de acțiuni gratuite acționarilor Societății.  

 

19. AUDITORUL FINANCIAR AL EMITENTULUI: 

Auditorul este societatea BDO Audit S.R.L., cu sediul în Str. Învingătorilor, nr.24, etaj 1, 2, 3, 4, sector 3, 

București, ROMÂNIA, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 22485 / 07.12.1994, cod unic de 

înregistrare RO6546223, reprezentată prin Mircea Tudor, în calitate de Partener Audit BDO AUDIT S.R.L. este 

membru al CAFR având autorizația nr.FA 18, înscrisă în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari și 

al firmelor de audit publicat de  Camera Auditorilor Financiari din România.  

BDO Audit S.R.L. a auditat rezultatele financiare anuale, la nivel consolidat, din anul 2019, respectiv 2020, 

prezentate în cadrul documentului.  

De asemenea, BDO Audit S.R.L a auditat rezultatele financiare, la nivel individual, pentru companiile din grup: 

• Grup Șerban Holding S.A. (GSH) - perioada: 2019 și 2020; 

• Interagroaliment SRL (IAA) - perioada: 2019 și 2020; 

• Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS) - perioada: 2019 și 2020;  

• Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) - perioada: 2019 și 2020; 

• Șerban Distribuție SRL (SD) - perioada: 2019 și 2020. 
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ANEXE: 

 

1. SINTEZA REZULTATELOR FINANCIARE / CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE, CU 

INCLUDEREA REZULTATELOR PARȚIALE, PENTRU ULTIMII 3 ANI – ANUAL ȘI 2 

ANI – SEMESTRIAL (unde este cazul) 

1) Situații financiare anuale consolidate 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 
2019 

auditat 
2020 

auditat 

  consolidat consolidat 

Venituri din exploatare, din care: 349,105,107 353,609,152 

Cifra de afaceri, din care: 269,336,784 311,766,106 

Producția vândută 85,893,293 121,678,376 

Venituri din vânzarea mărfurilor 184,939,680 191,865,890 

Reduceri comerciale acordate 1,496,188 1,778,161 

Venituri aferente costului producției în curs de execuție 64,424,515 21,908,335 

Alte venituri din exploatare 1,295,920 2,232,646 

Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale 16,236 54,101 

Venituri din subvenții de exploatare 14,031,652 17,647,964 

Cheltuieli din exploatare, din care: 312,769,784 317,281,558 

Cheltuieli cu materii prime și materiale 55,794,034 64,687,258 

Alte cheltuieli materiale 117,457 583,030 

Cheltuieli cu energia și apa 4,046,842 3,437,524 

Cheltuieli privind mărfurile 192,384,614 190,163,714 

Cheltuieli cu personalul 15,277,735 16,452,854 

Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare privind 
imobilizările corporale și necorporale 

13,507,079 16,459,627 

Ajustările de valoare privind activele circulante 22,556 -75,980 

Alte cheltuieli de exploatare 31,619,467 25,573,531 

Ajustările privind provizioanele 0 0 

Rezultat operațional 36,335,323 36,327,594 

Venituri financiare 803,380 257,994 

Cheltuieli financiare, din care: 9,723,579 9,092,051 

 Cheltuieli cu dobânzile 7,205,011 8,070,031 

Rezultat financiar (8,920,199) (8,834,057) 

Venituri totale 349,908,487 353,867,146 

Cheltuieli totale 322,493,363 326,373,609 

Rezultat brut 27,415,124 27,493,539 

      Impozitul pe profit/alte impozite 3,150,084 3,435,428 

Rezultat net 24,265,040 24,058,111 

Marja netă 9.0% 7.7% 

Sursa: GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 

 

Situațiile financiare anuale, aferente anului 2019, respectiv 2020, au fost consolidate sub societatea GRUP ȘERBAN 

HOLDING S.A. și cuprind rezultatele financiare ale următoarelor societăți 

• Grup Șerban Holding S.A. (GSH) 
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• Interagroaliment SRL (IAA) 

• Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS)  

• Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) 

• Șerban Distribuție SRL (SD) 

 

Auditorul societății, BDO Audit S.R.L., a emis o opinie cu rezerve privind situația financiară înregistrată de Grupul GSH 

în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020:  

 

„Opinia cu rezerve 

1. În opinia noastră, cu excepția efectelor și efectelor posibile ale aspectelor prezentate la secțiunea Baza pentru 
opinia cu rezerve a raportului nostru, situațiile financiare consolidate anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare 
a Grupului la data de 31 decembrie 2020 precum și a performantei financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 
aceasta dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările 
ulterioare (”OMFP 1802/2014”). 
 

Baza pentru opinia cu rezerve 

2. Situațiile financiare consolidate includ „fond comercial” în valoare de 123,452 mii lei (123,452 mii lei la 
31.12.2019) pentru care nu am obținut informații suficiente și adecvate privind îndeplinirea criteriilor de recunoaștere, 
metoda de amortizare și valoarea recuperabila a acestuia. Urmare celor menționate anterior noi nu am fost în măsură 
să identificăm acele ajustări necesare aferente poziției bilanțiere „fond comercial” și impactul corespunzător în contul 
de profit și pierdere. Opinia noastră de audit pentru exercițiul 2019 conține o modificare în același sens.  

3. Situațiile financiare individuale ale societăților Fabrica de Pâine Serban SRL, Ferma Avicola Serban SRL și Serban 
Distribuție SRL pentru exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2018 nu au fost auditate și nu au făcut obiectul auditului nostru. 
De asemenea, nu am obținut informații suficiente și adecvate privind derularea și concluziile procedurilor de audit 
efectuate pentru exercițiul precedent pentru Interagroaliment SRL. Deoarece soldurile inițiale influențează performanța 
financiară a Grupului, eventuale ajustări, dacă ar fi fost necesare cu privire la aceste solduri, ar fi modificat rezultatele 
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2019. Noi nu am fost în măsură să determinăm acele ajustări care ar fi fost necesare 
asupra situațiilor financiare, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019. Opinia noastră de audit cu privire 
la situațiile financiare pentru perioada încheiata la 31.12.2019 a fost modificata în consecința. Opinia noastră cu privire 
la situațiile financiare aferente perioadei curente este modificată, ca urmare a posibilului efect al acestui aspect asupra 
gradului de comparabilitate a cifrelor din perioda curenta cu cifrele corespondente ale exercitiului precedent. 

4. Situațiile financiare consolidate includ „instalații tehnice și mașini” în valoare neta de 39.503 mii lei (26.953 mii 
lei la 31.12.2019) aparținând societății Serban Distribuție SRL în care au fost capitalizate cheltuieli de natura reparațiilor 
curente pentru care nu am obținut informații suficiente și adecvate privind îndeplinirea criteriilor de capitalizare. De 
asemenea, situațiile financiare aparținând societății Ferma Avicola Serban SRL includ imobilizări corporale de natura 
construcțiilor în valoare neta de 52.799 mii lei (54.052 mii lei la 31.12.2019) în care societatea a capitalizat cheltuieli de 
natura modernizărilor pentru care nu am obținut informații suficiente și adecvate privind îndeplinirea criteriilor de 
capitalizare și alocarea acestora pe obiective. Societatea Fabrica de Paine Serban SRL nu ne-a pus la dispoziție informații 
suficiente și adecvate privind valoarea recuperabila a poziției financiare „instalatii tehnice și masini” în sumă de 7.798 
mii lei (8.437 mii lei la 31.12.2019) și privind reconcilierea valorii nete și amortizării curente și cumulate cu informațiile 
din situațiile financiare raportate. Urmare celor menționate anterior noi nu am fost în măsură să identificăm acele 
ajustări necesare aferente pozițiilor bilanțiere „terenuri și constructii”, „instalații tehnice și mașini” și impactul 
corespunzător în contul de profit și pierdere. Opinia noastră de audit pentru exercițiul 2019 conține o modificare în 
același sens.  

5. Situațiile financiare ale Grupului includ stocuri de natura „producției în curs de execuție”, și „produse finite și 
mărfuri” în sumă de 123.959 mii lei (130.436 mii lei la 31.12.2019) pentru care nu am obținut informații suficiente și 
adecvate referitoare la costul de producție aferent, descărcarea din gestiune și la valoarea recuperabila a acestora. 
Urmare celor menționate anterior nu am fost în măsură să identificam daca sunt necesare ajustări ale soldului 
„producției în curs de execuție”, „produselor finite și mărfurilor” și a impactului corespunzător în contul de profit și 
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pierdere al perioadei și în rezultatul reportat. Opinia noastră de audit pentru exercițiul 2019 conține o modificare în 
același sens. 

6. La 31 decembrie 2019, Grupul a raportat în situațiile financiare, în cadrul poziției „Datorii pe termen lung – 
împrumuturi și credite bancare” suma de 66.838 mii Lei iar în cadrul poziției „Datorii pe termen scurt – împrumuturi și 
credite bancare” suma de 138.345 mii lei reprezentând soldul total al contractelor de împrumuturi bancare și o parte din 
contractele de leasing financiar. La data bilanțului, sumele ce trebuiau plătite într-o perioada mai mica de un an sunt în 
valoare de 2.747 mii lei aferenta contractelor de leasing și 6.726 mii lei aferenta împrumuturilor bancare. De asemenea, 
partea pe termen lung aferenta contractelor de leasing este în valoare de 8.474 mii lei. Astfel, poziția bilanțiera „Datorii 
pe termen lung – .împrumuturi și credite bancare” este majorată cu suma de 17.947 mii lei, poziția bilanțiera „Datorii 
pe termen lung – alte datorii” este diminuată cu suma de 8.474 mii lei, poziția bilanțiera „Datorii pe termen scurt – alte 
datorii” este diminuată cu suma de 2.747 mii lei iar poziția bilanțiera „Datorii pe termen scurt – împrumuturi și credite 
bancare” este diminuată cu suma de 6.726 mii lei. Opinia noastră de audit cu privire la situațiile financiare pentru 
perioada încheiata la 31.12.2019 a fost modificata în consecința. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare aferente 
perioadei curente este modificată, ca urmare a efectului al acestui aspect asupra gradului de comparabilitate a cifrelor 
din perioda curenta cu cifrele corespondente ale exercitiului precedent. 

7. Situațiile financiare ale Societatii Interagroaliment SRL includ în exercițiului 2019 venituri în suma de 2.450 mii 
lei aferente vânzărilor efectuate în cursul exercițiului 2020. Astfel, cifra de afaceri și soldul clienților incluse în situațiile 
financiare raportate sunt majorate cu suma menționata anterior. Totodată, situațiile financiare includ costul mărfurilor 
aferente cifrei de afaceri menționata mai sus, în suma de 2.252 mii lei. Astfel, soldul mărfurilor a fost diminuat și costul 
mărfurilor a fost majorat cu suma menționată anterior. Opinia noastră de audit cu privire la situațiile financiare pentru 
perioada încheiata la 31.12.2019 a fost modificata în consecința. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare aferente 
perioadei curente este modificată, ca urmare a efectului acestor aspecte asupra contului de profit și pierdere al 
exercitiului 2020, a rezultatului reportat și asupra gradului de comparabilitate a cifrelor din perioda curenta cu cifrele 
corespondente ale exercițiului precedent.  

8. Societatea Serban Distribuție SRL descarcă din gestiune stocul de marfă vândut la costul de achiziție, mai puțin 
valoarea reducerilor estimate a fi primite. Societatea descarcă diferenta de cost din gestiunea mărfurilor astfel vândute 
la primirea facturii de reducere. Nu am obținut informații suficiente și adecvate pentru a determina valoarea reducerilor 
comerciale aferente stocurilor vândute și valoarea reducerilor comerciale aferente stocului existent în sold la 31.12.2019 
și la 31.12.2020. Urmare celor menționate anterior noi nu am fost în măsură să identificăm acele ajustări necesare 
aferente stocurilor, datoriilor comerciale și impactul corespunzător în prezentarea costului mărfurilor vândute și a 
reducerilor comerciale primite. Opinia noastră de audit pentru exercițiul 2019 conține o modificare în același sens.   

9. Societățile din Grup au apelat la facilitatea fiscala privind profitul reinvestit. Noi nu am obținut informații 
suficiente și adecvate referitoare la modalitatea de calcul a facilitații și a rezervei din profitul reinvestit constituite pana 
la 31 decembrie 2019. Urmare celor menționate anterior nu am fost în măsură să identificam daca sunt necesare ajustări 
ale soldului datoriilor cu impozitul pe profit, a poziției bilanțiere „alte rezerve” și a impactului corespunzător în contul de 
profit și pierdere al perioadei. Opinia noastră de audit pentru exercițiul 2019 conține o modificare în același sens. 

10. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) și Legea 
nr.162/2017 („Legea’’). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea 
“Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare consolidate” din raportul nostru. Suntem 
independenți fata de Grup, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde 
Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul 
situațiilor financiare consolidate în Romania, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor 
cerințe și conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a 
furniza o baza pentru opinia noastră cu rezerve.” 

 

Răspunsul societății privind opinia cu rezerve emisă de auditor este următorul:  

În anul 2019, în urma finalizării procesului prin care Grup Șerban Holding S.A. a devenit compania mamă, deținând 

100% din cele 4 companii consolidate: Interagroaliment SRL, Ferma Avicolă Șerban SRL, Fabrica de Pâine Șerban SRL 

și Șerban Distribuție SRL a avut loc prima auditare a situațiilor financiare la nivel consolidat în forma actuală, prin 

realizarea acesteia de către noul auditor al grupului, BDO Romania. 

Situațiile financiare individuale, precum și cele consolidate, pentru anul 2018, fiind auditate de către un alt auditor, 

există o opinie cu rezerve cu privire la posibilul impact asupra comparabilității datelor, având în vedere noua 
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companie mamă și companiile consolidate, criteriul de comparabilitate fiind îndeplinit începând cu anul 2019, 

mențiunile urmând a fi regăsite în rapoartele de audit pentru o perioadă de 3 ani. 

Pentru fiecare punct din opinia cu rezerve, avem următoarele mențiuni de adăugat: 

- Pentru punctul 2), valoarea fondului comercial menționat este determinată ca urmare a raportului de 

evaluare realizat de Romcontrol, reprezentând diferența dintre valoarea de piață a părților sociale deținute 

de GSH S.A. în Interagroaliment și valoarea capitalui subscris vărsat; 

- Pentru punctul 3), rezerva este cu privire la anul 2019, fiind determinată de schimbarea structurii grupului, 

comparabilitatea fiind posibilă începând cu 2019; 

- Pentru punctele 4) și 5) modificările din opinia de audit au în vedere elementele de comparabilitate cu anul 

2018, primul an de consolidare în forma actuală fiind 2019; 

- Pentru punctul 6) nota cu privire la împărțirea datoriilor pe termen scurt și termen lung are în vedere 

posibilul impact asupra evoluției acestora, având în vedere clasificare facilităților de credit pe termen lung 

și retratarea componenței pe termen scurt a acesteia; 

- Punctele 7), 8) și 9) reprezintă mențiuni ce au fost soluționate, urmând ca aceste modificări să nu genereze 

alt impact asupra comparabilității rezultatelor înregistrate de companii, în afara celor menționate, precum 

și impactul asupra contului profit și pierdere. 

 

În concluzie, mențiunile din opinia auditorului BDO, vizează cu precădere aspecte legate de comparabilitate având în 

vedere structura actuală a grupului. 

 

 

2) Situații financiare anuale individuale 

Grup Șerban Holding S.A. (GSH) 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 
2018 

neauditat 
2019 

auditat 
2020 

auditat 

  individual individual individual 

Venituri din exploatare, din care:   0 18,398,895 

Cifra de afaceri, din care: 0 0 0 

Producția vândută 0 0 0 

Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 0 

Reduceri comerciale acordate 0 0 0 

Venituri aferente costului producției în curs de execuție 0 0 0 

Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale 0 0 0 

Venituri din subvenții de exploatare 0 0 0 

Alte venituri din exploatare 0 0 18,398,895 

Cheltuieli din exploatare, din care:   0 62,989 

Cheltuieli cu materii prime și materiale 0 0 0 

Alte cheltuieli materiale 0 0 0 

Cheltuieli cu energia și apa 0 0 0 

Cheltuieli privind mărfurile 0 0 0 

Cheltuieli cu personalul 0 0 0 

Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare privind imobilizările 
corporale și necorporale 

0 0 0 

Ajustările de valoare privind activele circulante 0 0 0 

Alte cheltuieli de exploatare 0 0 62,989 
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Ajustările privind provizioanele 0   0 

Rezultat operațional 0 0 18,335,906 

Venituri financiare 0 0 0 

Cheltuieli financiare, din care: 0 0 0 

 Cheltuieli cu dobânzile 0 0 0 

Rezultat financiar 0 0 0 

Venituri totale 0 0 18,398,895 

Cheltuieli totale 0 0 62,989 

Rezultat brut 0 0 18,335,906 

      Impozitul pe profit/alte impozite 0 0 0 

Rezultat net 0 0 18,335,906 

 

 

Interagroaliment SRL (IAA) 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 
2018 

auditat 
2019 

auditat 
2020 

auditate 
  individual individual individual 
Venituri din exploatare, din care: 192,364,344 252,531,218 230,393,224 
Cifra de afaceri, din care: 213,832,133 219,398,494 222,613,204 

Productia vândută 84,849,008 39,531,074 48,754,382 
Venituri din vânzarea mărfurilor 129,476,148 179,867,420 173,858,822 
Reduceri comerciale acordate 493,023 0 0 

Venituri aferente costului producției în curs de execuție (29,691,466) 22,554,147 (5,683,018) 
Venituri din producția de imobilizări necorporale și 
corporale 

0 0 0 

Venituri din subvenții de exploatare 7,270,333 10,047,200 13,294,557 
Alte venituri din exploatare 953,344 531,377 168,481 
Cheltuieli din exploatare, din care: 169,331,404 224,512,733 201,117,914 
Cheltuieli cu materii prime și materiale 25,993,385 26,618,966 19,976,133 
Alte cheltuieli materiale 177,966 34,665 64,605 
Cheltuieli cu energia și apa 1,091,646 882,002 490,675 
Cheltuieli privind mărfurile 122,728,939 163,432,790 150,820,246 
Cheltuieli cu personalul 3,285,064 4,030,579 4,083,065 
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare privind 
imobilizările corporale și necorporale 

3,192,308 4,011,856 4,301,447 

Ajustările de valoare privind activele circulante (247) 0 0 
Alte cheltuieli de exploatare 12,862,343 25,501,875 21,381,743 
Ajustările privind provizioanele 0 0 0 
Rezultat operațional 23,032,940 28,018,485 29,275,310 
Venituri financiare 9,681,551 363,438 176,108 
Cheltuieli financiare, din care: 12,105,485 6,034,302 6,834,404 

 Cheltuieli cu dobânzile 4,836,760 5,224,206 6,046,924 
Rezultat financiar (2,423,934) (5,670,864) (6,658,296) 
Venituri totale 202,045,895 252,894,656 230,569,332 
Cheltuieli totale 181,436,889 230,547,035 207,952,318 
Rezultat brut 20,609,006 22,347,621 22,617,014 
      Impozitul pe profit/alte impozite 2,356,566 2,996,906 2,880,701 
Rezultat net 18,252,440 19,350,715 19,736,313 
Marja netă 8.5% 8.8% 8.9% 
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Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS)  

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 
2018 

neauditat 
2019 

auditat 
2020 

auditat 

  individual individual individual 

Venituri din exploatare, din care: 57,711,412 61,527,617 76,408,748 

Cifra de afaceri, din care: 34,934,432 40,980,114 50,350,108 

Producția vândută 34,998,006 40,881,505 40,435,001 

Venituri din vânzarea mărfurilor 112,644 106,266 9,915,320 

Reduceri comerciale acordate 176,218 7,657 213 

Venituri aferente costului producției în curs de 
execuție 

19,517,601 16,490,968 21,761,720 

Venituri din producția de imobilizări necorporale 
și corporale 

0 0 0 

Venituri din subvenții de exploatare 3,247,085 3,984,452 4,197,324 

Alte venituri din exploatare 12,294 72,083 99,596 

Cheltuieli din exploatare, din care: 54,047,616 55,673,775 71,468,492 

Cheltuieli cu materii prime și materiale 45,834,162 45,225,423 51,660,083 

Alte cheltuieli materiale 25,127 64,008 92,832 

Cheltuieli cu energia și apa 1,860,722 2,496,452 2,185,589 

Cheltuieli privind mărfurile 32,338 16,383 8,586,887 

Cheltuieli cu personalul 2,460,622 2,083,127 2,498,293 

Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare 
privind imobilizările corporale și necorporale 

1,969,311 2,938,991 3,544,750 

Ajustările de valoare privind activele circulante 0 0 0 

Alte cheltuieli de exploatare 1,865,334 2,849,391 2,900,058 

Ajustările privind provizioanele 0 0 0 

Rezultat operațional 3,663,796 5,853,842 4,940,256 

Venituri financiare 9,179 275,167 18 

Cheltuieli financiare, din care: 1,061,582 2,017,340 1,154,956 

 Cheltuieli cu dobânzile 1,031,388 1,441,165 1,146,872 

Rezultat financiar (1,052,403) (1,742,173) (1,154,938) 

Venituri totale 57,720,591 61,802,784 76,408,766 

Cheltuieli totale 55,109,198 57,691,115 72,623,448 

Rezultat brut 2,611,393 4,111,669 3,785,318 

      Impozitul pe profit/alte impozite 63,853 40,000 485,712 

Rezultat net 2,547,540 4,071,669 3,299,606 

Marja netă 7.3% 9.9% 6.6% 

 

Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 
2018 

neauditat 
2019 

auditat 
2020 

auditat 
  individual individual individual 
Venituri din exploatare, din care: 15,348,015 31,785,473 34,572,174 
Cifra de afaceri, din care: 15,311,730 24,130,480 29,663,054 
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Producția vândută 9,884,219 6,902,456 14,060,806 
Venituri din vânzarea mărfurilor 5,427,511 18,389,157 17,360,888 
Reduceri comerciale acordate 0 1,161,157 1,758,640 

Venituri aferente costului producției în curs de 
execuție 

0 7,096,506 3,238,013 

Venituri din producția de imobilizări necorporale și 
corporale 

0 0 0 

Venituri din subvenții de exploatare 0 0 156,084 
Alte venituri din exploatare 36,285 558,487 1,515,023 
Cheltuieli din exploatare, din care: 13,084,981 30,685,622 33,666,441 
Cheltuieli cu materii prime și materiale 92,099 5,738,272 7,173,565 
Alte cheltuieli materiale 33,252 36,441 62,478 
Cheltuieli cu energia și apa 7,737 871,347 858,758 
Cheltuieli privind mărfurile 4,056,446 14,176,962 13,440,361 
Cheltuieli cu personalul 4,728,671 6,214,861 6,251,960 
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare 
privind imobilizările corporale și necorporale 

99,951 1,463,775 1,289,786 

Ajustările de valoare privind activele circulante 0 0 0 
Alte cheltuieli de exploatare 4,066,825 2,183,964 4,589,533 
Ajustările privind provizioanele 0 0 0 
Rezultat operational 2,263,034 1,099,851 905,733 
Venituri financiare 29,172 1,681 19 
Cheltuieli financiare, din care: 51,115 512,051 301,636 

 Cheltuieli cu dobânzile 27,243 430,842 285,942 
Rezultat financiar (21,943) (510,370) (301,617) 
Venituri totale 15,377,187 31,787,154 34,572,193 
Cheltuieli totale 13,136,096 31,197,673 33,968,077 
Rezultat brut 2,241,091 589,481 604,116 
      Impozitul pe profit/alte impozite 382,069 5,000 66,015 
Rezultat net 1,859,022 584,481 538,101 
Marja netă 12.1% 2.4% 1.8% 

 

Șerban Distribuție SRL (SD) 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 
2018 

neauditat 
2019 

auditat 
2020 

auditat 

  individual individual individual 

Venituri din exploatare, din care: 43,805,300 58,298,734 53,687,786 

Cifra de afaceri, din care: 41,929,263 46,959,790 56,490,737 

Producția vândută 21,742,182 29,854,167 39,864,541 

Venituri din vânzarea mărfurilor 23,831,262 22,733,020 21,675,772 

Reduceri comerciale acordate 3,644,181 5,627,397 5,049,576 

Venituri aferente costului producției în curs de execuție 1,407,109 10,973,734 (3,452,595) 
Venituri din producția de imobilizări necorporale și 
corporale 

0 16,236 54,101 

Venituri din subvenții de exploatare 0 0 0 

Alte venituri din exploatare 468,928 348,974 595,543 

Cheltuieli din exploatare, din care: 42,155,568 56,244,213 52,371,257 

Cheltuieli cu materii prime și materiale 2,828,361 6,683,909 5,280,387 

Alte cheltuieli materiale 0 7,085 430,903 

Cheltuieli cu energia și apa 0 58,986 63,116 
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Cheltuieli privind mărfurile 21,915,055 24,127,718 28,872,167 

Cheltuieli cu personalul 3,000,559 3,168,806 3,619,537 

Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare privind 
imobilizările corporale și necorporale 

3,764,891 5,441,321 7,323,643 

Ajustările de valoare privind activele circulante 0 0 0 

Alte cheltuieli de exploatare 10,646,702 16,756,388 6,781,504 

Ajustările privind provizioanele 0 0 0 

Rezultat operațional 1,649,732 2,054,521 1,316,529 

Venituri financiare 166 163,101 81,850 

Cheltuieli financiare, din care: 533,908 1,535,047 801,055 

 Cheltuieli cu dobânzile 484,038 482,082 590,293 

Rezultat financiar (533,742) (1,371,946) (719,205) 

Venituri totale 43,805,466 58,461,835 53,769,636 

Cheltuieli totale 42,689,476 57,779,260 53,172,312 

Rezultat brut 1,115,990 682,575 597,324 

      Impozitul pe profit/alte impozite 0 108,178 3,000 

Rezultat net 1,115,990 574,397 594,324 

Marja netă 2.7% 1.2% 1.1% 

 

Campuri Aurii Cooperativa AGR (CA) 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 
2018 

neauditat 
2019 

neauditat 
2020 

auditat 
  individual individual individual 
Venituri din exploatare, din care: 0 4,800 97,001 
Cifra de afaceri, din care: 0 0 0 

Producția vândută 0 0 0 
Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 0 
Reduceri comerciale acordate 0 0 0 

Venituri aferente costului producției în curs de execuție 0 0 0 
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale 0 0 0 
Venituri din subvenții de exploatare 0 0 97,001 
Alte venituri din exploatare   4,800 0 
Cheltuieli din exploatare, din care: 204 204 6,718 
Cheltuieli cu materii prime și materiale 0 0 240 
Alte cheltuieli materiale 0 0 0 
Cheltuieli cu energia și apa 0 0 0 
Cheltuieli privind mărfurile 0 0 0 
Cheltuieli cu personalul 0 0 0 
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare privind imobilizările 
corporale și necorporale 

0 0 0 

Ajustările de valoare privind activele circulante 0 0 514 
Alte cheltuieli de exploatare 204 204 5,964 
Ajustările privind provizioanele 0 0 0 
Rezultat operațional (204) 4,596 90,283 
Venituri financiare 0 0 0 
Cheltuieli financiare, din care: 0 0 0 

 Cheltuieli cu dobânzile 0 0 0 
Rezultat financiar 0 0 0 
Venituri totale 0 4,800 97,001 
Cheltuieli totale 204 204 6,718 
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Rezultat brut (204) 4,596 90,283 
      Impozitul pe profit/alte impozite 0 0 0 
Rezultat net (204) 4,596 90,283 

 

Zootecnic Invest SRL (ZI) 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 
2018 

neauditat 
2019 

neauditat 
2020 

neauditat 
  individual individual individual 
Venituri din exploatare, din care: 2,851,990 1,717,186 299,334 
Cifra de afaceri, din care: 1,423,781 0 0 

Producția vândută 1,416,546 0 0 
Venituri din vânzarea mărfurilor 7,235 0 0 
Reduceri comerciale acordate 0 0 0 

Venituri aferente costului producției în curs de 
execuție 

(1,270,510) 0 0 

Venituri din producția de imobilizări necorporale și 
corporale 

0 0 0 

Venituri din subvenții de exploatare 2,074,359 379,092 0 
Alte venituri din exploatare 624,360 1,338,094 299,334 
Cheltuieli din exploatare, din care: 4,173,965 1,707,243 681,480 
Cheltuieli cu materii prime și materiale 2,053,489 55,165 0 
Alte cheltuieli materiale 0 0 0 
Cheltuieli cu energia și apa (1,447) 0 0 
Cheltuieli privind mărfurile 130,002 0 0 
Cheltuieli cu personalul 263,596 65,092 0 
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare 
privind imobilizările corporale și necorporale 

829,348 138,225 0 

Ajustările de valoare privind activele circulante 0 0 0 
Alte cheltuieli de exploatare 898,977 1,448,761 681,480 
Ajustările privind provizioanele 0 0 0 
Rezultat operațional (1,321,975) 9,943 (382,146) 
Venituri financiare 10 5 0 
Cheltuieli financiare, din care: 5,774,196 28,700 0 

 Cheltuieli cu dobânzile 210,277 28,700 0 
Rezultat financiar (5,774,186) (28,695) 0 
Venituri totale 2,852,000 1,717,191 299,334 
Cheltuieli totale 9,948,161 1,735,943 681,480 
Rezultat brut (7,096,161) (18,752) (382,146) 
      Impozitul pe profit/alte impozite 0 10,604 0 
Rezultat net (7,096,161) (29,356) (382,146) 

 

 

3) Situatii financiare semestriale consolidate 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 
S1 2020 

neauditat 
S1 2021 

neauditat 

  consolidat consolidat 

Venituri din exploatare, din care: 143,876,958 160,767,771 

Cifra de afaceri, din care: 102,410,795 121,623,058 
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Producția vândută 37,259,005 34,931,689 

Venituri din vânzarea mărfurilor 65,924,033 87,757,756 

Reduceri comerciale acordate 772,243 1,066,387 

Venituri aferente costului producției în curs de execuție 27,408,941 27,658,007 

Alte venituri din exploatare 1,328,832 91,826 

Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale 25,009 0 

Venituri din subvenții de exploatare 12,703,381 11,394,880 

Cheltuieli din exploatare, din care: 135,391,716 150,956,632 

Cheltuieli cu materii prime și materiale 30,456,721 23,120,074 

Alte cheltuieli materiale 44,880 219,327 

Cheltuieli cu energia și apa 2,036,676 1,695,840 

Cheltuieli privind mărfurile 71,897,135 97,092,646 

Cheltuieli cu personalul 8,228,071 8,367,312 

Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare privind 
imobilizările corporale și necorporale 

7,944,484 8,894,207 

Ajustările de valoare privind activele circulante (75,980) 0 

Alte cheltuieli de exploatare 14,859,729 11,567,226 

Ajustările privind provizioanele 0 0 

Rezultat operațional 8,485,242 9,811,139 

Venituri financiare 46,895 10,724 

Cheltuieli financiare, din care: 4,832,077 4,558,760 

 Cheltuieli cu dobânzile 4,279,341 4,098,123 

Rezultat financiar (4,785,182) (4,548,036) 

Venituri totale 143,923,853 160,778,495 

Cheltuieli totale 140,223,793 155,515,392 

Rezultat brut 3,700,060 5,263,103 

      Impozitul pe profit/alte impozite 154,000 389,096 

Rezultat net 3,546,060 4,874,007 

Marja netă 3.5% 4.0% 

 

Situațiile financiare semestriale, aferente S1 2020, respectiv S1 2021, au fost consolidate sub societatea GRUP 

ȘERBAN HOLDING S.A. și cuprind rezultatele financiare ale următoarelor societăți: 

• Grup Șerban Holding S.A. (GSH) 

• Interagroaliment SRL (IAA) 

• Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS)  

• Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) 

• Șerban Distribuție SRL (SD) 

 

4) Situatii financiare semestriale individuale 

Grup Șerban Holding S.A. (GSH) 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 
S1 2020 

neauditat 
S1 2021 

neauditat 
  individual individual 
Venituri din exploatare, din care: 0 0 
Cifra de afaceri, din care: 0 0 
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Producția vândută 0 0 
Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 
Reduceri comerciale acordate 0 0 

Venituri aferente costului producției în curs de execuție 0 0 
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale 0 0 
Venituri din subvenții de exploatare 0 0 
Alte venituri din exploatare 0 0 
Cheltuieli din exploatare, din care: 0 0 
Cheltuieli cu materii prime și materiale 0 0 
Alte cheltuieli materiale 0 0 
Cheltuieli cu energia și apa 0 0 
Cheltuieli privind mărfurile 0 0 
Cheltuieli cu personalul 0 0 
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare privind imobilizările corporale și 
necorporale 

0 0 

Ajustările de valoare privind activele circulante 0 0 
Alte cheltuieli de exploatare 0 0 
Ajustările privind provizioanele   0 
Rezultat operațional 0 0 
Venituri financiare 0 0 
Cheltuieli financiare, din care: 0 0 

 Cheltuieli cu dobânzile 0 0 
Rezultat financiar 0 0 
Venituri totale 0 0 
Cheltuieli totale 0 0 
Rezultat brut 0 0 
      Impozitul pe profit/alte impozite 0 0 
Rezultat net 0 0 

*Rezultate financiare, precum veniturile și cheltuielile din exploatare, se înregistrează la final de an – pentru Societatea 

Grup Șerban Holding S.A., avand în vedere specificul companiilor de tip holding în care veniturile sunt constituite din 

dividendele societăților din portofoliu. 

 

Interagroaliment SRL (IAA) 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 
S1 2020 

neauditat 
S1 2021 

neauditat 

  individual individual 
Venituri din exploatare, din care: 85,788,053 109,077,250 

Cifra de afaceri, din care: 64,978,014 86,272,704 

Producția vândută 10,388,153 9,716,738 
Venituri din vânzarea mărfurilor 54,589,861 76,555,966 

Reduceri comerciale acordate 0 0 
Venituri aferente costului producției în curs de execuție 10,000,488 12,777,259 

Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale 0 0 

Venituri din subvenții de exploatare 10,635,540 10,019,826 
Alte venituri din exploatare 174,011 7,461 

Cheltuieli din exploatare, din care: 78,946,149 101,784,964 
Cheltuieli cu materii prime și materiale 12,700,926 11,916,640 

Alte cheltuieli materiale 6,386 143,456 
Cheltuieli cu energia și apa 245,256 110,280 

Cheltuieli privind mărfurile 51,410,126 77,487,991 
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Cheltuieli cu personalul 2,050,375 1,749,233 

Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare privind imobilizările corporale și 
necorporale 

2,158,401 1,882,079 

Ajustările de valoare privind activele circulante 0 0 
Alte cheltuieli de exploatare 10,374,679 8,495,285 

Ajustările privind provizioanele 0 0 
Rezultat operațional 6,841,904 7,292,286 

Venituri financiare 43,970 4,384 
Cheltuieli financiare, din care: 3,803,535 3,186,667 

 Cheltuieli cu dobanzile 3,257,527 3,173,331 

Rezultat financiar (3,759,565) (3,182,283) 
Venituri totale 85,832,023 109,081,634 

Cheltuieli totale 82,749,684 104,971,631 
Rezultat brut 3,082,339 4,110,003 

      Impozitul pe profit/alte impozite 150,000 268,202 

Rezultat net 2,932,339 3,841,801 

Marja netă 4.5% 4.5% 

 

 

Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS)  

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 
S1 2020 

neauditat 
S1 2021 

neauditat 

  individual individual 

Venituri din exploatare, din care: 33,079,618 34,704,430 

Cifra de afaceri, din care: 20,686,770 21,687,970 

Producția vândută 20,639,698 18,808,400 

Venituri din vânzarea mărfurilor 47,285 2,879,570 

Reduceri comerciale acordate 213 0 

Venituri aferente costului producției în curs de execuție 10,511,255 11,626,105 

Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale 0 0 

Venituri din subvenții de exploatare 1,707,890 1,375,054 

Alte venituri din exploatare 173,703 15,301 

Cheltuieli din exploatare, din care: 31,967,156 33,483,873 

Cheltuieli cu materii prime și materiale 25,935,046 25,438,793 

Alte cheltuieli materiale 22,940 54,832 

Cheltuieli cu energia și apa 1,431,948 1,130,952 

Cheltuieli privind mărfurile 18,651 2,324,370 

Cheltuieli cu personalul 1,344,285 1,221,934 

Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare privind 
imobilizările corporale și necorporale 

1,764,060 1,800,490 

Ajustările de valoare privind activele circulante 0 0 

Alte cheltuieli de exploatare 1,450,226 1,512,502 

Ajustările privind provizioanele 0 0 

Rezultat operațional 1,112,462 1,220,557 

Venituri financiare 1 2,894 

Cheltuieli financiare, din care: 607,260 492,627 

 Cheltuieli cu dobânzile 602,778 455,698 

Rezultat financiar (607,259) (489,733) 

Venituri totale 33,079,619 34,707,324 
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Cheltuieli totale 32,574,416 33,976,500 

Rezultat brut 505,203 730,824 

      Impozitul pe profit/alte impozite 0 108,636 

Rezultat net 505,203 622,188 

Marja netă 2.4% 2.9% 

 

Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 
S1 2020 

neauditat 
S1 2021 

neauditat 
  individual individual 
Venituri din exploatare, din care: 15,535,241 19,752,729 
Cifra de afaceri, din care: 13,039,325 17,794,993 

Producția vândută 5,034,042 10,775,199 
Venituri din vânzarea mărfurilor 8,777,314 8,086,180 
Reduceri comerciale acordate 772,031 1,066,386 

Venituri aferente costului producției în curs de execuție 1,178,516 1,934,768 
Venituri din producția de imobilizări necorporale și 
corporale 

0 0 

Venituri din subvenții de exploatare 0 0 
Alte venituri din exploatare 1,317,400 22,968 
Cheltuieli din exploatare, din care: 15,198,824 19,435,371 
Cheltuieli cu materii prime și materiale 1,725,744 6,417,894 
Alte cheltuieli materiale 7,973 16,092 
Cheltuieli cu energia și apa 444,430 418,484 
Cheltuieli privind mărfurile 7,031,495 6,032,634 
Cheltuieli cu personalul 3,042,330 3,421,918 
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare privind 
imobilizările corporale și necorporale 

644,954 784,660 

Ajustările de valoare privind activele circulante 0 0 
Alte cheltuieli de exploatare 2,301,898 2,343,689 
Ajustările privind provizioanele 0 0 
Rezultat operațional 336,417 317,358 
Venituri financiare 4 14 
Cheltuieli financiare, din care: 152,892 109,526 

 Cheltuieli cu dobânzile 152,891 105,182 
Rezultat financiar (152,888) (109,512) 
Venituri totale 15,535,245 19,752,743 
Cheltuieli totale 15,351,716 19,544,897 
Rezultat brut 183,529 207,846 
      Impozitul pe profit/alte impozite 4,000 10,200 
Rezultat net 179,529 197,646 
Marja netă 1.4% 1.1% 

 

Șerban Distribuție SRL (SD) 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 
S1 2020 

neauditat 
S1 2021 

neauditat 

  individual individual 

Venituri din exploatare, din care: 28,720,254 30,698,119 

Cifra de afaceri, din care: 28,076,102 28,677,791 
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Producția vândută 13,035,488 12,030,900 

Venituri din vânzarea mărfurilor 15,040,614 16,646,891 

Reduceri comerciale acordate 0 0 

Venituri aferente costului producției în curs de execuție 449,467 1,974,234 

Venituri din productia de imobilizări necorporale și corporale 25,009 0 

Venituri din subvenții de exploatare 0 0 

Alte venituri din exploatare 169,676 46,094 

Cheltuieli din exploatare, din care: 28,262,839 29,710,810 

Cheltuieli cu materii prime și materiale 2,363,170 2,196,152 

Alte cheltuieli materiale 23,413 62,152 

Cheltuieli cu energia și apa 34,870 36,124 

Cheltuieli privind mărfurile 15,135,579 15,440,189 

Cheltuieli cu personalul 1,791,085 1,974,177 

Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare privind imobilizările 
corporale și necorporale 

3,383,355 4,426,979 

Ajustările de valoare privind activele circulante 0 0 

Alte cheltuieli de exploatare 5,531,367 5,575,037 

Ajustările privind provizioanele 0 0 

Rezultat operațional 457,415 987,309 

Venituri financiare 2,914 3,430 

Cheltuieli financiare, din care: 268,368 769,940 

 Cheltuieli cu dobânzile 248,145 105,182 

Rezultat financiar (265,454) (766,510) 

Venituri totale 28,723,168 30,701,549 

Cheltuieli totale 28,531,207 30,480,750 

Rezultat brut 191,961 220,799 

      Impozitul pe profit/alte impozite 0 0 

Rezultat net 191,961 220,799 

Marja netă 0.7% 0.8% 

 

Câmpuri Aurii Cooperativa AGR (CA) 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 
S1 2020 

neauditate 
S1 2021 

neauditate 
  individual individual 
Venituri din exploatare, din care: 0 32,614,716 
Cifra de afaceri, din care: 0 32,488,489 

Producția vândută 0 0 
Venituri din vânzarea mărfurilor 0 32,488,489 
Reduceri comerciale acordate 0 0 

Venituri aferente costului producției în curs de execuție 0 126,227 
Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale 0 0 
Venituri din subvenții de exploatare 0 0 
Alte venituri din exploatare 0 0 
Cheltuieli din exploatare, din care: 5,503 32,462,781 
Cheltuieli cu materii prime și materiale 190 95 
Alte cheltuieli materiale 0 0 
Cheltuieli cu energia și apa 0 0 
Cheltuieli privind mărfurile 0 32,286,194 
Cheltuieli cu personalul 0 39,061 



 

Pagina |119 

Memorandum 
Grup Șerban Holding S.A. 

Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare privind imobilizările corporale și 
necorporale 

0 0 

Ajustările de valoare privind activele circulante 0 0 
Alte cheltuieli de exploatare 5,313 137,431 
Ajustările privind provizioanele 0 0 
Rezultat operațional (5,503) 151,935 
Venituri financiare 1 (200) 
Cheltuieli financiare, din care: 0 13 

 Cheltuieli cu dobânzile 0 0 
Rezultat financiar 1 (213) 
Venituri totale 1 32,614,516 
Cheltuieli totale 5,503 32,462,794 
Rezultat brut (5,502) 151,722 
      Impozitul pe profit/alte impozite 0 14,000 
Rezultat net (5,502) 137,722 

 

Zootecnic Invest SRL (ZI) 

Indicatori cont de profit și pierdere (lei) 
S1 2020 

neauditate 
S1 2021 

neauditate 
  individual individual 
Venituri din exploatare, din care: 0 2,650 
Cifra de afaceri, din care: 0 0 

Producția vândută 0 0 
Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 
Reduceri comerciale acordate 0 0 

Venituri aferente costului producției în curs de execuție 0 2,650 
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale 0 0 
Venituri din subvenții de exploatare 0 0 
Alte venituri din exploatare 0 0 
Cheltuieli din exploatare, din care: 686,502 930 
Cheltuieli cu materii prime și materiale 0 0 
Alte cheltuieli materiale 0 (26) 
Cheltuieli cu energia și apa 0 0 
Cheltuieli privind mărfurile 0 0 
Cheltuieli cu personalul 0 0 
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare privind imobilizările corporale și 
necorporale 

0 0 

Ajustările de valoare privind activele circulante 0 0 
Alte cheltuieli de exploatare 686,502 956 
Ajustările privind provizioanele 0 0 
Rezultat operațional (686,502) 1,720 
Venituri financiare 0 0 
Cheltuieli financiare, din care: 0 0 

 Cheltuieli cu dobânzile 0 0 
Rezultat financiar 0 0 
Venituri totale 0 2,650 
Cheltuieli totale 686,502 930 
Rezultat brut (686,502) 1,720 
      Impozitul pe profit/alte impozite 0 0 
Rezultat net (686,502) 1,720 

Sursa: GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 
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2. SINTEZA POZIȚIEI FINANCIARE / BILANȚUL, CU INCLUDEREA REZULTATELOR 

PARȚIALE, PENTRU ULTIMII 3 ANI – ANUAL (unde este cazul) ȘI 2 ANI - 

SEMESTRIAL 

 

1) Situații financiare anuale consolidate 

Indicatori de bilanț (lei)  
2019 

auditat 
2020 

auditate 

  consolidat consolidat 

Active imobilizate, din care: 290,259,707 305,707,727 

      Imobilizări necorporale  123,489,658 123,485,057 

      Imobilizări corporale 166,764,349 182,216,970 

      Imobilizări financiare 5,700 5,700 

Active circulante, din care: 192,979,840 213,738,685 

      Stocuri 146,143,259 130,741,394 

      Creanțe 46,122,384 81,977,905 

Investiții pe termen scurt 0 0 

Casa și conturi la bănci 714,197 1,019,386 

Cheltuieli înregistrate în avans 737,534 2,704,117 

Total activ 483,977,081 522,150,529 

Datorii curente, din care: 187,415,621 196,635,650 

Datorii pe termen lung, din care: 97,829,117 103,349,761 

Total datorii 285,244,738 299,985,411 

Provizioane 0 0 

Venituri în avans 0 0 

Capitaluri proprii, din care: 198,582,094 222,165,118 

Capital subscris și vărsat 163,526,000 163,526,000 

Rezerve legale 9,533,656 10,831,839 

Profitul sau pierderea reportată 2,938,791 25,042,352 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar 22,583,647 22,764,927 

Total capitaluri proprii și datorii 483,977,081 522,150,529 

Sursa: GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 

 

Situațiile financiare anuale, aferente anului 2019, respectiv 2020, au fost consolidate sub societatea GRUP ȘERBAN 

HOLDING S.A. și cuprind rezultatele financiare ale următoarelor societăți: 

• Grup Șerban Holding S.A. (GSH) 

• Interagroaliment SRL (IAA) 

• Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS)  

• Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) 

• Șerban Distribuție SRL (SD) 
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2) Situații financiare anuale individuale 

Grup Șerban Holding S.A. 

Indicatori de bilanț (lei)  
2018 

neauditat 
2019 

auditat 
2020 

auditate 

  individual individual individual 

Active imobilizate, din care: 226,527,065 241,774,465 241,774,465 

      Imobilizări necorporale  65 65 65 

      Imobilizări corporale 0 0 0 

      Imobilizări financiare 226,527,000 241,774,400 241,774,400 

Active circulante, din care: 9,935 9,753 6,093 

      Stocuri 0 0 0 

      Creanțe 4,000 4,000 4,000 

Investiții pe termen scurt 0 5,753 0 

Casa și conturi la bănci 5,935 0 2,093 

Cheltuieli înregistrate în avans 0 1,652 0 

Total activ 226,537,000 241,785,870 241,780,558 

Datorii curente, din care: 0 1,470 153 

Datorii pe termen lung, din care: 63,011,000 78,258,400 59,918,499 

Total datorii 63,011,000 78,259,870 59,918,652 

Provizioane 0 0 0 

Venituri în avans 0 0 0 

Capitaluri proprii, din care: 163,526,000 163,526,000 181,861,906 

Capital subscris și vărsat 163,526,000 163,526,000 163,526,000 

Rezerve legale 0 0 0 

Profitul sau pierderea reportată 0 0 0 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar 0 0 18,335,906 

Total capitaluri proprii și datorii 226,537,000 241,785,870 241,780,558 

 

Interagroaliment SRL (IAA) 

Indicatori de bilanț (lei)  
2018 

auditat 
2019 

auditat 
2020 

auditate 

  individual individual individual 

Active imobilizate, din care: 40,186,254 40,845,581 42,002,410 

      Imobilizări necorporale  215,103 0 32,899 

      Imobilizări corporale 39,971,151 40,839,881 41,963,811 

      Imobilizări financiare 0 5,700 5,700 

Active circulante, din care: 140,065,143 195,844,929 218,073,893 

      Stocuri 74,657,617 113,562,652 96,801,725 

      Creanțe 63,468,043 81,878,567 120,959,205 

Investiții pe termen scurt 0 0 0 

Casa și conturi la bănci 1,939,483 403,710 312,963 

Cheltuieli înregistrate în avans 33,641 237,739 574,573 

Total activ 180,285,038 236,928,249 260,650,876 

Datorii curente, din care: 98,972,183 126,315,974 151,205,421 

Datorii pe termen lung, din care: 19,038,436 35,088,785 33,095,797 

Total datorii 118,010,619 161,404,759 184,301,218 

Provizioane 0 0 0 
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Venituri în avans 0 0 0 

Capitaluri proprii, din care: 62,274,419 75,523,490 76,349,658 

Capital subscris și vărsat 40,036,930 49,784,330 49,784,330 

Rezerve legale 5,345,469 6,708,108 7,688,106 

Profitul sau pierderea reportată 9 630,337 120,909 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar 16,892,011 18,400,715 18,756,313 

Total capitaluri proprii și datorii 180,285,038 236,928,249 260,650,876 

 

Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS)  

Indicatori de bilanț (lei)  
2018 

neauditat 
2019 

auditat 
2020 

auditat 

  individual individual individual 

Active imobilizate, din care: 74,038,905 75,122,692 77,423,645 

      Imobilizări necorporale  0 0 0 

      Imobilizări corporale 74,038,905 75,122,692 77,423,645 

      Imobilizări financiare 0 0 0 

Active circulante, din care: 21,058,805 24,461,054 22,420,649 

      Stocuri 16,352,343 19,238,402 15,877,153 

      Creanțe 4,573,891 5,149,869 6,271,127 

Investiții pe termen scurt 0 0 0 

Casa și conturi la bănci 132,571 72,783 272,369 

Cheltuieli înregistrate în avans 6,881 162,814 123,565 

Total activ 95,104,591 99,746,560 99,967,859 

Datorii curente, din care: 17,081,637 24,496,439 22,070,845 

Datorii pe termen lung, din care: 28,102,398 22,108,539 21,777,224 

Total datorii 45,184,035 46,604,978 43,848,069 

Provizioane 0 0 0 

Venituri în avans 0 0 0 

Capitaluri proprii, din care: 49,920,556 53,141,582 56,119,790 

Capital subscris și vărsat 47,373,670 47,373,670 47,372,670 

Rezerve legale 469,011 1,443,266 1,601,266 

Profitul sau pierderea reportată (6,495) 835,651 4,004,248 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar 2,084,370 3,488,995 3,141,606 

Total capitaluri proprii și datorii 95,104,591 99,746,560 99,967,859 

 

 

Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) 

Indicatori de bilanț (lei)  
2018 

neauditat 
2019 

auditat 
2020 

auditate 

  individual individual individual 

Active imobilizate, din care: 16,998,443 21,320,249 20,770,489 

      Imobilizări necorporale  0 0 0 

      Imobilizări corporale 16,998,443 21,320,249 20,770,489 

      Imobilizări financiare 0 0 0 

Active circulante, din care: 3,854,988 4,482,575 4,991,614 

      Stocuri 2,078,550 3,442,115 3,348,805 
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      Creanțe 1,556,343 880,008 1,403,353 

Investiții pe termen scurt 0 0 0 

Casa și conturi la bănci 220,095 160,452 239,456 

Cheltuieli înregistrate în avans 217,333 297,956 203,622 

Total activ 21,070,764 26,100,780 25,965,725 

Datorii curente, din care: 4,950,404 5,520,708 5,041,993 

Datorii pe termen lung, din care: 7,818,324 6,193,555 6,002,980 

Total datorii 12,768,728 11,714,263 11,044,973 

Provizioane 0 0 0 

Venituri în avans 0 0 0 

Capitaluri proprii, din care: 8,302,036 14,386,517 14,920,752 

Capital subscris și vărsat 7,445,000 12,945,000 12,945,000 

Rezerve legale 363,717 476,129 506,129 

Profitul sau pierderea reportată 3,872 493,318 961,522 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar 489,447 472,070 508,101 

Total capitaluri proprii și datorii 21,070,764 26,100,780 25,965,725 

 

Șerban Distribuție SRL (SD) 

Indicatori de bilanț (lei)  
2018 

neauditat 
2019 

auditat 
2020 

auditate 

  individual individual individual 

Active imobilizate, din care: 21,845,250 29,320,868 42,059,023 

      Imobilizări necorporale  0 37,500 0 

      Imobilizări corporale 21,845,250 29,283,368 42,059,023 

      Imobilizări financiare 0 0 0 

Active circulante, din care: 12,543,445 24,752,549 37,404,922 

      Stocuri 4,857,652 18,432,439 15,047,314 

      Creanțe 7,682,201 6,248,611 22,278,878 

Investiții pe termen scurt 0 0 0 

Casa și conturi la bănci 3,592 71,499 78,730 

Cheltuieli înregistrate în avans 318,644 259,668 1,849,601 

Total activ 34,707,339 54,333,085 81,313,546 

Datorii curente, din care: 10,196,257 23,153,934 37,907,291 

Datorii pe termen lung, din care: 14,495,770 20,481,265 32,123,694 

Total datorii 24,692,027 43,635,199 70,030,985 

Provizioane 0 0 0 

Venituri în avans 0 0 0 

Capitaluri proprii, din care: 10,015,312 10,697,886 11,282,561 

Capital subscris și vărsat 8,354,330 8,354,330 8,354,330 

Rezerve legale 772,975 911,152 1,036,338 

Profitul sau pierderea reportată 18 888,007 1,422,755 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar 887,989 544,397 469,138 

Total capitaluri proprii și datorii 34,707,339 54,333,085 81,313,546 
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Campuri Aurii Cooperativa AGR (CA) 

Indicatori de bilanț (lei)  
2018 

neauditat 
2019 

neauditat 
2020 

auditate 

  individual individual individual 

Active imobilizate, din care: 0 0 0 

      Imobilizări necorporale  0 0 0 

      Imobilizări corporale 0 0 0 

      Imobilizării financiare 0 0 0 

Active circulante, din care: 762 5,033 3,114,016 

      Stocuri 0 4,800 3,097,428 

      Creanțe 0 0 0 

Investiții pe termen scurt 0 0 0 

Casa și conturi la bănci 762 233 16,588 

Cheltuieli înregistrate în avans 0 0 0 

Total activ 762 5,033 3,114,016 

Datorii curente, din care: 21,117 20,588 3,002,088 

Datorii pe termen lung, din care: 0 0 22,000 

Total datorii 21,117 20,588 3,024,088 

Provizioane 0 0 0 

Venituri în avans 0 0 0 

Capitaluri proprii, din care: (20,355) (15,555) 89,928 

Capital subscris și vărsat 140,000 140,000 160,000 

Rezerve legale 0 0 0 

Profitul sau pierderea reportată (160,151) (160,151) (160,355) 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar (204) 4,596 90,283 

Total capitaluri proprii și datorii 762 5,033 3,114,016 

 

Zootecnic Invest SRL (ZI) 

Indicatori de bilanț (lei)  
2018 

neauditat 
2019 

neauditat 
2020 

neauditat 

  individual individual individual 

Active imobilizate, din care: 500,905 0 0 

      Imobilizări necorporale  0 0 0 

      Imobilizări corporale 500,905 0 0 

      Imobilizări financiare 0 0 0 

Active circulante, din care: 1,815,182 1,280,085 5,502 

      Stocuri 0 0 0 

      Creanțe 563,195 1,278,861 5,236 

Investiții pe termen scurt 0 0 0 

Casa și conturi la bănci 1,251,987 1,224 266 

Cheltuieli înregistrate în avans 0 0 0 

Total activ 2,316,087 1,280,085 5,502 

Datorii curente, din care: 1,566,100 1,001,682 109,245 

Datorii pe termen lung, din care: 67,437 0 0 

Total datorii 1,633,537 1,001,682 109,245 

Provizioane 0 0 0 

Venituri în avans 374,590 0 0 

Capitaluri proprii, din care: 307,960 278,403 -103,743 
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Capital subscris și vărsat 540,000 189,839 189,839 

Rezerve legale 6,794,252 102,090 88,564 

Profitul sau pierderea reportată 69,869 15,830 0 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar (7,096,161) (29,356) (382,146) 

Total capitaluri proprii și datorii 2,316,087 1,280,085 5,502 

 

3) Situatii financiare semestriale consolidate 

 

Indicatori de bilanț (lei)  
S1 2021 

neauditat 

  consolidat 

Active imobilizate, din care: 317,258,446 

      Imobilizări necorporale  123,495,020 

      Imobilizări corporale 193,757,726 

      Imobilizări financiare 5,700 

Active circulante, din care: 277,162,436 

      Stocuri 193,582,304 

      Creanțe 77,248,087 

Investiții pe termen scurt 0 

Casa și conturi la bănci 6,332,045 

Cheltuieli înregistrate în avans 3,347,879 

Total activ 597,768,769 

Datorii curente, din care: 219,581,806 

Datorii pe termen lung, din care: 151,094,421 

Total datorii 370,676,227 

Provizioane 0 

Venituri în avans 0 

Capitaluri proprii, din care: 227,092,542 

Capital subscris și vărsat 163,522,000 

Rezerve legale 10,831,839 

Profitul sau pierderea reportată 47,864,696 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar 4,874,007 

Total capitaluri proprii și datorii 597,768,769 

Sursa: GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 

 

Situațiile financiare semestriale, aferente S1 2021 au fost consolidate sub societatea GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. și 

cuprind rezultatele financiare ale următoarelor societăți: 

• Grup Șerban Holding S.A. (GSH) 

• Interagroaliment SRL (IAA) 

• Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS)  

• Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) 

• Șerban Distribuție SRL (SD) 
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4) Situații financiare semestriale individuale 

Grup Șerban Holding S.A. (GSH) 

Indicatori de bilanț (lei)  
S1 2020 

neauditat 
S1 2021 

neauditat 

  individual individual 

Active imobilizate, din care: 241,774,465 241,774,465 

      Imobilizări necorporale  65 65 

      Imobilizări corporale 0 0 

      Imobilizări financiare 241,774,400 241,774,400 

Active circulante, din care: 7,726 6,584 

      Stocuri 488   

      Creanțe 4,000 4,397 

Investiții pe termen scurt 0 0 

Casa și conturi la bănci 3,238 2,187 

Cheltuieli înregistrate în avans 3,997 4,559 

Total activ 241,786,188 241,785,608 

Datorii curente, din care: 488 4,397 

Datorii pe termen lung, din care: 78,259,700 59,923,306 

Total datorii 78,260,188 59,927,703 

Provizioane 0 0 

Venituri în avans 0 0 

Capitaluri proprii, din care: 163,526,000 181,857,905 

Capital subscris și vărsat 163,526,000 163,522,000 

Rezerve legale 0 0 

Profitul sau pierderea reportată 0 18,335,905 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar 0 0 

Total capitaluri proprii și datorii 241,786,188 241,785,608 

 

Interagroaliment SRL (IAA) 

Indicatori de bilanț (lei)  
S1 2020 

neauditat 
S1 2021 

neauditat 

  individual individual 

Active imobilizate, din care: 43,700,034 48,815,934 

      Imobilizări necorporale  0 46,060 

      Imobilizări corporale 43,694,334 48,764,174 

      Imobilizări financiare 5,700 5,700 

Active circulante, din care: 202,718,411 271,373,261 

      Stocuri 122,629,492 140,489,143 

      Creanțe 79,878,643 125,012,404 

Investiții pe termen scurt 0 0 

Casa și conturi la bănci 210,276 5,871,714 

Cheltuieli înregistrate în avans 159,713 894,657 

Total activ 246,578,158 321,083,852 

Datorii curente, din care: 152,171,419 155,829,614 

Datorii pe termen lung, din care: 15,950,911 85,062,779 

Total datorii 168,122,330 240,892,393 
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Provizioane 0 0 

Venituri în avans 0 0 

Capitaluri proprii, din care: 78,455,828 80,191,459 

Capital subscris și vărsat 49,784,330 49,784,330 

Rezerve legale 6,708,107 7,688,106 

Profitul sau pierderea reportată 19,031,052 18,877,222 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar 2,932,339 3,841,801 

Total capitaluri proprii și datorii 246,578,158 321,083,852 

 

Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS)  

Indicatori de bilanț (lei)  
S1 2020 

neauditat 
S1 2021 

neauditat 

  individual individual 

Active imobilizate, din care: 78,621,631 76,165,405 

      Imobilizări necorporale  0 0 

      Imobilizări corporale 78,621,631 76,165,405 

      Imobilizări financiare 0 0 

Active circulante, din care: 28,827,639 22,936,089 

      Stocuri 20,858,703 17,569,764 

      Creanțe 7,502,091 5,275,382 

Investiții pe termen scurt 0 0 

Casa și conturi la bănci 466,845 90,943 

Cheltuieli înregistrate în avans 291,925 326,425 

Total activ 107,741,195 99,427,919 

Datorii curente, din care: 28,868,332 22,734,630 

Datorii pe termen lung, din care: 25,227,078 19,979,381 

Total datorii 54,095,410 42,714,011 

Provizioane 0 0 

Venituri în avans 0 0 

Capitaluri proprii, din care: 53,645,785 56,713,908 

Capital subscris și vărsat 47,372,670 47,372,670 

Rezerve legale 1,443,266 1,601,266 

Profitul sau pierderea reportată 4,324,646 7,117,784 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar 505,203 622,188 

Total capitaluri proprii și datorii 107,741,195 99,427,919 

 

Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) 

Indicatori de bilanț (lei)  
S1 2020 

neauditat 
S1 2021 
auditat 

  individual individual 

Active imobilizate, din care: 21,063,641 20,695,137 

      Imobilizări necorporale  0 0 

      Imobilizări corporale 21,063,641 20,695,137 

      Imobilizări financiare 0 0 

Active circulante, din care: 4,537,326 5,159,477 

      Stocuri 2,775,539 3,608,938 
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      Creanțe 1,625,516 1,417,344 

Investiții pe termen scurt 0 0 

Casa și conturi la bănci 136,271 133,195 

Cheltuieli înregistrate în avans 440,046 429,382 

Total activ 26,041,013 26,283,996 

Datorii curente, din care: 5,735,509 5,261,443 

Datorii pe termen lung, din care: 5,739,458 5,866,920 

Total datorii 11,474,967 11,128,363 

Provizioane 0 0 

Venituri în avans 0 0 

Capitaluri proprii, din care: 14,566,046 15,155,633 

Capital subscris și vărsat 12,945,000 12,945,000 

Rezerve legale 476,129 506,129 

Profitul sau pierderea reportată 965,388 1,506,858 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar 179,529 197,646 

Total capitaluri proprii și datorii 26,041,013 26,283,996 

 

Șerban Distribuție SRL (SD) 

Indicatori de bilanț (lei)  
S1 2020 

neauditat 
S1 2021 
auditat 

  individual individual 

Active imobilizate, din care: 33,897,848 48,128,807 

      Imobilizări necorporale  201,632 0 

      Imobilizări corporale 33,696,216 48,128,807 

      Imobilizări financiare 0 0 

Active circulante, din care: 39,419,988 28,263,940 

      Stocuri 26,748,675 19,022,981 

      Creanțe 12,568,231 9,120,574 

Investiții pe termen scurt 0 0 

Casa și conturi la bănci 103,082 120,385 

Cheltuieli înregistrate în avans 739,893 1,692,856 

Total activ 74,057,729 78,085,603 

Datorii curente, din care: 39,198,767 28,186,295 

Datorii pe termen lung, din care: 23,969,114 38,395,947 

Total datorii 63,167,881 66,582,242 

Provizioane 0 0 

Venituri în avans 0 0 

Capitaluri proprii, din care: 10,889,848 11,503,361 

Capital subscris și vărsat 8,354,330 8,354,330 

Rezerve legale 911,152 1,036,338 

Profitul sau pierderea reportată 1,432,405 1,891,894 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar 191,961 220,799 

Total capitaluri proprii și datorii 74,057,729 78,085,603 
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Campuri Aurii Cooperativa AGR (CA) 

Indicatori de bilanț (lei) – valori individuale 
S1 2021 

neauditate 

  individual 

Active imobilizate, din care: 0 

      Imobilizări necorporale  0 

      Imobilizări corporale 0 

      Imobilizări financiare 0 

Active circulante, din care: 37,726,100 

      Stocuri 4,628,101 

      Creanțe 33,062,564 

Investiții pe termen scurt 0 

Casa și conturi la bănci 35,435 

Cheltuieli înregistrate în avans 0 

Total activ 37,726,100 

Datorii curente, din care: 37,478,450 

Datorii pe termen lung, din care: 0 

Total datorii 37,478,450 

Provizioane 0 

Venituri în avans 0 

Capitaluri proprii, din care: 247,650 

Capital subscris și vărsat 180,000 

Rezerve legale 0 

Profitul sau pierderea reportată (70,072) 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar 137,722 

Total capitaluri proprii și datorii 37,726,100 

 

Zootecnic Invest SRL (ZI) 

Indicatori de bilanț (lei) – valori individuale 
S1 2021 

neauditate 

  individual 

Active imobilizate, din care: 0 

      Imobilizări necorporale  0 

      Imobilizări corporale 0 

      Imobilizări financiare 0 

Active circulante, din care: 8,184 

      Stocuri 2,650 

      Creanțe 5,236 

Investiții pe termen scurt 0 

Casa și conturi la bănci 298 

Cheltuieli înregistrate în avans 0 

Total activ 8,184 

Datorii curente, din care: 110,108 

Datorii pe termen lung, din care: 0 

Total datorii 110,108 

Provizioane 0 

Venituri în avans 0 

Capitaluri proprii, din care: (102,022) 
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Capital subscris și vărsat 189,838 

Rezerve legale 88,565 

Profitul sau pierderea reportată (382,146) 

Profitul sau pierderea exercițiului financiar 1,721 

Total capitaluri proprii și datorii 8,086 

 

3) Bugetul pentru anul în curs si, daca există, pentru o perioadă de 3 – 5 ani 

 RON RON RON RON RON 

 E2021 E2022 E2023 E2024 E2025 

Cifra de afaceri 330,019,449     367,128,129     409,117,490     456,657,009     500,857,482     

Alte venituri din exploatare 34,528,879     36,125,645     37,399,938     38,916,795     40,296,872     

Venituri totale din exploatare 364,548,328     403,253,774     446,517,428     495,573,804     541,154,354     

% evoluție YoY 6% 11% 11% 11% 9% 

Cheltuieli cu materii prime și materiale (94,403,320)    (98,638,432)     (103,339,585)     (108,566,208)     (114,385,586)     

Alte cheltuieli de producție (145,179,345)     (167,317,843)    (192,380,631)     (220,757,668)     (252,891,304)     

Profit brut 124,965,664     137,297,499     150,797,212     166,249,928     173,877,464     

Marjă brută de profit % 34% 34% 34% 34% 32% 

Cheltuieli cu personalul (17,081,732)     (17,918,979)     (18,802,798)     (19,736,022)     (20,721,665)     

Alte cheltuieli din exploatare (41,326,421)     (44,115,908)     (47,150,737)     (50,454,722)     (54,054,075)     

Cheltuieli leasing/închirieri (9,361,287)     (9,906,274)     (10,487,263)     (11,106,71)     (11,767,263)     

Alte cheltuieli financiare (259,132)     (309,265)     (359,398)     (409,532)     (459,667)     

EBITDA ajustată 56,937,091     65,047,073     73,997,016     84,542,936     86,874,794     

Marja EBITDA ajustată % 16% 16% 17% 17% 16% 

Amortizare (17,851,998)     (18,642,875)     (19,491,102)     (20,401,770)     (21,380,457)     

EBIT 31,876,627     38,650,538     46,615,908     55,966,800     57,275,908     

Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli 
financiare (9,281,253)     (9,708,445)     (10,160,975)     (10,640,574)     (11,149,114)     

Alte elemente extraordinare (753,842)     (1,114,688)     (1,181,538)     (1,254,994)     (1,335,714)     

Impozitul pe profit (4,471,840)     (5,583,921)     (6,825,843)     (8,285,041)     (8,436,805)     

Profit net 24,578,159     29,997,144     36,337,558     43,960,558     44,572,704     

Marjă profit net 7.4% 8.2% 8.9% 9.6% 8,9% 

Sursa: GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 

Bugetul a fost aprobat de Consilului de Administrație prin Decizia CA nr. 7 din 25.11.2021.  

În funcție de așteptările companiei privind industria și domeniile în care activează companiile din grup (IAA, 

FAS, FPS, SD) s-au realizat estimările de mai sus, reprezentând bugetul grupului pentru perioada 2021 – 2025, 

la nivel consolidat. Astfel, previziunile de mai sus reflectă așteptările pentru următoarele companii: 

• Interagroaliment SRL (IAA) 

• Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS)  

• Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) 

• Șerban Distribuție SRL (SD) 
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EBITDA ajustată a fost determinată ca profitul/pierderea exercițiului financiar înainte de deducerea costurilor 

financiare nete, a impozitului pe profit, cheltuielilor cu deprecierea și amortizare, rezultatul net din diferențe 

de curs valutar. 

Pentru estimarea datelor financiare pentru perioada 2021 – 2025, Emitentul a luat în calcul o creștere 

organică, neluând în calcul posibile achiziții ce ar putea duce la generarea unor rezultate financiare diferite, 

peste estimările prezentate.  

Totodată, în construcția bugetului pentru perioada 2021-2025 nu au fost introduse posibilile efecte generate 

de evolutia inflației atât asupra veniturilor cât și a cheltuielilor. 

Premisele ce au stat la baza estimărilor indicatorilor economico-financiari au avut în vedere: 

• Creșterea anuală a suprafețelor lucrate cu un număr de 500 ha, terenuri ce vor fi preluate atât prin 

achiziția și integrarea de ferme, cât și prin contracte noi de arendă; 

• Dezvoltarea sistemelor de irigații actuale, prin extinderea suprafețelor irigate pana la 3,000 ha până 

la finalul anului 2025; 

• Extinderea capacitaților de depozitare pentru legume; 

• Tranziția către culturi no till (fără perturbare a solului prin procesare); 

• Exploatarea sinergiilor de grup care vor conduce la o EBITDA superioară. 

 

Interagroaliment SRL (IAA) – buget la nivel individual 

 RON RON RON RON RON 

  E2021 E2022 E2023 E2024 E2025 

Cifra de afaceri 241,283,552 275,063,250 313,572,105 357,472,199 397,866,558 

Alte venituri din exploatare 7,867,126 8,653,839 9,519,223 10,471,145 11,518,260 

Venituri totale din exploatare 249,150,679 283,717,089 323,091,328 367,943,344 409,384,817 

% evoluție YoY 8% 14% 14% 14% 11% 

Cheltuieli cu materii prime și materiale (23,304,955) (26,451,124) (30,022,026) (34,074,999) (38,675,124) 

Alte cheltuieli de producție (157,266,408) (178,497,373) (202,594,518) (229,944,778) (260,987,324) 

Profit brut 68,579,316 78,768,592 90,474,783 103,923,567 109,722,370 

Marjă brută de profit % 28% 29% 29% 29% 28% 

Cheltuieli cu personalul (4,201,488) (4,512,398) (4,846,316) (5,204,943) (5,590,109) 

Alte cheltuieli din exploatare (20,705,961) (22,842,816) (25,200,195) (27,800,855) (30,669,903) 

Cheltuieli leasing/închirieri (7,064,140) (7,558,630) (8,087,734) (8,653,875) (9,259,647) 

Alte cheltuieli financiare (200,000) (250,000) (300,000) (350,000) (400,000) 

EBITDA ajustată 36,407,727 43,604,748 52,040,539 61,913,894 63,802,712 

Marja EBITDA ajustată % 15% 16% 17% 17% 16% 

Amortizare (4,731,100) (5,204,210) (5,724,631) (6,297,094) (6,926,804) 

EBIT 31,676,627 38,400,538 46,315,908 55,616,800 56,875,908 
Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli 
financiare (6,990,900) (7,340,445) (7,707,467) (8,092,841) (8,497,483) 

Alte elemente extraordinare (600,000) (660,000) (726,000) (798,600) (878,460) 

Impozitul pe profit (3,853,716) (4,864,015) (6,061,191) (7,476,057) (7,599,995) 

Profit net 20,232,011 25,536,078 31,821,251 39,249,302 39,899,971 

Marjă profit net 8% 9% 10% 11% 10% 
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Ferma Avicolă Șerban SRL (FAS) – buget la nivel individual 

 RON RON RON RON RON 

  E2021 E2022 E2023 E2024 E2025 

Cifra de afaceri 50,643,742 50,939,197 51,236,377 51,535,290 51,835,947 

Alte venituri din exploatare 26,097,753 26,241,290 26,241,290 26,385,617 26,385,617 

Venituri totale din exploatare 76,741,494 77,180,488 77,477,667 77,920,907 78,221,564 

% evoluție YoY 1% 1% 0% 1% 0% 

Cheltuieli cu materii prime și materiale (54,235,665) (54,533,961) (54,833,897) (55,135,484) (55,438,729) 

Alte cheltuieli de producție (8,585,965) (8,633,187) (8,680,670) (8,728,414) (8,776,420) 

Profit brut 13,919,865 14,013,340 13,963,100 14,057,010 14,006,415 

Marja brută de profit % 18% 18% 18% 18% 18% 

Cheltuieli cu personalul (2,459,286) (2,527,408) (2,597,418) (2,669,366) (2,743,307) 

Alte cheltuieli din exploatare (2,694,740) (2,709,561) (2,724,464) (2,739,448) (2,754,515) 

Cheltuieli leasing/închirieri (92,506) (93,015) (93,526) (94,041) (94,558) 

Alte cheltuieli financiare (24,132) (24,265) (24,398) (24,532) (24,667) 

EBITDA ajustata 8,649,201 8,659,091 8,523,294 8,529,622 8,389,367 

Marja EBITDA ajustată % 11% 11% 11% 11% 11% 

Amortizare (3,564,498) (3,584,102) (3,603,815) (3,623,636) (3,643,566) 

EBIT 5,084,704 5,074,989 4,919,479 4,905,987 4,745,801 
Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli 
financiare (1,161,353) (1,167,740) (1,174,163) (1,180,620) (1,187,114) 

Alte elemente extraordinare (153,842) (154,688) (155,538) (156,394) (157,254) 

Impozitul pe profit (488,673) (491,361) (494,063) (496,781) (499,513) 

Profit net 3,280,837 3,261,200 3,095,715 3,072,192 2,901,921 

Marjă profit net 4% 4% 4% 4% 4% 

EBITDA ajustată a fost determinată ca profitul/pierderea exercițiului financiar înainte de deducerea costurilor 

financiare nete, a impozitului pe profit, cheltuielilor cu deprecierea și amortizare, rezultatul net din diferențe 

de curs valutar. 

Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) – buget la nivel individual 

 RON RON RON RON RON 

  E2021 E2022 E2023 E2024 E2025 

Cifra de afaceri 50,643,742 50,939,197 51,236,377 51,535,290 51,835,947 

Alte venituri din exploatare 26,097,753 26,241,290 26,241,290 26,385,617 26,385,617 

Venituri totale din exploatare 76,741,494 77,180,488 77,477,667 77,920,907 78,221,564 

% evoluție YoY 1% 1% 0% 1% 0% 

Cheltuieli cu materii prime și materiale (54,235,665) (54,533,961) (54,833,897) (55,135,484) (55,438,729) 

Alte cheltuieli de producție (8,585,965) (8,633,187) (8,680,670) (8,728,414) (8,776,420) 

Profit brut 13,919,865 14,013,340 13,963,100 14,057,010 14,006,415 

Marja bruta de profit % 18% 18% 18% 18% 18% 

Cheltuieli cu personalul (2,459,286) (2,527,408) (2,597,418) (2,669,366) (2,743,307) 

Alte cheltuieli din exploatare (2,694,740) (2,709,561) (2,724,464) (2,739,448) (2,754,515) 

Cheltuieli leasing/închirieri (92,506) (93,015) (93,526) (94,041) (94,558) 

Alte cheltuieli financiare (24,132) (24,265) (24,398) (24,532) (24,667) 

EBITDA ajustată 8,649,201 8,659,091 8,523,294 8,529,622 8,389,367 

Marja EBITDA ajustată % 11% 11% 11% 11% 11% 

Amortizare (3,564,498) (3,584,102) (3,603,815) (3,623,636) (3,643,566) 
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EBIT 5,084,704 5,074,989 4,919,479 4,905,987 4,745,801 
Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli 
financiare (1,161,353) (1,167,740) (1,174,163) (1,180,620) (1,187,114) 

Alte elemente extraordinare (153,842) (154,688) (155,538) (156,394) (157,254) 

Impozitul pe profit (488,673) (491,361) (494,063) (496,781) (499,513) 

Profit net 3,280,837 3,261,200 3,095,715 3,072,192 2,901,921 

Marjă profit net 4% 4% 4% 4% 4% 

 

Șerban Distribuție SRL (SD) – buget la nivel individual 

 RON RON RON RON RON 

  E2021 E2022 E2023 E2024 E2025 

Cifra de afaceri 58,054,773 59,662,890 61,315,552 63,013,993 64,759,481 

Alte venituri din exploatare (3,000,000) (2,500,000) (2,300,000) (2,100,000) (2,000,000) 

Venituri totale din exploatare 55,054,773 57,162,890 59,015,552 60,913,993 62,759,481 

% evoluție YoY 3% 4% 3% 3% 3% 

Cheltuieli cu materii prime și materiale (5,910,140) (6,087,444) (6,270,068) (6,458,170) (6,651,915) 

Alte cheltuieli de producție (20,204,480) (20,810,614) (21,434,933) (22,077,981) (22,740,320) 

Profit brut 28,940,153 30,264,832 31,310,552 32,377,843 33,367,246 

Marja brută de profit % 50% 53% 53% 53% 53% 

Cheltuieli cu personalul (3,719,246) (3,822,269) (3,928,146) (4,036,956) (4,148,780) 

Alte cheltuieli din exploatare (14,078,040) (14,500,381) (14,935,393) (15,383,454) (15,844,958) 

Cheltuieli leasing/închirieri (1,804,641) (1,854,630) (1,906,003) (1,958,799) (2,013,058) 

Alte cheltuieli financiare (25,000) (25,000) (25,000) (25,000) (25,000) 

EBITDA ajustată 9,313,226 10,062,551 10,516,010 10,973,633 11,335,450 

Marja EBITDA ajustată % 16% 18% 18% 18% 18% 

Amortizare (8,056,400) (8,279,562) (8,508,906) (8,744,603) (8,986,828) 

EBIT 1,256,826 1,782,989 2,007,104 2,229,030 2,348,622 
Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli 
financiare (649,000) (720,260) (799,345) (887,113) (984,518) 

Alte elemente extraordinare 0 (300,000) (300,000) (300,000) (300,000) 

Impozitul pe profit 0 (122,037) (145,241) (166,70) (170,257) 

Profit net 607,825 640,692 762,518 875,211 893,847 

Marjă profit net 1% 1% 1% 1% 1% 
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