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Data raportului :

15.08.2015

Denumire emitent:
Sediul social :

AVICOLA BUCUREŞTI S.A
Bucuresti, sector 4, str. Splaiul Unirii, nr. 16, Cam.310,
Etajul 3

Tel./ fax:
021/2300448; 021/2313114
Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului J/40/12/1991
Comerţului
Cod Unic de Inregistrare:
RO 1551768
Capital social:

20.073.827,50 lei
din care varsat

Acţiunile:

20.073.827,50 lei
8.029.531
-acţiuni

nominative,

indivizibile,

emise

dematerializată, evidenţiate prin înscriere în cont.
Piata pe care se tranzactioneaza :

BVB – Segment ATS Categorie AERO

Valoare nominala/actiune

2,5 lei/acţiune.

Obiectul principal de activitate al societăţii este : cod CAEN : 0147 – Creşterea păsărilor
Principalele activităţi ale societăţii sunt reprezentate de creşterea păsărilor şi producţia de ouă.
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în

formă

1. SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA
In tabelele de mai jos se prezinta o analiza a situatiei economico-financiare aferente semestrului I 2015
comparativ cu semestrul I 2014: situatia comparativa a activelor; situatia comparativa a datoriilor curente si
totale; contul de profit si pierdere, precum si situatia fluxurilor de numerar.
Precizam ca situatiile financiare la data de 30.06.2015 nu au fost auditate
Situatia comparativa a activelor
Bilant

LEI

Denumirea indicatorului

30.06.2014

% in
total active

30.06.2015

% in
total active

A
I.
II.
III.
A

ACTIVE IMOBILIZATE
IMOBILIZARE NECORPORALE
IMOBILIZARE CORPORALE TOTAL
IMOBILIZĂRI FINANCIARE
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (I+II+III)

50.821
22.285.527
15.207.282
37.543.630

0,08
35,16
23,99
59,23

21.558
20.486.430
14.433.475
34.941.463

0,03
34,87
24,57
59,47

B
I.
II.
III.
IV.
B.

ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI, TOTAL
CREANŢE COMERCIALE,
INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
CASA SI CONTURI IN BĂNCI
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (I+II+III+IV)

9.351.883
12.122.615
4.149.827
220.336
25.844.661

14,75
19,12
6,55
0,35
40,77

12.129.207
10.810.574
608.245
222.643
23.770.669

20,64
18,39
1,04
0,39
40,46

C

CHELTUIELI IN AVANS

39.281

0,07

58.751.413

100

TOTAL ACTIVE (A+B+C)

63.388.291

100

Societatea nu figureaza cu credite bancare pe termen scurt sau pe termen lung si nu a apelat la alte forme de
imprumut.
Situatia comparativa a datoriilor LEI
D.
G.

30.06.2014
4.959.683

Denumirea indicatorului
TOTAL DATORII CURENTE
Datorii mai mari de 1 an
TOTAL DATORII

4.959.683

%
30.06.2015
100 4.528.361
100

%
100

4.528.361

100

Contul de profit si pierdere comparativ 30.06.2014 -30.06.2015
Denumirea indicatorului

30.06.2014

Cifra de afaceri netă
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
VENITURI FINANCIARE – TOTAL
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:
VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
REZULTAT BRUT
REZULTAT NET

12.398.405
19.258.659
21.123.088
-1.864.429
95.264
81.775
13.489
19.353.923
21.204.863
-1.850.940
-1.850.940
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30.06.2015
13.824.695
22.974.627
25.007.620
-2.032.993
96.438
102.615
-6.177
23.071.065
25.110.235
-2.039.170
-2.039.170

Situatia fluxurilor de numerar la 30.06.2015
Denumirea elementului
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare:
Incasare clienti
Plati furnizori si colaboratori
Incasari subventii din exploatare aferente cifrei de afaceri si altor venituri
TVA platit
Impozit profit
Plati angajati inclusiv asigurari sociale si impozite
Plati impozite locale
Numerar net din activităţi de exploatare
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie:
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale
Încasări dobanda cont curent si depozite
Numerar net din activităţi de investiţie
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare:

30.06.2015

18.496.088
(16.327.699)
1.778.520
(1.581.839)
(2.507.111)
(123.164)
(265.205)

(1.052.703)
9.345
(1.043.358)

Numerar net din activităţi de finanţare
Creşterea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar

(1.308.563)

Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar

3.532.746

Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul exerciţiului financiar

2.224.183
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2. ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII COMERCIALE
Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale:
SC AVICOLA BUCUREŞTI SA produce puicuţe hibride o zi din matca de părinţi Lohmann Brown – import
Germania, puicuţe hibride de 16 săptămâni şi exploatează hibridul Lohmann Brown specializat în producţia de ouă
pentru consum.
Activitatea de producţie din Semestrul I 2015 s-a desfăşurat în următoarele direcţii: reproducţie rase uşoare, găini ouă
consum, oua embrionate şi producerea furajelor combinate (destinate consumului propriu).
Veniturile obţinute din exploatare au fost mai mari decat in semestrul I din anul 2014, cu suma de 3.715.968 lei
Ponderea fiecărei categorii de produse în totalul veniturilor şi în totalul cifrei de afaceri comparativ cu Sem.I 2014,
se prezintă astfel:
Sem.I – 2014
Nr.
crt.

Element de venit

1
2

Ouă consum
Puicuţe hibride o zi

3

Puicuţe hibride
săptămâni

4

Ouă embrionate

5

Pui o zi nesexaţi
Alte venituri din vânzarea
produselor finite (păsări
adulte, melanj, cocoşei o zi)
Venituri din vânzare mărfuri
Venituri
din
subvenţii
pentru motorina si activitati
bunastare
Venituri din servicii prestate
si activitati diverse

6
7
8
9

Valoare

de

16

Reduceri
comerciale
acordate
TOTAL
cifra
afaceri
(1+2+3+4+5+6+7+8+9-10)
11
Variaţia stocului
Productia
realizata
de
12
entitate pt.scopurile sale
proprii si capitalizata
10

13

Alte venituri din exploatare

Total Venituri Exploatare

% în
cifra de
afaceri

Sem.I - 2015
% în
total
venit

Valoare

% în
cifra de
afaceri

% în
total
venit

7.848.597
1.433.653

63,30
11,56

40,75
7,44

7.730.768
1.830.105

55,92
13,24

33,65
7,96

1.255.855

10,13

6,52

709.881

5,13

3,09

147.672

1,19

0,77

241.125

1,74

1,05

17.744

0,14

0,09

43.588

0,32

0,19

404.346

3,26

2,10

1.497.229

10,83

6,52

285.955

2,30

1,48

417.731

3,02

1,82

865.173

6,98

4,49

1.172.678

8,48

5,10

187.869

1,52

0,98

213.730

1,55

0,93

-48.459

-0,38

-0,25

-32.140

-0,23

-0,14

12.398.405

100

13.824.695

100

6.312.163

32,79

8.764.400

38,15

50720

0,26

17.280

0,08

497.371

2,58

368.252

1,60

19.258.659

100

22.974.627

100

OUA CONSUM
Veniturile obţinute din vânzarea producţiei de oua consum au scazut cu 117.829 in urma vanzarii unui numar mai
mic de oua cu 992.080 bucati in semestrul I 2015 comparativ cu semestrul I 2014.
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Cu toate ca vanzarile au fost mai mici, pretul de vanzare in S1 2015 a fost de 0,317 lei/buc fata de 0,310 lei/buc in
anul 2014.
PUICUTE HIBRIDE
Puicutele hibride de o zi sunt livrate fermelor de creştere a tineretului de inlocuire iar ce de 16 saptamani fermelor de
adulte din cadrul societăţilor comerciale specializate în producţia de ouă destinate consumului populaţiei.
Veniturile obţinute din vânzarea puicuţelor hibride de o zi si de 16 saptamani au scazut, insumat, in S1 2015 cu suma
de 149.522 lei. S-au livrat 822,93 mii capete puicute hibride o zi, cu 195,98 mii capete mai multe decat in S1 2014.
Cererea de puicute hibride o zi a fost mai mare in semestrul I 2015 comparativ cu semestrul I 2014, vanzarile
crescand cu 396.452 lei.
In cazul puicutelor hibride in varsta de 16 saptamani, in primul semestru al anului 2015, s-a inregistrat o vanzare mai
mica comparativ cu anul 2014 cu 545.974 lei. Livrarile de puicute hibride in varsta de 16 saptamani , in afara
societatii, in semestrul l al anului 2015 au fost de 41,65 mii capete, cu 33,02 mii capete mai putin, comparativ cu
aceeasi perioada a anului 2015 cand s-au livrat 74,67 mii capete.
POPULARE
Referitor la cererea de puicute hibride introduse la crestere se observa o scadere a popularii cu 42,52 mii capete in
primul semestru al anului 2015 cand s-au populat 272,75 mii capete, comparativ cu anul 2014 cand s-au populat
315,27 mii capete.
Modificarile cantitative in livrarile de puicute o zi si 16 saptamani se datoreaza regandirii fluxurilor tehnologice de
catre societatile comerciale profilate pe productia de oua consum.

Descrierea investiţiilor şi/sau cedării de active
În semestrul I 2015 au fost efectuate investitii in curs, in valoare de 1.044.495 lei, din care:
-masina de ambalat oua
10.308 lei
-licente antivirus
2.265 lei
-motocoasa STIHL
4.347 lei
-alee interioara
17.280 lei
- avans echipament fabrica oua lichide
963.413 lei
- container procesare oua lichide
46.882 lei

S-a organizat licitatia pentru utilajele aferente investitiei cu fonduri europene „Fabrica de ou lichid” care sa desfasurat cu succes. A fost platit avansul pentru utilaje.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SAU ADMINISTRAREA
SOCIETATII
3.1 Finalizarea inregistrarii diminuarii capitalului social
A fost finalizata inregistrarea diminuarii capitalul social inceputa in 2014 in baza hotararilor AGEA nr.
37/25.08.2014 si hotararea AGEA nr. 38/25.08.2014, prin care capitalul social a fost redus de la 29.916.845 lei
(26.899.320 capital varsat si 3.017.525 capital subscris) la 20.073.828 lei capital social subscris si varsat.
In urma acestei diminuari, structura actionariatului la 30.06.2015 se prezinta astfel
Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA S.A. :
 7.981.093 acţiuni
 19.952.732,50 lei
 99,39675% din capitalul social.
Acţionari persoane fizice şi juridice :
 48.438 acţiuni
 121.095 lei
 0,60325% din capitalul social
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3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de
societatea comercială.
Prin hotararea AGEA nr.41/19.02.2015 s-a aprobat efectuarea demersurilor legale pentru admiterea la tranzactionare
a actiunilor societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, in
aplicarea prevederilor Legii nr.141/2014.
Pe data de 03.07.2015 s-a primit acordul ASF pentru admiterea la tranzactionare in cadrul sistemului alternativ de
tranzactionare AERO al BVB.

4. LITIGII CARE AFECTEAZA ACTIVELE SOCIETATII
Dosarul 9343/3/2010 Curtea de Apel Bucuresti
Reclamant : Paraschiv Corneliu si altii
Parat : AVICOLA BUCURESTI SA
Obiect : modificarea in parte a Deciziei nr. 1214/25.06.2009 emisa de societate si anume in ceea ce priveste plata
sumei de 926.080 lei
Stadiu procesual : recurs
Observatii : ca urmare a finalizarii dosarului intemeiat pe legea 10/2001 societatea a emis Decizia nr.
1214/25.06.2009 prin care a stabilit restituirea terenului si a constructiilor din Mosneni, jud. Constanta doar cu
conditia achitarii unei sume reprezentand valoarea contabila si anume 926.080 lei. Reclamantii, mostenitori ai
fostilor proprietari, au solicitat modificarea sumei stabilite drept despagubire. In faza efectuarii expertizelor si
contraexpertizelor contabile si de evaluare imobiliara s-a stabilit ca valoarea contabila a constructiilor ar fi trebuit sa
fie „0” iar valoarea de circulatie a constructiilor la data emiterii deciziei a fost de 121.021 lei. In data de 26.03.2012
Tribunalul Bucuresti a pronuntat solutia in dosarul 9343/3/2010 privind terenul si constructiile din Mosneni: "Admite
în parte contestaţia, astfel cum a fost precizată.Obligă pârâta să comunice Decizia nr. 1214/25.06.2009 către fiecare
dintre reclamanţi. Respinge ca neîntemeiat capătul de cerere privind anularea în parte a Deciziei nr. 1214/25.06.2009
emise de pârâtă.."
Pe cale de consecinta instanta , prin solutia din 26.03.2012, a respins capatul principal din cererea reclamantilor si a
mentinut suma specificata in decizia nr. 1214/25.06.2009, respectiv 926.080 lei, obligand societatea doar sa
comunice decizia catre fiecare dintre reclamanti.Reclamantii au atacat cu recurs aceasta solutie la Curtea de Apel
Bucuresti. Dosarul a fost amant succesiv. La termenul din 02.03.2015 Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat solutia
“Admite recursul. Casează sentinţa şi trimite cauza pentru rejudecare la aceeaşi instanţă.”
In baza solutiei din dosarul 9343/3/2010 societatea a deschis la Tribunalul Bucuresti dosarul nr. 24008/3/2012 in care
a solicitat obligarea reclamantilor la plata sumei mentionate in decizia nr. 1214/25.06.2009 si anume 926.080 lei.
Termen : 21.09.2015
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