MEMORANDUM
intocmit pentru admiterea acţiunilor emise de
SOCIETATEA COMERCIALĂ MOARA CIBIN S.A. pe AeRO – piaţa de
acţiuni a Bursei de Valori Bucureşti

( Document de Prezentare a Societăţii)

Consultant Autorizat:

Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu
privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista
tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la
tranzactionare pe o piata reglementata.
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NOTĂ CĂTRE INVESTITORI
Acest Memorandum conţine informaţii în legătură cu Emitentul, societatea
comercială Moara Cibin S.A. în vederea listării pe ATS în Secţiunea Instrumente
Financiare listate pe ATS, Categoria Acţiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital
conform hotãrârii A.G.E.A. din data de 11.02.2015, care a fost publicată în Monitorul
Oficial partea a IV- a nr. 956/20.II.2015 , Emitentul este o societate comercială pe
acţiuni înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J32/89/1991, CUI RO
785205, având un capital social de 11.263.936,20 Ron împărţit în 112.639.362 acţiuni
nominative ordinare cu o valoare nominală de 0,10 Ron fiecare, evidenţiate prin
înscriere în cont. Emitentul a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura că
informaţiile conţinute de prezentul Memorandum sunt reale, exacte şi nu sunt de
natură a induce în eroare în ceea ce priveşte aspectele semnificative. După
verificarea acestui Memorandum , Emitentul îşi asumă răspunderea pentru conţinutul
său şi confirmă realitatea, exactitatea şi acurateţea informaţiilor conţinute în acesta.
Consultantul Autorizat a întreprins toate demersurile pentru a se asigura că, în
conformitate cu documentele şi informaţiile puse la dispoziţie de Emitent,
informaţiile cuprinse în Memorandum sunt conforme cu realitatea şi nu conţin
omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul Memorandumului. Consultantul
Autorizat nu îsi asumă nici o responsabilitate cu privire la performanţele viitoare ale
Emitentului. Nimic din conţinutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o
recomandare de a investi sau o opinie a Consultantului Autorizat asupra situaţiei
Emitentului şi nici o consiliere de natură juridică, fiscală, comercială sau financiară.
Fiecare potenţial Investitor trebuie să facă prin propriile mijloace o evaluare
independentă, care să nu fie bazată doar pe informaţiile cuprinse în acest
Memorandum. Emitentul şi Consultantul Autorizat recomandă potenţialilor Investitori
consultarea propriilor consultanţi în ceea ce priveşte aspectele juridice, fiscale,
comerciale sau financiare.
Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Consultantul
Autorizat să dea alte informaţii sau să facă alte declaraţii sau aprecieri, cu excepţia
celor incluse în acest Memorandum. Difuzarea unei astfel de informaţii, declaraţii sau
aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum trebuie considerată ca fiind
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făcută fără autorizarea Emitentului sau a Consultantului Autorizat, care nu îşi asumă
nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că
situaţia Emitentului, precum şi datele şi informaţiile incluse aici, pot suferi modificări
după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiara a acestui
Memorandum.
1.

PERSOANE RESPONSABILE
Acest Document de Prezentare a societăţii comerciale Moara Cibin S.A.,în

vederea listării pe ATS în Secţiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, categoria
Acţiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital, a fost realizat de către S.S.I.F. BT
SECURITIES S.A., în calitate de Consultant Autorizat. S-au folosit informaţiile puse la
dispoziţia sa de către Emitent – SOCIETATEA COMERCIALĂ MOARA CIBIN S.A. şi/sau
unele informaţii provenite din alte surse indicate în mod corespunzător.
Persoanele responsabile de întocmirea a Documentului de Prezentare sunt
aşadar Emitentul şi Consultantul Autorizat. Emitentul este societatea comercială
Moara Cibin S.A. (denumit în continuare “Emitent”), persoană juridică română,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J32/89/1991, cod unic de
înregistrare RO 78205, cu sediul social în Sibiu, Şos. Alba Iulia,nr. 70, reprezentată
prin Ureche Mircea, în calitate de Director General şi Preşedinte al Consiliului de
Administraţie. Consultantul Autorizat este S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. (denumită în
continuare “Consultant Autorizat”), societate de servicii de investiţii financiare, cu
sediul în Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr.104, Judeţul Cluj, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului Cluj-Napoca sub nr. J12/3156/1994, cod unic de
înregistrare RO 6838953 reprezentată prin Dl. Radu Claudiu Roşca, în calitate de
Director General.
Atât Emitentul cât şi Consultantul Autorizat declară că informaţiile incluse în
prezentul document de prezentare sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu
realitatea şi nu conţin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conţinutul
acestuia.
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Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Document de prezentare
sunt rezultatul unei analize atente şi diligente şi sunt fundamentate pe ipoteze şi
prezumţii de bună credinţă şi rezonabile.
În baza cunoştinţelor sale, Emitentul confirmă că acest Document de
prezentare conţine toate informaţiile importante cu privire la Emitent, la afacerile
acestuia şi la acţiunile emise şi că toate acestea sunt reale şi corecte. De asemenea,
Emitentul confirmă că informaţiile prezentate nu sunt de natură a induce în eroare şi
că toate opiniile, previziunile şi intenţiile Emitentului incluse în prezentul Document
de prezentare sunt exprimate cu bună credinţă.
2.

Prezentare Emitent

Denumirea: SOCIETATEA COMERCIALĂ MOARA CIBIN S.A.
Domeniul de activitate : "Fabricarea şi comercializarea produselor de morărit "
Cod CAEN : 1061
Codul fiscal: RO 785205
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: J32/89/1991
Adresa: Şos. Alba Iulia, nr. 70, Localitatea Sibiu, judeţul Sibiu
Date contact: Tel: 0269.229.651; Fax: 0269.229.650
Adresa de e-mail: office.sibiu@boromir.ro
Pagina de internet: www.moaracibin.ro
Numele persoanei de legătura cu BVB: Bleoca Adrian
Simbol de tranzacţionare: MOIB
Codul ISIN: ROMOIBACNOR5
2.1. Scurt istoric al societăţii
Societatea comercială Moara Cibin S.A. s -a înfiinţat la data de 05 februarie 1991
prin divizarea (şi preluarea parţială a patrimoniului) fostei întreprinderi de morărit şi
panificaţie – I-M.P. Sibiu în două entităţi economice distincte :
S.C. Moara Cibin S.A. – cu principala activitate morăritul
S.C. SIMPA S.A. – cu principalul obiect de activitate panificaţie
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Societatea s-a constituit în baza Legii 15/1990 şi a Legii 31/1990 prin Hotărârea
de Guvern nr. 1353/1991 cu denumirea de S.C. Moara Cibin S.A. şi a fost înregistrată
la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 32/89/1991 la data de 5 februarie 1991.
Activitatea de procesare are tradiţie, fiind desfăşurată neîntrerupt în ultimii 80
de ani, indiferent de forma de organizare a entităţii economice, de forma de
proprietate sau de regimurile care au guvernat ţara în această perioadă.
În anul 1998 societatea se privatizează prin cumpărarea de către S.C. Boromir
IND S.R.L. Rm. Vâlcea a unui pachet de acţiuni de 39,9% de la F.P.S. Bucureşti prin
licitaţie. La data 31 decembrie 2014 acţionarul majoritar S.C. Boromir IND S.R.L.
deţinea 48,28 % din acţiunile societăţii.
Sediul societăţii şi principalele capacităţi de producţie ale acesteia sunt situate
pe platforma industrială din nord-vestul Municipiului Sibiu, cu acces direct la şoseaua
naţională DN 1 (E 68), cu acces direct la calea ferată (prin CFU proprie), rampe de
încărcare-descărcare (la nivelul platformelor autoutilitarelor de transport marfă).
Societatea are o poziţie strategică deosebită, fiind până în 1990 principalul
furnizor de făină al judeţului Sibiu. În anii 1991-1995 au apărut în municipiu şi judeţ şi
alte unităţi de morărit de diverse capacităţi, care au capital integral privat.
Municipiul Sibiu şi împrejurimile acestuia sunt situate într-o zonă cu potenţial
agricol cerealier redus, nesemnificativ la nivelul ţării, motiv pentru care grâul
procesat provine în proporţie de 99% din alte zone – Bărăgan, Oltenia, Dobrogea,
Câmpia de Vest, Podişul Moldovei, etc.
În anul 2009, are loc fuziunea prin absorbţie a societăţii Comcereal Sibiu S.A.
de către Moara Cibin şi implicit, integrarea activitităţii de depozitare şi condiţionare
cereale în structura organizaţională a Companiei.
În anul 2011 are loc o nouă consolidare şi o integrare a activităţii de producţie
pufarine a Panmed S.A. şi a celei de depozitare şi întreţinere cereale a Cerealcom
Seica Mare. În anul 2014 se realizează fuziunea cu S.C. Extra Sib S.A. astfel încât
obiectul de activitate se extinde cu producţia de paste făinoase şi biscuiţi.
Societatea comercială are următoarele credite angajate:
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Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Banca/Societatea de leasing
ING Bank
Unicredit Ţiriac Bank
BRD GSG
BCR
ING Bank
BRD GSG
Unicredit Ţiriac Bank
Banca Feroviară

Sursă: Emitent

Tipul facilităţii
Credit de investiţii
Credit de investiţii
Credit de investiţii
Credit de investiţii
Linie de credit
Linie de credit
Linie de credit
Linie de credit

Suma acordată şi
valută
1.180.854 Eur
1.500.000 Eur
2.500.000 Eur
1.600.000 Eur
1.655.000 Eur
550.000 Eur
6.888.650 Ron
4.200.000 Ron

Privind prezentarea problemelor de natură juridică cu care s -a confruntat
societatea comercială Moara Cibin S.A. sunt următoarele :
I. Societatea este

implicată în calitate de creditoare în următoarele litigii,

începute în anii precedenţi:
1. S.C. Paulact S.R.L. ( Dosar nr. 3221/96/2011 aflat pe rolul Tribunalului Harghita)
Debitul restant este de 3.444,08 lei
Obiectul dosarului îl constituie procedura insolvenţei
2. S.C. Corina Com S.R.L. ( Dosar nr. 14413/107/2010 aflat pe rolul Tribunalului
Alba)
Debitul restant este de 68.494,12 lei
Obiectul dosarului îl constituie procedura insolvenţei
Societatea se află în reorganizare
3. S.C. Drakom Silva S.R.L. ( Dosar nr.3601/62/2012 aflat pe rolul Tribunalului
Brasov)
Suma solicitata este 1.822.313,39 lei
Debitul restant este de 649.429,91 lei, diferenţa de 1.172.883,48 lei
reprezentând penalităţi de întârziere

datorate conform contractului de vanzare-

cumparare
Obiectul dosarului îl constituie procedura insolvenţei
Există şanse medii pentru recuperarea debitului
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4. S.C. LAV&MAR S.R.L. ( Dosar nr. 7898/107/2012 aflat pe rolul Tribunalului Alba)
Suma solicitată pentru înscrierea la masa credala este de 171.947,56 lei
(din care 68.778,42 reprezentând debit restant iar 103.169, 14 lei reprezentând
penalităţi)
La data întocmirii prezentei situaţii debitul restant este 46.210,73 lei
Obiectul dosarului îl constituie procedura insolvenţei
5. S.C. ROEMI GROUP S.R.L. ( Dosar nr. 2861/107/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Alba)
Suma solicitată este de 319.996,79 lei ( din care 267.733,34 lei
reprezentând debit restant , 47.893,45 lei reprezentând penalităţi , iar 4.340 lei
reprezentând cheltuieli pentru începerea executării silite împotriva debitorului)
Obiectul dosarului îl constituie procedura insolvenţei.
6. S.C. PRO BRECO S.R.L. ( Dosar nr. 5276/85/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Sibiu)
Suma solicitată este de 803.716,92 lei (din care : 278.650,33 lei
reprezintă debitul restant, iar 525.066,59 lei reprezentând penalităi de întârziere).
Obiectul dosarului îl constituie procedura insolvenţei
7. S.C. PANIPEX S.R.L. ( Dosar nr. 5506/107/2013 aflat pe rolul Tribunalului Alba)
Suma solicitată pentru înscriere la masa credala a fost de 37.863,51 lei
reprezentând debit restant
La data întocmirii prezentei situaţii debitul restant este în valoare de
24.151,16 lei
Obiectul dosarului îl constituie procedura insolvenţei
II. Alte tipuri de dosare în care societatea S.C. Moara Cibin S.A. are calitatea de
creditor sunt următoarele:
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1. Dosar nr. 375/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, al cărui obiect este
anularea actului de control taxe şi impozit,, pârâţi ANAF şi MMP, suma datorată de
restituit fiind de 5.181 lei.
2.

Dosar nr. 548/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, al cărui obiect este

anularea actului de control taxe şi impozit,, pârâţi ANAF şi MMP, suma datorată de
restituit fiind de 8.557 lei.
3. Dosar nr. 31673/197/2013, aflat pe rolul Judecătoriei Braşov al cărui obiect îl
constituie plângere contravenţională împotriva PV seria ISCTR nr.089889 în cuantum
de 8000 lei.
III. Pe parcursul anului 2014, societatea a derulat proceduri de executare silită
pentru

recuperarea

urmatoarelor

creante:

1. S.C. Vial S.R.L.
Debitul restant este de 5.000 lei ( a fost de 6.292,20 lei şi s-a recuperat
1.292,20 lei)
2. S.C. HOCOPAN S.R.L.
Debitul restant este de 93.140,20 lei
3.S.C. NICU PREM SI FII S.R.L.
Debitul restant este de 24.993, 88 lei.
IV. În cursul anului 2014, S.C. Moara Cibin S.A. a fost acţionată în judecată de
către S.C. SSIF BROKER S.R.L., formându-se dosarul nr. 3883/85/2014 al cărui
obiect este obligaţia de a face.
V. A fost închisă procedura în cazul următorilor debitori:
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1. În dosarul cu nr. 1407/1371/2007, având ca obiect procedura insolvenţei ,
debitor S.C. Polipan S.R.L. a fost închisă procedura insolvenţei conform Hotărârii nr.
1590/2014.
2. În dosarul cu nr. 6384/85/2011, având ca obiect procedura insolvenţei, debitor
S.C. Panadero S.R.L.

a fost închisă procedura insolvenţei conform Hotărârii

nr.1032/2013.
3. În dosarul cu nr. 5276/85/2013, având ca obiect procedura insolvenţei, debitor
S.C. BARCA S.N.C. a fost închisă procedura insolvenţei conform Sentinţei
nr.1065/2014.
VI. Ca urmare a fuziunii prin absorţie a S.C. Extrasib S.A., S.C. Moara Cibin S.A.,
a devenit parte în acţiuni începute în anii precedenţi în vederea recuperării
creanţelor deţinute faţă de următorii clienţi:
1. SC CRISOV TRANS SRL ( Dosar nr. 1483/85/2009 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu)
Suma solicitată este de 3.284 lei
-Obiectul dosarului il constituie procedura insolventei
2. SC HYLKATEX SRL ( Dosar nr. 3731/85/2010 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu)
-Suma solicitata este de 2.760,20 lei
-Obiectul dosarului il constituie procedura insolventei
VII. A fost inchisa procedura in cazul urmatorilor debitori:
1. În dosarul cu nr. 207/107/2009, aflat pe rolul Tribunalului Alba având ca obiect
procedura insolvenţei , debitor S.C. Alina Company S.R.L. a fost închisă procedura
insolvenţei conform Hotărârii nr. 161/2014.
2. În dosarul cu nr. 2231/85/2012, aflat pe rolul Tribunalului Sibiu, având ca obiect
procedura insolvenţei, debitor S.C. Elio Sib S.R.L. a fost închisă procedura insolvenţei
conform Sentinţei nr. 738/2014.
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Patrimoniul existent
Prin Hotărârea Guvernului 1353 publicată în Monitorul Oficial al României nr.31
din februarie 1991, în anexa nr. 1.4 capitalul social a fost fixat la suma de 39.400 mii
lei. Acesta era împărţit în 7.880 acţiuni (nominative) cu valoarea nominală de 5.000
lei fiecare. Capitalul social iniţial este în întregime subscris de statul român, în
calitate de acţionar unic şi vărsat în întregime la data constituiriisocietăţii. Acţiunile
societăţii corespunzătoare capitalul social se putea transmite în condiţiile legii, din
proprietatea statului către terţe persoane fizice sau străine, române sau străine.
Printr-o cerere de înscriere de menţiuni a fost înregistrată la registrul
Comerţului valoarea majorată a capitalului social de 854.567 mii lei rezultată din
reevaluarea mijloacelor fixe conform H.G. 26/1992. Numărul de acţiuni emise
corespunzător majorării a fost de 170.913 acţiuni a câte 5.000 Rol fiecare.
Deţinătorii acţiunilor la acea dată erau:
F.P.S.

– 119.639 acţiuni

F.P.P. III Transilvania – 51.274 acţiuni
Adunarea generală a acţionarilor a hotărât aprobarea rezultatelor acţiunii de
reevaluare a imobilizărilor corporale conform H.G. 500/1994 şi majorarea capitalului
social la suma de 5.218.375 mii Rol, reprezentând 208.735 acţiuni a câte 25.000 Rol
fiecare. Modificarea de capital social a fost înregistrată la Registrul Comerţului odată
cu modificarea numărului de acţiuni şi valorii acţiunilor.
În urma obţinerii certificatelor de atestare al dreptului de proprietate asupra
terenurilor, valoarea acestora a fost introdusă în capitalul social, conform precizărilor
Ministerului de Finanţe nr. 86.515/1994. Valoarea nouă rezultată a capitalului social
de 6.458.475 mii lei a fost înregistrată la Registrul Comerţului printr -o cerere de
menţiuni. Cu aceeaşi ocazie a fost înregistrată şi transmiterea către F.P.S. şi F.P.P.
III, a cotelor de 70% şi respectiv de 30 % din capitalul social.
Societatea comercială a fost cuprinsă în programul de privatizare în masă,
conform Legii 55/1995 cu o cotă de 60% din capitalul social, ceea ce reprezintă o cotă
de 3.875.085 mii Rol (30% reprezentând cota F.P.P. III şi 30% reprezentând cota
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F.P.S.). Cota de alocare în urmă subscrierii a fost de 1307 şi s -au luat măsuri de
modificare a valorii acţiunii de la 25.000 Rol la 1.000 Rol.
2.2. Descrierea activităţii
Societatea comercială Moara Cibin S.A. are ca obiecte de activitate:
Fabricarea şi comercializarea produse de morărit din grâu, porumb
şi secară, precum şi produse furajere
Prestării servicii de morărit către terţi
Comerţ cu cereale
Societatea îşi desfăşoara activitatea în Sibiu, cu utilajele şi mijloacele de
transport propri. Parţial se folosesc servicii de transport de la terţi.
În ultimele 24 luni nu sunt schimbări în structura produselor. Toate produsele
fabricate sunt perisabile. Produsele nu sunt supuse unei sezonalităţi. Termenul de
valabilitate diferă în funcţie de tipul de produs:
Făina , diferite tipuri – 120 zile de la data producţiei
Griş – 60 zile de la data producţiei
Tărâţe-90 zile de la data producţiei
Mălai – 120 zile de la data producţiei
2.3. Structura actuală a acţionariatului Emitentului
Capitalul social actual al societăţii comerciale Moara Cibin S.A. este de
11.263.936,20

Ron,

fiind

format

din

112.639.362

acţiuni,

cu

o

valoare

nominală/acţiune de 0,10 Ron.
Acţiunile Emitentului sunt tranzacţionate începând cu data de 11.12.1996 pe
Piaţa Rasdaq, la categoria III-R, având simbolul de tranzacţionare MOIB. Ultima
tranzacţionare s-a înregistrat în data de 07.05.2015 ,cu o capitalizare anticipată de
21.401.478,78 lei, la preţul de 0,19 lei, conform datelor preluate de pe site-ul Bursei
de Valori Bucureşti.
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Structura acţionariatului la data de 04 Februarie 2015 se prezintă conform
tabelului urmãtor:
Nume
Număr acţiuni
Procent (%)
S.C. Boromir IND S.R.L., loc. Râmnicu Vâlcea
54.376.837
48,2752
jud. Vâlcea
Boromir Prod S.A.,loc.Buzău, jud. Buzău
23.321.550
20,7046
Pers. Fizice
21.489.682
19,0783
Pers. Juridice
13.451.293
11,9419
TOTAL
112.639.362
100
Sursa: Structura sintetică consolidată a deţinătorilor de instrumente financiare
2.4. Conducerea societăţii
Societatea comercială Moara Cibin S.A. va fi administrată de un consiliu de
administraţie format din 5 administratori, persoane fizice dsu juridice, desemnate de
adunarea generală, pentru o perioadă de 4 ani.
a) Consiliul de administraţie al Emitenului este alcătuit din următorii membrii:
Ureche Mircea
Tulbure Anca
Poplăcean Ioana Adeluţa
Modovan Iuliu Răzvan
Topîrcean Ioan

Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Membru

1. URECHE MIRCEA
Ocupă funcţia de Preşedinte al Consiliului de Adminsitraţie .În perioada 1975
1979 a urmat cursurile Universităţii " Dunărea de jos" Galaţi, Facultatatea de
Tehnologia şi Chimia Produselor Alimentare, secţia Morărit- Panificaţie. În anul 1987
a urmat Curs de perfecţionare "Ingineria proceselor tehnologice I.C.I. Bucureşti" .
Începând cu anul 1998, a participat la o serie de cursuri de specializare, a efectuat
schimb de experienţă la diferite instituţii de profil din ţară , din SUA, Elveţia,
Germania, Italia, etc.
În cadrul Societăţii comerciale Mopariv S.A. cu sediul în Rm. Vâlcea a ocupat în
perioada 1979-1983 postul de subinginer, din 1984-1994 a fost Şef de moară.
La societatea comercială Boromir Ind S.R.L. a îndeplinit funcţia de administrator
în perioada 1994-1999. Din 2000-2008 în cadrul societăţii

Extrasib S.A., a avut

calitatea de administrator.
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Deţine un număr de 79.311 acţiuni în cadrul societăţii.
2. TULBURE ANCA
Este membru în Consiliul de Administraţie.
În cadrul Universităţii Lucian Blaga , Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie
Alimentară şi Protecţia Mediului, a urmat cursurile : în perioada 1998-2003 a obţinut
diploma de inginer ,specializarea Tehnologia şi controlul calităţii produselor
alimentare , din 2004-2006 a obţinut diploma de master în Asigurarea Calităţii şi
siguranţei alimentelor. În perioada 03/12/2009-05/12/2009 a obţinut Certificat
Auditor Intern ISO 22000:2005. Din 22/01/2010-22/02/2010 a obţinut diploma Auditor
intern în Domeniul Siguranţei Alimentului şi Certificat de absolvire program

de

perfecţionare pentru ocupaţia : Manager în Domeniul Siguranţei Alimentare, cod COR
242321. Iar din 2010-2011 a devenit doctorand cu Bursa POS-DRU în Inginerie
Industrială.
În cadrul societăţii Extra Sib S.A. Sibiu în perioada 2003-2007 a avut funcţia de
Inginer tehnolog, şef de birou şi din data 2009-2012

Inginer tehnologic industria

alimentară.
Din 10/2007-12/2008 a ocupat postul de specialist în domeniul calităţii în
cadrul societăţii Trident Trans Tex S.R.L. În perioada 2007-2009 a fost Inspector
siguranţa alimentelor la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentului
Sibiu.
Deţine un număr de 766 acţiuni în cadrul societăţii.
3. POPLACEAN IOANA ADELUŢA
Este membru în Consiliul de Administraţie. A studiat la Universitatea
Konstanz, în perioada octombrie 2001 – octombrie 2003, a obţinut diplomă în
economie. A urmat masterul la Universitatea Volkswirtschaftslehre, Mannheim în
perioada octombrie 2003- august 2009.
În perioada octombrie 20001 – octombrie 2003 în cadrul societăţii Sea Life
Center Konstanz, Germania a ocupat postul de working student, part-time. La
societatea Finanzberater Inofina Select GmBh, Mannheim , în perioada decembrie
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2003- noiembrie 2005 a fost asistent part-time. A ocupat postul de practicant din
august 2005 - ianuarie 2006 la HVB Ţiriac Bank, Unicredit Group Sibiu,România. Din
ianuaruie 2006 – martie 2006, a ocupat postul de practicant, Hamburg-Mannheimer
Versicherung AG Mannheim.
În cadrul companiei Starbucks Coffee Deustschland, Mannheim, a avut funcţia
de Learning Coach, Store coffee master,în perioada octombrie 2006- aprilie 2008. La
Societe Generale S.A. Corporate& Investmest Banking , Frankfurt am Main, din mai
2008 până în iunie 2009 a ocupat postul de working student.
A ocupat funcţia de Economist în management, din iulie 2009 până în august
2010 în cadrul societăţii Horvath &Partners S.R.L., Bucureşti. Iar din octombrie 2010
până în prezent ocupă postul de Economist în management în cadrul societăţii
comerciale Moara Cibin S.A.
4. MOLDOVAN RĂZVAN IULIU
Este membru în Consiliul de Administraţie din 28 aprilie 2011. A urmat în cadrul
Universităţii

Lucian

Blaga,

Facultatea

de

Ştiinţe

Economice,

specializarea

contabilitate.
În cadrul firmei Citifinancial, în perioada 01 sepetembrie 2006- 01 martie 2007,
a ocupat postul de agent de vânzări. Din 12 martie 2007 şi până în 31 decembrie 2007,
la societatea ProCredit Bank a avut funcţia de Ofiţer credite.
A ocupat următoarele posturi la Banca Comercială Română, din 01 februarie
2008 şi până la 30 iunie 2008 a fost Consilier client retail, iar din 01 iulie 2008 şi până
în prezent ocupă funcţia de Manager relaţii corporate.
5. TOPÂRCEANU IOAN
Este membru în Consiliul de Administraţie. A urmat cursurile Facultaţii de
Ştiinţe Economice, specializarea marketing.
Din perioada 1975-1977 a avut funcţia de silozar la I.V.C.P.T. În cadrul
societăţii comerciale Moara Cibin S.A. în perioada 1977-1991 a fost laborant CTC, mai
apoi funcţia de Şef CTC – laborator din 1991-1998, apoi postul de Director zonă din
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perioada 1998 şi până în 2007, iar din 2007 – 2011 a fost administrator în cadrul
aceleaşi societăţii.
Deţine un număr de 36.931 acţiuni în cadrul societăţii.
b) Conducerea executiva este asigurata de :
Ureche Mircea
Mandrean viorel

Director General
Director Financiar

1. URECHE MIRCEA
Domnul Ureche Mircea ocupă funcţia de Director General în cadrul Societăţii
comerciale Moara Cibin S.A din 1998 şi până în prezent.
2. MANDREAN VIOREL
Ocupă funcţia de Director financiar din februarie 1991 şi până în prezent în
cadrul societăţii Moara Cibin S.A. A urmat cursurile Universităţii Babeş Bolyai, ClujNapoca, Facultatea de Ştiinţe Economice , secţia Finanţe –Contabilitate în perioada
1979-1984. A participat la urmărtoarele cursuri de specializare: Curs de contabilitate
şi fiscalitate 1993, 1996,1999, 2000, 2001,2003,2006,2009 şi Proceduri de lichidare a
societăţilor comerciale 1998. Din anul 1995 este contabil autorizat cu studii
superioare şi din anul 2007 este Expert contabil.
Din august 1971 – august 1986 a ocupat funcţia de laborant Comp. CTC
laborator la societatea I.M.P. Sibiu, din perioada septembrie 1986 – ianuarie 1991 a
ocupat postul de economist biroul Financiar-contabilitate în cadrul aceleaşi societăţi.
Deţine un număr de 88.062 acţiuni în cadrul societăţii.
2.5. Numărul angajaţilor, gradul de pregatire şi gradul de sindicalizare a acestora
Societatea comerciala Moara Cibin S.A. are un numar de 321 salariaţi, la data de
31 ianuarie 2015.
Structura salariaţilor pe niveluri de calificare şi gradul de sindicalizare
Denumire
Curs de calificare

Total
16

Nr. membrilor
de sindicat
16

Nr. salariaţi
neînscrişi în sindicat
0
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Sc. Profesională
Studii medii
Sc. de maistrii şi Sc. tehnica
Studii superioare

110
37
22
42

70
30
31

40
7
22
11

Din cadrul societăţii 227 de salariaţi sunt calificaţi şi 94 sunt necalificaţi.
Raporturile dintre manager şi angajaţii s -au desfăşurat conform clauzelor cuprinse
în Contractul colectiv de muncă şi conform politicilor, strategiilor şi regulilor stabilite
în Regulamentul intern, parte integrantă a contractului colectiv de muncă.
În activitatea desfăşurată în cadrul organizaţiei, se menţionează că nu a existat
dezacorduri între partenerii sociali, în raporturile de muncă.
2.6. Cota de piaţă / principalii competitori
Piaţa de desfacere a S.C. Moara Cibin S.A. este în judeţul Sibiu, precum şi în
judeţe din jurul Sibiului, precum Braşov, Alba, Mureş, Harghita, Covasna, Hunedoara
precum şi judeţul Caraş-Severin.
Piaţa în care acţionează societatea noastră este volatilă şi speculativă. În piaţa
în care activăm S.C. Moara Cibin S.A. deţine ca. 25% cotă de piaţă.
În zona de piaţă în care activează se estimează că deţine cea mai mare cotă de
piaţă ca furnizori de produse de morărit.
Avantajele competitive constau în tehnologia folosită precum şi capacitatea mare
de depozitare.
Capacitatea de depozitare pentru grâu este de ca. 40.000 tone, aceasta permite
depozitarea şi amestecarea mai bună pe categorii caracterizate prin diferite calităţi.
Astfel, se realizează o calitate constantă pe termen lung a produsului finit livrat către
clienţi.
Principalii concurenţi ai societăţii sunt :
Şapte Spice S.A.

S.C. Boromir IND S.R.L.

Titan S.A.

Sam Mills

Băneasa S.A.
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2.7. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business
Produs/activitate
Vânzări făină de grâu
Vânzări făină de porumb
Vânzări produse furaje
Altele

Import

Descrierea
Vânzări făină albă, semialbă,
neagră, grifică de grâu
Malai comun, extra, superior
Tărâţe
Făină de secară, griş

Sunt importate diferite tipuri
de cereale-grâu, prumb şi
secară precum şi diferite
tipuri de produse de morărit.
Majoritatea importurilor sunt
din Ungaria
Mălai şi griş ambalat

Export

Ponderea în total vânzări la
data de 01.08.2014 (%)
61,28
14,83
6,42
17,47
Ponderea în total vânzări la
data de 30.08.2014 (%)
5-10

Rulaje Furnizori
Denumire
East Grain
Saga Grains
ANRS UT 260
Boromir Ind
Anrs Ap Central
Intercereal Comexim
Boromir Ind
ANRS UT 345
Oscar Downstream
Repower
Cerealcom Timis
Gyermelyi
Vlavio
Agricover S.R.L.
Alţii
Total

Rulaje 2013
32.084.877
20.554.390
0
2.139.002
0
839.548
2.139.002
0
2.296.495
2.518.002
0
0
0
14.477.658
46.123.040
123.172.014

%
26,05
16,69
0
1,74
0
0,68
1,74
0
1,86
2,04
0
0
0
11,75
37,45
100

Rulaje 2014
32.540.116
17.121.373
14.992.017
9.985.087
6.517.600
5.987.161
4.950.762
3.066.620
2.391.699
2.044.274
1.762.758
1.551.890
1.506.465
1.433.460
18.297.694
124.148.976

%
26,21
13,79
12,08
8,04
5,25
4,82
3,99
2,47
1,93
1,65
1,42
1,25
1,21
1,15
14,74
100
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Rulaje clienţi
Denumire
Amylon S.A.
ANRS PS Buc, CUI 26320351
Comcereal Sibiu
ANRS UT 260
ANRS PS, CUI 26288978
Trans Agape
Rompan Proiect Service S.A.
Boromir Prod S.A.
Pangram
Boromir Ind
Simpa S.A.
Valencia Trading
Harmopan
Eldi Brutăria
Rimomatex
Alţii
Total

2.8.

Rulaje 2013
8.318.346
0
37.858.119
1.350.587
0
2.138.923
3.421.535
2.611
3.868.970
976.766
1.777.627
986.244
278.575
375.143
1.680.001
69.209.581
132.243.028

%
6,29
0
28,63
1,02
0
1,62
2,59
0
2,93
0,74
1,34
0,75
0,21
0,28
1,27
52,34
100

Rulaje 2014
11.669.479
11.384.433
11.042.412
7.750.892
6.337.456
3.984.149
3.322.331
3.142.626
2.849.758
2.824.074
2.368.633
2.140.433
2.064.692
2.008.515
1.941.729
57.499.103
132.330.715

%
8,82
8,60
8,34
5,86
4,79
3,01
2,51
2,37
2,15
2,13
1,79
1,62
1,56
1,52
1,47
43,45
100

Clienţi principali / Contracte semnificative
Principalii furnizori (interni şi/sau externi)

Nume
S.C. East Grain S.R.L.
S.C. Saga Grains S.R.L
Cerealcom Timis S.A.
Anrs UT 260
Intercereal Comexim S.R.L.

Produsul/serviciul
Achiziţii cereale
Achiziţii cereale
Achiziţii cereale
Achiziţii cereale
Achiziţii cereale

Vechime
peste 4
peste 8
peste 3
peste 5
peste 8

ani
ani
ani
ani
ani

Principalii clienţi
Nume
ANRS UT 260
Amylon S.A. Sibiu
Pangram S.A. Reşita
Boromir Ind S.R.L.
Trans Agape S.R.L.

Produsul/serviciul
Vânzări cereale
Vânzări produse finite
Vânzări produse finite
Vânzări produse finite,cereale
Vânzări produse finite

Vechime
peste 5 ani
peste 15 ani
peste 8 ani
peste 8 ani
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2.9. Principalii Indicatori tehnico-operaţionali
Produsele/serviciile realizate şi ponderea în total vânzări
Produs/activitate
Vânzări făină de grâu
Vânzări făină de porumb
Vânzări produse furaje
Altele

Import

Vânzări făină albă, semialbă,
neagră, grifică de grâu
Malai comun, extra, superior
Tărâţe
Făină de secară, griş

Sunt importate diferite tipuri
de cereale-grâu, prumb şi
secară precum şi diferite
tipuri de produse de morărit.
Majoritatea importurilor sunt
din Ungaria
Mălai şi griş ambalat

Export

3.

Descrierea

Ponderea în total vânzări la
data de 01.08.2014 (%)
61,28
14,83
6,42
17,47
Ponderea în total vânzări la
data de 30.08.2014 (%)
5-10

Informatii financiare
Situaţiile financiare ale S.C. Moara Cibin S.A. pentru anii încheiaţi la 31

decembrie 2011, 2012, 2013 şi 2014 au fost întocmite cu respectarea prevederilor
Legii Contabilităţii nr. 82/1991 republicată, a Ordinului MF nr. 3055/2009 pentru
aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, precum şi a
Normelor MF privind întocmirea situaţiilor financiare. Situaţiile financiare anuale ale
aniilor 2011, 2012, 2013 şi 2014 au fost auditate de către S.C. Sib Expert S.R.L.,
înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr . 318/13.01.2003,
reprezentată prin Ioan Pacurariu auditor financiar , carnet 341.
Situaţiile financiare anuale ale aniilor 2011-2014

au fost verificate şi de

comisia de cenzori.
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Elemente de bilanţ
Exerciţiu financiar (Lei)
Denumire

2011

2012

2013

2014

Active imobilizate

59.018.378 62.132.825

62.690.684

96.340.598

Active circulante

29.739.399 51.544.578

47.793.066

50.491.788

Datorii totale

34.295.274 59.540.592

65.216.141

87.097.695

51.267.929 51.411.175

43.007.712

50.310.591

Capitaluri proprii
Profit reportat
Profitul exerciţiului

833.538 420.452

893.766 (8.917.129)

2.147.783 538.002

(8.375.425)

(660.001)

Sursă : Raport anual 2011,2012, 2013 şi 2014
Din tabelul de mai sus se observă faptul că, activele imobilizante au avut un
trend ascendent pe toată perioada supusă analizei, înregistrând în anul 2012 creşterea
cea mai semnificativă cu 3.144.447 lei în anul 2012 faţă de 2011.
La 31.12.2012 faţă de anul precedent, activele circulante au crescut la sfârşitul
perioadei cu suma de 21.805.179 lei, în principal datorită creşterii soldului la materii
prime şi materiale cu 9.097.350 lei conform politicii de aprovizionare a firmei precum
şi a soldului creanţelor comerciale cu suma de 13.759.944 lei datorită condiţiilor
precare din piaţă, a lipsei lichidităţilor, a fiscalităţii mărite etc, dar datorită ca a
scăzut soldul la produse finite şi mărfuri cu suma de 128.809 lei.
În anul fiannciar 2014 situaţia economică a societăţii este nefavorabilă
comparativ cu anii precedenţii, aceasta prin înregistrarea de pierderi atât din
activitatea de baza cât şi financiară.
Contul de profit şi pierdere
Exerciţiu financiar (Lei)
Denumire
Venituri totale
Venituri din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli totale

2011
121.581.771

2012

2013

2014

122.259.991 144.813.327 145.262.673

119.081.281

121.343.295

143.747.608

144.532.212

2.500.490

916.696

1.065.719

730.461

119.008.285

121.540.718 153.188.752 145.922.674
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Cheltuieli din exploatare
Cheltuieli financiare
Profit brut
Impozit profit
Profit net

116.159.512

119.270.466

149.909.739

142.985.299

2.848.773

2.270.252

3.279.013

2.937.375

2.573.486

719.273

(8.375.425)

(660.001)

425.703

181.271

-

-

2.147.783

538.002

(8.375.425)

(660.001)

Sursă : Raport anual 2011,2012, 2013 şi 2014
Veniturile totale au înregistrat creşterea semnificativă în anul 2013 faţă de anul
2012 cu 22.553.336 lei, această creştere se datorează creşterii considerabile a
veniturilor din exploatare care au crescut de 26,24% în anul 2013 faţă de anul
precedent.
Cheltuielile totale înregistrează în anul 2013 creştere semnificativă faţă de anu
2012

cu 31.648.034 lei, această creştere se datorează creşterii considerabile a

cheltuielilor din exploatare de 25,69 %în 2013 faţă de anul anterior.
La sfârşitul perioadei 31.12.2013 societate a înregistrat o pierdere în valoare de
8.375.425 lei, pierdere ce va fi recuperată în următorii cinci ani.
Pierderea înregistrată în anul 2014 se datorează costurilor financiare, respectiv
diferenţe de curs valutar şi dobânzi. Veniturile totale au înregistrat o creştere cu
449.346 lei în anul 2014 faţă de anul anterior, cheltuielile totale au înregistrat o
diminuare cu 7.266.078 lei, această scădere se datorează atât scăderii cheltuielilor
din exploatare cu 6.924.440 lei şi a cheltuielilor financiare cu 341.638 lei.
Situaţiile financiare intermediare aferente raportarii Semestriale ai aniilor
2013, respectiv 2014, au fost intocmite cu respectarea prevederilor Legii Contabilităţii
nr.82/91 republicată, a OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglememntărilor
conforme cu Directivele Europene, precum şi a OMFP nr. 936/2014 iulie 2014 pentru
aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30.06.2014.
Elementele de bilanţ
INDICATORI
I.TOTAL ACTIV din care:
a)Active imobilizate

Exerciţiul financiar (Lei)
30.06.2013
30.06.2014
201/2013(%)
119.539.580
62.886.762

115.493.912
61.800.190

96,62
98,27
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Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
b)Active circulante total
Stocuri
-% in total activ
Creante
-% in total activ
Casa, conturi la banci, investitii
financiare
c)Cheltuieli in avans
II.TOTAL PASIV din care:
a)Capitaluri proprii din care:
Capital social
b)Provizioane pt. riscuri si ch.
c)Datorii total,din care:
Datorii ce trebuie platite intr-o
perioada mai mare de un an
Datorii ce trebuie platite intr-o
perioada pana la un an
d)Venituri in avans

102.796
61.862.701
921.265
56.649.624
12.191.520
10,20
43.716.132
36,57
741.972

53.135
60.825.790
921.265
53.652.576
4.521.247
3,91
48.618.648
42,10
512.681

3.194
119.536.580
48.325.054
10.024.572
0
68.714.647
27.776.416

41.146
115.493.912
42.363.072
10.024.572
0
71.104.249
23.477.079

1288,23
96,62
87,66
100
0
103,47
84,52

40.941.231

47.627.170

116,33

2.496.879

2.026.591

81,16

Sursă : Raport semestrul I, la perioada 30 iunie 2013, 2014

51,69
98,32
100
94,71
37,09
111,21
69,10

Activele totale au avut o scădere uşoară faţă de valoarea avută anul trecut la
data de 30 iunie 2013, prin scăderea semnificativă a stocurilor şi o creştere uşoară a
creanţelor.
în ceea ce priveşte elementele de pasiv se poate observa o scădere a
capitalului propriu la 30 iunie 2014 faţă de aceeaşi data din 2013. Datoriile care
trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an au scăzut, iar datoriile plătibile
într-o perioada de până la un an au crescut semnificativ.
Contul de profit şi pierderi
INDICATORI
I.Venituri totale din care:
Venituri din exploatare din care:
- Cifra de afaceri
Venituri financiare
II.CHELTUIELI TOTALE din care:
Pentru exploatare din care:
Cheltuieli cu materii prime si
material consumabile
- % in venituri totale
Cheltuieli cu energia si apa

30.06.2013
76.086.535
75.281.032
68.826.898
805.503
79.170.551
78.412.943
36.810.555

30.06.2014
65.905.323
65.276.723
59.949.190
628.600
66.534.358
65.395.956
27.344.265

2014/2013(%)
86,62
86,71
87,10
78,00
84,04
83,40
74,28

48,37
1.383.180

41,50
1.139.548

82,40
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- %in venituri totale
Cheltuieli financiare
III.REZULTATUL BRUT din care:
- din exploatare
- financiare
IV.Rezultatul NET

1,80
757.608
(3.084.016)
(3.131.911)
47.895
(3.084.016)

1,73
1.138.402
(629.035)
(119.233)
(509.802)
(629.035)

150,26

Sursă : Raport semestrul I ,la perioada 30 iunie 2013, 2014

Din situaţia de mai sus se constată faptul că veniturile totale în perioada 30
iunie 2014 au scăzut cu 10.181.212 lei faţă de aceaşi perioadă a anului precedent.
De asemenea, se remarcă o scădere considerabilă şi la cheltuielile din
exploatare, acestea au înregistrat cu 13.016.987 lei mai puţin faţă de perioada 30
iunie 2013.
3.1. Politica si practica privind prognozele
Societatea comercială Moara Cibin S.A. va stabili o politica şi practică privind
prognozele, în concordanţă cu Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru
societăţile listate pe AeRO.
3.2. Politica si practica privind dividendele
Societatea comercială Moara Cibin S.A. va stabili o politică şi practică de
dividende în concordanţă cu Principiile de Guvernanţă Corporativă pentru societăţile
listate pe piaţa AeRO.
4.

Plan de dezvoltare
Abordarea de business constă în păstrarea unor relaţii strânse cu clienţii,

furnizarea unei calităţi bune şi constante pe termen, prestarea de servicii corecte
după nevoile clientului.
Investiţii următoare planificate constau în investiţii la moara de porumb pentru
creşterea extracţiei pentru produsul mălai extra şi pentru îmbunătăţirea calităţii.
Nu se are în vedere majorarea capitalului social în perioada următoare,
împrumut acţionar sau retragere dividende.
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5.

Factori de risc
Riscuri legate de mediul economic din România
România - piaţă emergentã
România este o piaţă emergentã, deci potenţialii investitori în Acţiuni trebuie

să aibã în vedere ca o astfel de piaţă prezintă un nivel mai ridicat de risc în
comparaţie cu ţãrile mai dezvoltate. Principalele riscuri care ar putea duce la
reducerea activitãţii economice în România pentru anul 2015 sunt legate de
incertitudinile persistente de pe scena politicã care ar putea duce la creşterea
costurilor de finanţare şi la încetarea investiţiilor.
Ţãrile în curs de dezvoltare, precum România, au nevoie de o ajustare a
procesului legislativ, astfel încât să se asigure un cadru stabil pentru promovarea unui
echilibru între interesele consumatorilor şi investitorilor. Procesul de asigurare a
acestui cadru stabil se poate prelungi pe o perioadă lungă de timp, întrucât România
poate trece printr-o serie de modificari bruşte şi neanticipate la nivel politic, juridic,
social sau economic, inclusiv perioade de recesiune economicã, modificări importante
sau

amendamente

legislative,

creşteri

ale

ratei

inflaţiei,

instabilitate

guvernamentalã, măsuri de austeritate luate de Guvern sau intervenţii ale Statului în
zonele principale de infrastructurã (inclusiv, fără a se limita la, contribuţiile solicitate
de Guvern).
Generalitati – Piete Emergente
Economia din România este în prezent în tranziţie spre o economie de piaţă,
iar mediul macro-economic este incã instabila. De aceea, piaţa din România implicã
riscuri mai mari decât pieţele dezvoltate, incluzând riscuri politice şi legislative.
Evenimente politice, economice, sociale sau evenimente de altã naturã din România
sau din alte pieţe emergente pot avea un impact important asupra valorii pieţei şi
lichidităţii Acţiunilor.
Instabilitate politicã şi guvernamentalã în România
Contextul politic din România este foarte volatil, marcat de disputele
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constante între organele executive, legislative şi juridice, care au un impact negativ
asupra mediului de afaceri şi investiţii din România. În timp ce mediul politic
românesc poate să parã relativ stabil în prezent, riscul de instabilitate, ca urmare a
unei agravãri a situaţiei economice din România şi degradarea standardelor de viaţã
ar trebui să fie luat în considerare. Astfel orice instabilitate ar putea fi în detrimentul
contextului economic şi politic, mai ales pe termen scurt.
Legislaţie
Ca urmare a punerii în aplicare a legislatiei europene, legile românesti se
modifică în mod continuu. Legile care reglementează societãţile, valorile mobiliare,
concurenţa şi alte domenii continuã să fie modificate şi legi noi sunt adoptate pentru
a se conforma cu legislaţia Uniunii Europene.
Sistemele juridice şi de reglementare necesare pentru o funcţionare eficientă a
pieţelor de capital sunt încă în curs de dezvoltare în România.

Protecţia legalã

împotriva manipulãrii pieţei şi activitãţilor ilegale nu este pusã în aplicare în România
într-o mãsurã la fel de mare şi eficientã precum în alte jurisdicţii mai dezvoltate.

6.

Informatii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate în perioada de
12 luni anterioare listării
În data de 03 februarie 2015 a avut loc majorare de capital social ca urmare a

fuziunii prin absorbţie cu Extra SIB S.A, societatea absorbită (+ 12.393.644 acţiuni).
7.

Planuri legate de operaţiuni viitoare pe piaţa de capital
Societatea , momentan nu are planuri legate de operaţiuni viitoare pe piaţa de

capital, dar nu exclude ca pe viitor , cu aprobarea acţionarilor, societatea să joace
un rol activ pe piaţa de capital.
8.

Numele auditorilor
Societatea nu are auditori, doar comisie de cenzori.(Auditori externi: Sib

Expert şi Ernst & Young).
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Controlul gestiunii societatii este asigurat de 3 Cenzori, numiti de A dunarea
Generala si au atribuţiile prevazute de legislaţia româna în vigoare.
1. GAVRILESCU NICOLETA CHIVUŢA – CENZOR
S-a născut la data de 01.12.1975, loc. Sibiu, a fost numită în funcţie la
data de 04.04.2012
Data expirării mandatului : 04.04.2015
2. IONUŞ CARMEN PARASCHIVA
S-a născut la data de 14.10.1980, loc. Sibiu, a fost numită în funcţie la
data de 04.04.2012
Data expirării mandatului : 04.04.2015
3. TROANCĂ IOAN
S-a născut la data de 16.09.1954 , sat. Sângătin,Sibiu, a fost numit în
funcţie la data de 04.04.2012
Data expirării mandatului : 04.04.2015
9.

Societăţi afiliate şi procentul de acţiuni deţinute

1. BOROMIR IND S.R.L. RâMNICU VâLCEA
- Deţine 54.376.837 acţiuni la Moara Cibin, respectiv 48,2752% din capitalul
social.
2. AMYLON S.A. SIBIU
- Moara Cibin S.A. deţine 11.815.845 acţiuni respective 53,6426% din capitalul
social.
3. HAJDU MILL EURO KFT(SRL)
- Moara Cibin S.A. este asociat unic deţinând 100% din capitalul social.
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Anexe
1. Sinteza rezultatelor financiare pentru ultimii 3 ani anual şi ultimul
Semestrial, cele semestriale nu au fost auditate
Exerciţiul finaciar (lei)
Contul de profit si
2012
pierdere
Cifra de afaceri neta 104.462.242
Cheltuieli
din 119.270.466
exploatare
Rezultat operational
2.072.829
Rezultat financiar
Rezultat brut
Rezultat net
Rezultat net pe
actiune (Lei)

(1.353.556)
719.273
538.002
(0,0054)

2013

2014

132.243.028
149.909.739

132.330.715
142.985.299

S1 2013

S1 2014

68.826.898 59.949.190
78.412.943 65.395.956

(6.162.131)

1.546.913 (3.131.911)

(119.233)

(2.213.294)
(8.375.425)
(8.375.425)
(0,0835)

(2.206.914)
47.895
(660.001) (3.084.016)
(660.001) (3.084.016)
(0,0059)
(0,0308)

(509.802)
(629.035)
(629.035)
(0,0063)

2. Sinteza pozitiei financiare /bilantul pentru ultimii 3 ani - anual şi
ultimul semestrial, cel semestrial nu a fost auditat
(lei)
2012
Elemente de activ
Active imobilizate
62.132.825
Active circulante
51.544.578
Cheltuieli in avans
6.388
Total activ
113.683.791
Elemente de pasiv
Capitaluri
proprii
Datorii,
total
din care:
- Sub 1 an
- Peste 1 an
Provizioane
Venituri
in
avans
Total pasiv

2013

2014

30.06.2014

62.690.684
47.793.066
1.838
110.485.588

96.340.598
50.491.788
59.025
146.891.411

61.800.190
53.652.576
41.146
115.493.912

51.411.175

43.007.712

50.310.591

42.363.072

59.540.592

65.216.141

87.097.695

71.104.249

28.548.582
30.992.010

35.123.116
30.093.025

56.610.882
30.486.813

47.627.170
23.477.079

2.732.024

2.261.735

9.483.125

2.026.591

113.683.791

110.485.588

146.891.411

115.493.912

28

Document de Prezentare a S.C. Moara Cibin S.A.
3. Bugetul pentru anul în curs, şi pentru o perioada de 3 ani
Specificaţie

Venituri totale
Venituri din
exploatare
Venituri din
vânzarea mărfurilor
Venituri din
producţia vândută
Venituri din
prestări servicii
Subvenţii
Alte venituri
Venituri financiare
Venituri
excepţionale
Cheltuieli totale
Cheltuieli din
exploatare
Cheltuieli materiale
Cheltuieli privind
mărfurile
Cheltuieli de
personal
Cheltuieli
lucrări/servicii terţi
Cheltuieli de
exploatare privind
amortizările şi
provizioanele
Alte cheltuieli
Cheltuieli
financiare
Cheltuieli
excepţionale
Rezultatul brut al
exerciţiului

Exerciţiul finaciar (lei)
2014 2015
2016
2017
2018
Realizat
145.262.673 156.930.300 157.002.540 158.837.540 160.457.540
144.532.212
155.964.800
156.153.540 157.927.540
159.567.540
61.392.398

59.650.200

58.954.000

59.980.000

60.500.000

79.542.645

92.400.600

93.150.000

93.900.000

94.870.000

2.420.983

2.464.000

2.487.000

2.560.000

2.640.000

637.101
539.085
730.461
0

1.137.540
312.460
965.500
0

1.137.540
425.000
849.000
0

1.137.540
350.000
910.000
0

1.137.540
420.000
890.000
0

145.922.674 154.610.234 154.462.500 155.967.500 157.209.000
142.985.299
151.510.974
151.312.500 152.980.500
154.335.000
64.869.141
58.892.202

67.640.324
55.320.550

68.214.000
54.821.000

68.570.000
55.040.000

69.890.000
56.140.000

6.291.163

9.250.000

9.100.000

9.000.000

8.900.000

9.765.192

14.600.100

14.527.500

15.770.500

14.825.000

3.167.601

4.700.000

4.650.000

4.600.000

4.580.000

2.937.375

3.099.260

3.150.000

2.987.000

2.874.000

0

0

0

0

0

(660.001)

2.320.066

2.540.040

2.870.040

3.248.540

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