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I N F O R M A T I I  E M I T E N T  
 

 Nume: Argus S.A. 

 Sediul social: Str. Industriala nr. 1, Constanta – Romania 

 Cod unic de inregistrare fiscala: RO1872644 

 Numarul de ordine in Registrul Comertului: J13/550/1991 

 Obiectul de activitate: Fabricarea uleiurilor si grasimilor (CAEN 1041) 

 Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46 

 

 

I N F O R M A T I I  D E S P R E  V A L O R I L E  M O B I L I A R E  
 

 Capital social subscris si varsat: 53.670.699 lei 

 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO 

 Simbol tranzactionare: UARG 

 

 

D E T A L I I  C O N T A C T  P E N T R U  I N V E S T I T O R I  
 

 Numarul de telefon/ fax: +40 241 67 68 40; +40 241 63 43 67 

 Adresa de email: secretariat@argus-oil.ro 

 Website: www.argus-oil.ro 

 

 

 

 

CUPRI NS  
 

 

http://www.argus-oil.ro/
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D E S P R E  A R G U S  
 
Argus S.A. isi desfasoara activitatea in domeniul productiei uleiurilor si 
grasimilor vegetale, având ca principal obiect de activitate fabricarea si 
comercializarea uleiurilor si grasimilor brute si rafinate de floarea soarelui, 
sroturi furajere, acizi grasi.  
Compania si-a inceput activitatea in anul 1948, fiind unul dintre cei mai 
importanti producatori de uleiuri vegetale din România. In 1990, Societatea a 
fost reorganizata ca societate comerciala pe actiuni sub denumirea de S.C. 
ARGUS S.A. conform legii 15/1990 in baza HG 1353/1990 iar la data de 31 
august 1994 Societatea a devenit o societate pe actiuni privata in proportie 
de 100%, conform Legii 58/1991. 
Argus S.A. este un model de business de succes integral românesc, care a 
trecut proba timpului, a crescut, a evoluat, a cultivat traditia si a consolidat un 
brand autohton, ce poate concura oricând cu produse similare europene.  
Procesele din cadrul companiei Argus se deruleaza conform Sistemului de 
Management Integrat al Calitatii si al Mediului, compania demonstrand 
angajamentul continuu pentru imbunatatirea performantelor de mediu, a 
calitatii si a managementului riscurilor in siguranta alimentara, pentru 
indeplinirea cerintelor si asteptarilor clientilor si a tuturor persoanelor 
interesate. Ultima recertificare ISO 9001, ISO 140001si FSSC 22000 a avut loc 
in luna iulie 2022 in urma auditurilor Lloyd’s Register si LRQA. 
 
Capitalul social subscris al societatii la 30 septembrie 2022 este de 53.670.699 
lei, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 1.5 lei/ actiune.  
 
Structura actionariatului la 30 septembrie 2022 este urmatoarea:  

 SIF Oltenia: 86,42% 
 SIF Banat-Crisana: 5% 
 Alte persoane juridice: 0,14% 
 Persoane fizice: 8,44% 

 
Actiunile societatii Argus S.A. Constanta sunt tranzactionate pe piata AeRO a 
Bursei de Valori Bucuresti sub simbolul UARG, incepând cu data de 5 iunie 
2015. 
 
 

Figure 1  

 



Raport T1-T3 2022 | 4 

 
 

 

  

      A N A L I Z A  R E Z U L T A T E  F I N A N C I A R E  
 
  
 

Elemente de bilant 
lei 30 septembrie 2022 31 decembrie 2021 

ACTIVE IMOBILIZATE, din care: 97,483,358   100,856,258 
Imobilizari Necorporale 7,793 6,231 
Imobilizari Corporale 82,352,654   85,730,030 
Imobilizari Financiare 15,122,911 15,119,997 
ACTIVE CIRCULANTE, din care: 242,998,043 141,967,235 
Stocuri 199,154,157 112,034,871 
Creante 21,823,944 23,804,756 
Investitii pe termen scurt 0 0 
Casa si conturi la banci 22,019,942 6,127,608 
CHELTUIELI IN AVANS 404,766 70,573 

TOTAL ACTIV 340,886,167 242,894,066 

DATORII, din care: 186,656,485 124,275,666 
Datorii pe termen scurt 186,656,485 124,275,666 
Datorii pe termen lung 0 0 
PROVIZIOANE 1,119,339 1,693,134 
VENITURI IN AVANS 2,877      3,003 
CAPITALURI PROPRII, din care: 153,107,467 116,922,264 
Capital 53,670,699 53,670,699 

Prime de capital 97,248 97,248 
Rezerve din reevaluare 73,801,332 73,801,332 
Rezerve 9,142,972 9,142,972 
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 578,989 578,989 
Profitul sau pierderea reportata -19,210,998 -21,552,992 
Profitul sau pierderea exercitiului financiar 36,185,203 2,465,257 
Repartizarea profitului 0 123,263 

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII 340.886.167 242,894,066 

 
   Cresterea activelor circulante a fost generata in special de cresterea stocurilor de materii prime cu aprox 89 mil. 
lei ca urmare a oportunitatilor aparute in zona de achizitii, respectiv a stocurilor de produse finite. 
 Capitalurile proprii au crescut la 153 mil lei comparativ cu 117 mil lei la 31 decembrie 2022, ca urmare a 
profitului net generat in perioada curenta.  Indicatorul total capitaluri proprii la total active a fost de 45% la 30 
septembrie 2022 in vs 48% la  31 decembrie 2021. 
 Casa si conturile la banci au crescut cu aprox 16 mil lei la 30 septembrie 2022 ca urmare a profitului realizat 
perioada curenta. 
 Datoriile au inregistrat o crestere cu 62 mil lei si este o fluctuatie normala tinand cont de specificul activitatii si 
inceperii campaniei de achizitie floarea soarelui, respectiv accesarea facilitatii de credit aprobata in august 2022. 
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Cont de profit si pierdere 

lei 30 septembrie 2022 30 septembrie 2021 

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 277,305,680 77,304,288 
Cifra de afaceri neta 280,313,814 87,565,734 
Variatia stocurilor -3,158,292 -10,375,053 
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale 0 51,600 
Alte venituri din exploatare 150,158 62,007 
CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care: 235,398,621 75,492,174 
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 200,607,047 57,704,520 
Alte cheltuieli materiale 277,547 121,247 
Alte cheltuieli externe 10,007,144 2,285,480 
Cheltuieli privind marfurile 1,575 112,773 
Reduceri comerciale primite -540 0 
Cheltuieli cu personalul 10,814,133 7,470,319 
Ajustari de valoare  privind imobilizarile corporale si necorporale 5,812,509 2,523,155 
Ajustari de valoare privind activele circulante -993,799 -2,372 
Alte cheltuieli de exploatare 10,664,548 5,277,053 
Ajustari privind provizioanele -1,791,544 0 
REZULTAT DIN EXPLOATARE 41,907,059 1,812,114 

VENITURI FINANCIARE 7,174,293 2,166,343 
CHELTUIELI FINANCIARE 8,986,252 952,166 
REZULTAT FINANCIAR               (1,811,959)                    1,214,177  

VENITURI TOTALE 284,479,972 79,470,631 
CHELTUIELI TOTALE 244,384,872 76,444,340 

REZULTAT BRUT 40,095,100 3,026,291 

IMPOZIT PE PROFIT 3,909,897 0 
REZULTAT NET 36,185,203 3,026,291 

 
Valoarea cifrei de afaceri in primele 9 luni ale anului 2022 a crescut cu 220% comparativ cu aceeasi perioada a anului 
precedent, ca urmare a cresterii productiei cu aprox 160%, sustinuta de volumele mari aferente vanzarilor de ulei 
imbuteliat in detrimentul vanzarilor de ulei brut.  Vanzarile de srot si acizi grasi au crescut de asemenea. 
Cheltuielile de exploatare in valoare de 235 mil lei au fost semnificativ mai mari, cu 212% mai mari comparativ cu 
valoarea de 75 mil lei din T1-T3/21, ca efect a cresterii productiei dar si a costurilor mai mari pentru materie prima, 
energie dar si costuri salariale. 
Rezultatul din exploatare in valoare de 41 mil lei in T1-T3/22 a fost semnificativ mai mare comparativ cu valoarea de 1.8 
mil lei din aceeasi perioada in anul precedent, datorita performantei mai bune a activitatii de productie dar si a mixului 
de vanzari. 
Rezultatul financiar a fost o pierdere de (1.8) mil lei in T1-T3/22 comparativ cu 1.2 mil lei in T1-T3/21 in principal ca 
urmare a cheltuielilor mai mari cu dobanzile bancare.  
La 30 Septembrie 2022 compania a inregistrat un impozitul pe profit in suma de  aproximativ 4 mil lei. 
Informatiile la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2022 prezentate in cuprinsul acestui raport 
nu sunt auditate. 
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Analiza activitatii companiei 
 
Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza si pot 
afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. 
 
Anul 2022 a reprezentat un an plin de provocari, nu doar in ceea ce priveste criza COVID 19 dar, mai ales , din cauza 
delansarii conflictului din Ucraina cu efect imediat reflectat in pretul materiilor prime ( Ucraina fiind principalul 
exportator de seminte de floarea soarelui si derivate din zona ), costului transportului ( maritim, feroviar, rutier) 
instabilitatii regionale si internationale, situatiei tensionate din bazinul Marii Negre. Am mai putea adauga si volatilitatea 
pietelor de energie,variatia pretului fiind  multiplicat pe tot lantul de productie , inflatia galopanta si costurile salariale in 
crestere toate cele mentionate avand un puternic efect negativ asupra costurilor dar, mai ales asupra consumului. 
 
Conform statisticilor, dinamica sectorului de produse alimentare este mult superioară produselor nealimentare, ce ating 
anul acesta o evoluție relativ egală prin comparație cu aceeași perioadă din 2021. Categoria de alimente a raportat un 
avans de doi digiti in timp ce produsele pentru îngrijire personală si cele pentru îngrijirea locuinței s-au situat intr-un 
interval de crestere de 5-10%. 
 
ARGUS SA a continuat implementarea cu mult succes a noului model de business si a strategiei de dezvoltare a 
produselor sale. Focusul companiei a fost in continuare orientat in consolidarea pozitiei sale in canalele traditionale de 
distributie in piata domestica, diversificarii portofoliului de clienti in segmentul de comert traditional, dezvoltarea 
sectorului online si nu in ultimul rand , dezvoltarea unor oportunitati de dezvoltare pe pietele externe atat pt produsele 
sale primare dar, mai ales, a celor derivate; toate elementele mentionate ne-au plasat ca si procent de crestere peste 
cresterea pietei, tendinta fiind similara si pentru ultima parte a acestui an. 
 
Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, 
curente sau anticipate( precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli ), comparativ cu aceeasi perioada a 
anului trecut. 
Anul 2022 a reprezentat un an in care am implementat planul de investitii nu doar in ceea ce priveste eficientizarea 
liniilor de procesare si imbuteliere dar si in ceea ce priveste achizitia de mijloace fixe absolut necesare pentru buna 
desfasurare a activitatii mai ales in ceea ce reprezinta partea de rececptie, manipulare depozitare si transfer a 
materieiilor prime ( seminte de floarea soarelui). Se are in vedere in continuare investitii in cresterea capacitatilor de 
stocare a produselor finite dar si a planurilor, investitii in infrastructura, reparatii curente ale spatiilor de productie dar si 
a birourilor, identificarea proiectelor care ar putea sa creasca eficienta energetica prin utilizarea unor forme alternative 
de energie. 
Nu au existat cazuri de nerespectare a obligatiilor financiare in perioada analizata. 
 
Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala. 
Nu este cazul. 
 
Tranzactii semnificative 
In primul semestru al anului 2022 structura actionariatului a ramas neschimbata, astfel: 
- SIF Oltenia – 86,42% 
- Altii – 13,58%. 
 
14 Noiembrie 2022 
 
Presedinte al Consiliului de Administratie, 
Visan George Gabriel 
 


