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PREZENTARE GENERALA A NATURII
ACTIVITATII SOCIETATII

1. Cifre Cheie

Pozitie Bilant

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

(Lei)

(Lei)

(Lei)

Active imobilizate - Total

99.518.348

98.852.255

92.780.345

Active circulante - Total

27.811.546

21.457.887

16.087.668

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de

6.036.587

5.300.364

5.256.280

19.476.891

13.698.588

8.478.386

118.995.239

112.550.843

101.258.731

1.782.523

1.905.685

1.905.207

116.969.580

110.567.995

99.274.315

Creante - Total

3.452.947

6.156.706

9.126.685

Datorii - Total

7.819.110

7.206.049

7.161.487

un an - Total
Active circulante, respectiv datorii curente
nete
Total active minus datorii curente
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai
mare de un an - Total
Total capitaluri proprii
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Pozitie Cont Profit Pierdere

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

(Lei)

(Lei)

(Lei)

Cifra de afaceri neta

32.640.556

33.313.299

31.623.915

Venituri totale

33.605.298

35.682.709

32.658.531

Cheltuieli totale

18.395.433

18.669.142

19.346.786

Rezultat din exploatare(profit)

14.707.410

16.470.133

13.051.899

502.455

543.434

259.846

Rezultat curent

15.209.865

17.013.567

13.311.745

EBITDA1

24.787.297

26.353.701

22.737.927

Rezultat brut

15.209.865

17.013.567

13.311.745

Rezultat net

11.766.855

13.434.655

10.214.527

Rezultatul reportat reprezentand surplusul

8.078.250

8.078.250

8.078.250

19.845.105

21.512.905

18.292.777

147.133.230

215.349.575

188.598.075

1,48

1,60

1,36

7,43

10,0

10,4

Rezultat financiar (profit)

realizat din rezerva din reevaluare

Total rezultat net realizat
distribuibil
Capitalizare bursiera
EPS
PER

Indicatori non-financiari
Numar mediu salariati
Suprafata inchiriata (m2)
Numar mediu de chiriasi

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

42

39

40

20.355

23.000

23.060

265

255

231

1

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere
si amortizare EBITDA permite analistilor sa se concentreze pe rezultatele provenite din operatiuni, excluzand
efectele deciziilor non-operationale, cum sunt de exemplu cele legate de finantare, de taxare sau costuri non cash, ex. amortizarea.

4

PREZENTAREA SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.
Bucur Obor S.A. ("Bucur Obor" sau "Societatea") are sediul la adresa Soseaua Colentina
nr. 2, sector 2, Bucuresti, Romania. Inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti sub numarul J40/365/1991 si codul unic de inregistrare fiscala RO19, Bucur Obor
desfasoara in principal activitati de inchiriere de spatii comerciale proprii.
Incepand din anul 1975 in care si-a deschis portile, Bucur Obor este considerat un reper
comercial al Bucurestiului.
Inca din primul an de activitate, “Magazinul universal BUCUR OBOR” a devenit prima
destinatie comerciala care oferea o gama completa de produse si servicii, excelent amplasata
intr-una dintre cele mai cunoscute zone pentru cumparaturi de la acea vreme. Aceste
caracteristici s-au pastrat pana astazi.
De-a lungul celor 46 de ani de existenta, Bucur Obor a cunoscut diverse etape de
dezvoltare, alaturi de sute de chiriasi si parteneri, devenind unul dintre cele mai cunoscute
branduri pur romanesti, iubit si apreciat de bucuresteni, dar si de catre cei din tara, pentru care
o deplasare la Bucuresti include uneori si o vizita la Bucur Obor.
Suprafata inchiriabila generoasa de circa 26.000 m2, structura pe trei niveluri
(demisol, parter si etaj), precum si pozitionarea privilegiata langa Piata agroalimentara Obor,
Primaria Sectorului 2 si statia de metrou Obor, fac din Complexul comercial un nod de trafic
pietonal intens: aproximativ 100.000 de persoane tranziteaza zilnic doar zona aflata pe latura
frontala a Bucur Obor.
Actiunile Societatii sunt tranzactionate liber pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare
al Bursei de Valori Bucuresti, AeRO.
La 31.12.2020, capitalizarea bursiera a Bucur Obor S.A. a fost de 188.598.075 lei (la o
cotatie de 14,1 lei/titlu), cu 11,9% mai mare mica decat in ultima zi de tranzactionare a anului
2019.
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1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii
In anul 2020, activitatea desfasurata de BUCUR OBOR S.A. a constat in inchirierea si
subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate-cod CAEN 6820 (activitate
secundara).

1.2. Data infiintarii societatii
BUCUR OBOR S.A. s-a infiintat in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea
unitatilor de stat ca regii autonome si societati comerciale si pe baza Hotararii de Guvern nr.
1040/1990, privind preluarea de catre societatea pe actiuni Bucur Obor S.A. a patrimoniului
fostei Intreprinderi Comerciale de Stat Bucur Obor, infiintata in anul 1974 prin Decizia CE al
CPMB nr. 1137/1974.
Societatea functioneaza in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, si in baza
Actului Constitutiv, modificat si republicat in anul 2019. Din anul 1996, capitalul Societatii este
integral privat, ca urmare a procedurilor de privatizare instituite prin Legea nr. 58/1991 si
Legea nr. 55/1995 privind accelerarea procesului de privatizare.

1.3. Fuziuni sau reorganizari semnificative ale companiei, ale
filialelor sau ale societatilor controlate, realizate in timpul
exercitiului financiar
In anul 2020 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari. Societatea nu detine filiale si nici
societati controlate.
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1.4. Achizitii si/sau instrainari de active, dezafectari partiale sau
casari
In cursul anului 2020 au fost date in folosinta/achizitionate imobilizari noi in valoare de
6.051 lei:
Imobilizari

Valoare (Lei)

Aparatura de birotica si alte active corporale

6.051

Total

6.051

Achizitia acestor imobilizari noi a fost facuta din sursele proprii ale societatii, in scopul
asigurarii bunei desfasurari a activitatii societatii, implicit a functionarii Complexului
Comercial Bucur Obor.
Casarile in suma de de 28.959 lei au fost generate de activitatea curenta, ca o necesitatea
de adaptare a echipamentelor tehnologice si aparaturii de birotica la nevoile prezente ale
societatii din cursul anului 2020.
Imobilizari

Valoare (Lei)

Echipamente tehnologice si masini

16.951

Alte imobilizari corporale

12.008

Total

28.959

In luna decembrie 2020, in conformitate cu legislatia fiscala in vigoare, ca urmare a
investitiilor in curs efectuate pentru obtinerea autorizatiei ISU, a fost efectuata
reevaluarea in scop fiscal a activelor imobilizate de la adresa Sos. Colentina nr. 2
din patrimoniul Societatii de catre un evaluator autorizat ANEVAR, Savaliuc Roxana, cu
legitimatia nr. 15972.
Notabil de precizat este faptul ca in cursul anului 2020 societatea Bucur Obor S.A. a
obtinut in urma investitiilor efectuate si a demersurilor intreprinse Autorizatia de
securitate la incendiu nr. 500/20/SU/B-IF-AUZ care certifica realizarea
masurilor de securitate la incendiu la CENTRUL COMERCIAL BUCUR OBOR SA
S+Si+P+Mez+Ep, Sd=48.694,28 mp, amplasat in Bucuresti, Sos. Colentina nr. 2.
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Tot in 2020 a fost obtinuta si Autorizatia de mediu nr.475 din 02.11.2020 pentru
activitatile specifice Societatii.

1.5. Descrierea principalelor rezultate si evaluarea activitatii
societatii
1.5.1.

Elemente de evaluare generala

Indicator

2017 (Lei)

Cifra de afaceri neta

29.211.283

32.640.556

33.313.299

31.623.915

Profit Net

16.587.592

11.766.855

13.434.655

10.214.527

0

8.078.250

8.078.250

8.078.250

16.587.592

19.845.105

21.512.905

18.292.777

EBITDA

21.849.744

24.787.297

26.353.701

22.737.927

Cheltuieli operationale

10.419.359

18.290.283

18.694.029

19.319.082

Lichiditate

23.642.664

24.135.021

15.098.280

6.764.690

Rezultatul reportat reprezentand

2018 (Lei)

2019 (Lei)

2020 (Lei)

surplusul realizat din rezerva din
reevaluare

Total rezultat net realizat
distribuibil

(numerar si echivalent in numerar)

a) Profit
Profitul obtinut in anul de raportare 2020 este de 10.214.527. „Rezultatul reportat
reprezentand surplusul realizat din rezerva din reevaluare” este in suma de
8.078.250 lei. Total rezultat net realizat obtinut in 2020 este in suma de 18.292.777 lei,
in scadere cu 14,97 % fata de exercitiul financiar anterior, de 21.512.905 lei.
b) Cifra de afaceri
In anul 2020, a fost de 31.623.915 lei, in scadere cu 5,07% fata de 2019 (33.313.299 lei).
c) Export
Societatea Bucur Obor S.A. nu realizeaza activitati de export.
d) Costuri
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Cresterea cheltuielilor operationale de la la 18.694.029 lei, in 2019, la 19.319.02 lei, in 2020,
s-a datorat preponderent cresterii cheltuielii cu personalul (de la 3.578.166 lei in 2019 la
3.994.503 lei in anul de raportare) .
Cheltuielile totale in anul 2020 s-au ridicat la 19.346.786 lei.
Indicator

2018 (Lei)

2019 (Lei)

2020 (Lei)

Cheltuieli cu personalul

3.319.915

3.578.166

3.994.503

Cheltuieli privind prestatiile externe

3.404.645

3.524.526

3.711.813

Utilitati (energie/apa)

1.649.453

1.912.740

1.856.085

Amortizare

8.974.005

8.789.315

8.865.894

475.509

410.530

551.700

207.376

834.815

512.661

149.740

70.853

65.090

Cheltuieli cu alte impozite sit axe si
varsaminte asimilate
Ajustari pentru deprecierea creantelor
clientilor
Provizion pentru riscuri si cheltuieli

In structura costurilor societatii din anul 2020, o pondere de 9,59% din totalul
cheltuielilor, respectiv de 1.856.085 lei, o detin cheltuielile pentru utilitati (energie electrica,
apa/canalizare, agent termic pentru incalzire).
In anul 2020 Societatea a cheltuit 3.994.503 lei cu forta de munca, conform Contractului
Colectiv de Munca si legislatiei muncii in vigoare. Platile au constat in salarii, tichete de masa
si contributii asiguratorii pentru munca, aferente unui numar mediu de 40 de salariati.
Cheltuielile cu personalul au inregistrat o usoara crestere cu 11,64 % fata de 2019, ca
urmare a cresterii salariului minim pe economie si a acordarii unui bonus conducerii executive
a Societatii, in acord cu Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor din data de 26.03.2020.
Amortizarile legale ale cladirilor si mijloacelor fixe aflate in patrimoniul societatii au fost
de 8.865.894 lei, in crestere usoara fata de anul 2019.
Cheltuielile cu provizioanele pentru riscuri au fost de 65.090 lei, iar ajustarea de valoare
in sine este de 2.045 lei.
Cheltuielile privind ajustarea valorii activelor circulante au fost de 524.661 lei. Ajustarea
de valoare privind deprecierea activelor circulante a fost de 8.588 lei.
Bucur Obor a cheltuit in 2020 cu prestatiile externe efectuate de catre terti suma de
3.711.813 lei, cu 5,31 % mai mult decat in anul 2019. Ponderi semnificative in aceasta clasa de
cheltuieli au:
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•

serviciile de paza si protectie a Complexului Bucur Obor, prestate de catre firma
specializata de paza si protectie;

•

serviciile de telefonie fixa si mobila pentru intreg Complexul Bucur Obor;

•

serviciile de salubrizare, deratizare si dezinsectie;

•

cheltuielile de judecata, experti tehnici si experti contabili, notari, avocati;

•

lucrarile de reparatii si intretinere la imobilele societatii;

e) Procent din piata detinut
In pofida numeroaselor complexe comerciale si mall-uri deschise in Bucuresti, BUCUR
OBOR S.A. isi pastreaza si in 2020 ponderea de piata si vizitatorii fideli, prin specificul aparte.
Complexul comercial ofera o multitudine de magazine, intr-un mix unic in Bucuresti, o
imbinare intre afaceri de familie de tip mercerie, tesaturi, metraje, geamuri & oglinzi,
galanterie, marochinarie si altele, impreuna cu branduri internationale consacrate. Este
cunoscut ca o destinatie pentru cumparaturi si servicii utile pentru vizitatori, dar si un spatiu
apropiat de sufletul lor, cu zeci de ani de traditie, intr-un loc familiar, cu intreprinzatori,
produse si servicii foarte utile.
Concurenta pe segmentul retail in zona Obor-Colentina-Barbu Vacarescu ramane
neschimbata:
Complexul Obor, langa Primaria Sector 2
Kaufland-Colentina
Billa si Kaufland Barbu Vacarescu
Carrefour Colentina
Metro Voluntari
magazine Mega Image
Veranda Mall.
Gradul de influenta pe care concurentii zonali il exercita asupra activitatilor comerciale
ale partenerilor din Bucur Obor ramane si in 2020 neglijabil, avand in vedere faptul ca mixul
unicat de produse si servicii, de tip business-uri de familie si branduri internationale (unele
dintre acestea fiind atipice in piata de retail) oferite de Complexul Comercial Bucur Obor l-au
transformat intr-o destinatie care a depasit stadiul de „Complex Comercial de proximitate”,
adresandu-se publicului dintr-un areal extins la nivel regional.
f) Lichiditate
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La sfarsitul anului 2020, BUCUR OBOR S.A. avea active circulante nete in suma de
8.398.864 lei. In anul 2019 valoarea indicatorului lichiditate a fost de 13.698.588 lei.
Depozitele bancare nou constituite in exercitiul financiar incheiat cumuleaza la sfarsitul anului
2020 suma 6.000.000 lei. Societatea nu are angajate credite bancare la sfarsitul anului 2020.
1.5.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii
a) Produse si servicii principale
BUCUR OBOR S.A. a realizat in 2020 activitati de inchiriere spatii comerciale proprii,
conform contractelor negociate si agreate de catre parti. Majoritatea celor peste 231 de
contracte sunt incheiate cu persoane juridice diferite.
b) Pietele principale de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si
metodele de distributie
c) Evolutia veniturilor companiei in ultimii trei ani si analiza categoriilor de
venituri
Clasa de venituri

2018 (Lei)

2019 (Lei)

2020 (Lei)

28.479.009

28.946.019

26.892.141

19.850

30.177

4.617

3.075.527

3.419.124

3.703.483

5.885

18.743

900

Venituri din despagubiri si penalitati

347.415

238.349

32.799

Venituri din dobanzi

499.902

544.231

276.917

Venituri din chirii
Alte venit din exploatare
Refacturare utilitati
Venituri din refacturare deseuri

In situatiile financiare, respectiv contul de profit si pierdere, veniturile totale sunt in
suma de 32.658.531 lei, acestea nefiind armonizate cu anularea provizioanelor in suma de
579.117 lei (ajustate pe seama cheltuielilor).
Veniturile realizate de societate in 2020 din chirii au fost in suma 26.892.141 lei, ceea ce
reprezinta 82,34% din total venituri, in scadere cu 7,1 % fata de cele inregistrate in 2019 –
28.946.019 lei.
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Din refacturarea utilitatilor catre societatile partenere, conform prevederilor
contractelor incheiate, societatea a realizat venituri in suma de 3.703.483 lei, respectiv 11,34%
din total venituri.
S-au inregistrat venituri din lucrari executate in favoarea chiriasilor in suma de 443.006
lei, din valorificarea deseurilor reciclabile in suma de 900 lei, din alte activitati de exploatare
4.617 lei si din despagubiri sau penalitati suma de 32.799 lei.
276.917 de lei sau 0,84% din totalul veniturilor realizate de Societate in 2020 au fost
venituri din dobanzi.
Veniturile din chirii in anul 2020, in suma de 26.892.141 lei (82,34% din totalul
veniturilor), au fost realizate pe o suprafata inchiriata de peste 23.000 m2. La sfarsitul anului
suprafata ocupata conform contractelor de inchiriere era de 23.312 m2, ceea ce reprezenta la
acea data aproximativ 90% din totalul spatiului inchiriabil.
Conform Hotararilor Adunarilor Generale din 29.03.2019 si 26.03.2020 au fost
inregistrate din punct de vedere contabil la „venituri” dividendele neridicate pentru care
dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.
Au fost astfel reluate la „Alte venituri din exploatare”, in anul 2019 dividende stabilite
prin hotararile nr. 1, 2 si 3 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
20.09.2015, neridicate pana la data de 02.11.2018 (in valoare de 1.535.681 RON), respectiv in
anul 2020 dividende stabilite prin hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 21.03.2017, neridicate pana la data de 04.05.2020 (in valoare de 720.282 RON).
Dividende reluate la „Alte venituri din
exploatare” pentru care dreptul la actiune a

2019

2020

fost prescris
AGOA stabilire dividende

20.09.2015

21.03.2017

Termenul limita de exercitare a dreptului de actiune

02.11.2018

04.05.2020

AGOA reluare la venituri

29.03.2019

26.03.2020

1.535.681 RON

720.282 RON

Suma reluata la „Alte venituri din exploatare”

d) Litigii
Litigiile care au intrat pe rolul instantelor de judecata in anul 2020 si evolutia litigiilor
existente la data de 31.12.2020 si prezentate in Raportul administratorilor aferent anului 2020
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au facut obiectul unor rapoarte curente transmise catre A.S.F. si publicate pe site-ul societatii
si al B.V.B.
La sfarsitul anului 2020, societatea Bucur Obor S.A. mai era parte in urmatoarele litigii
(Anexa 1):
•

Dosare referitoare la hotarari ale Adunarilor Generale ale Actionarilor - un
numar de cca 17 dosare principale din anul 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 si din
anul 2020;

•

Dosare fundamentate pe sentinta penala nr. 172/25.02.2011 - un numar de 3
dosare;

•

Litigii de munca - un numar de 2 dosare;

•

Alte litigii - un numar de 6 dosare;

•

Alte actiuni in pretentii - un numar de 5 dosare;

•

Actiuni pentru recuperarea debitelor restante - un numar de 49 dosare.

1.5.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala
Avand in vedere ca obiectul de activitate al Societatii este de inchiriere spatii comerciale,
BUCUR OBOR S.A. nu realizeaza in mod curent operatiuni de aprovizionare cu materii prime
si materiale. In anul 2020, pe langa aprovizionarea cu materiale pentru intretinerea spatiilor
comerciale, materiale si piese de schimb pentru aparatele si instalatiile magazinului si produse
de papetarie/birotica, Societatea a efectuat achizitii de materiale necesare lucrarilor pentru
obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu.

1.5.4. Prezentarea activitatii de vanzari
a) Evolutia vanzarilor pe piata interna si a perspectivelor vanzarilor pe
termen mediu si lung
BUCUR OBOR S.A. isi desfasoara activitatea in principal in cadrul Complexului Comercial
Bucur Obor, aflat in proprietate exclusiva. Activitatile realizate in 2020 au constat
preponderent in inchirierea de spatii comerciale si depozite.
La sfarsitul anului, suprafata totala contractata de 23.312 mp era aferenta exclusiv
contractelor de inchiriere.
Scaderea economica moderata inregistrata in anul 2020, a fost generata de dificultăţile
create de criza pandemică şi de instituirea stării de urgenţă şi a stării de alertă. Aceste cauze
vor avea efecte vizibile si in anul 2021, estimandu-se temperarea cresterii economice, implicit
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contractia afacerilor in general. Managementul Societatii ramane retinut in estimarea unui
trend favorabil al valorii chiriilor.
Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) preconizeaza o scădere economică în
primele trei luni din 2021, prin comparaţie cu perioada similară din 2020. Începând cu al doilea
trimestru al acestui an economia va începe să recupereze usor şi va creşte, pe tot anul, cu 4,3%,
arată reprezentanţii CNSP în nota care însoţeşte prognoza de iarnă 2021, pe care reprezentantii
guvernului îşi construiesc bugetul.
Se preconizeaza ca revenirea în zona pozitivă este deplasată spre trimestrul II 2021,
urmând ca şi în primul trimestru al anului 2021 să existe o uşoară contracţie economică faţă de
primul trimestru 2020, se arată în document.
b) Situatia concurentiala in comercializarea cu amanuntul a marfurilor
In anul 2020 activitatea de comercializare a marfurilor cu amanuntul devine liniara.
Datorita lipsei de predictibilitate, marii jucatori din piata de profil si-au temperat politicile
expansioniste, iar concurenta zonala a ramas neschimbata.
Bucur Obor are ca activitate preponderenta inchirierea de spatii comerciale, in care clientii
comercializeaza marfuri cu amanuntul. Societatea si-a pastrat specificul, dar apetitul pentru
consum in scadere al clientilot tinta a dus la scaderea drastica a cifrei de afaceri in randul
partenerilor societatii, determinandu-i pe multi sa-si schimbe abordarea sau sa-si reconsidere
statutul de partener al Bucur Obor.
c) Dependente semnificative fata de un singur client sau un grup de clienti a
carui/caror pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii
Bucur Obor S.A. nu este dependenta de un singur client prin a carui pierdere sa se reduca
semnificativ veniturile societatii. In portofoliul societatii raman peste 230 de contracte de
inchiriere, marea majoritate a acestora incheiate cu persoane juridice distincte. Acest fapt
asigura pastrarea stabilitatii financiare a companiei.

Categoria societatii
partenere

Foarte mari
(>1000

m2)

Mari (200 m2 1000

m2)

Medii (100
m2

- 200

m2)

Mici (20 m2 100

m2)

Foarte mici (<20
m2)

Ponderea fiecarei
categorii in numarul

1,73%

5,63%

10,39%

42,86%

39,39%

40,10%

21,87%

14,08%

20,20%

3,74%

total de chiriasi
Ponderea fiecarei
categorii in suprafata
totala inchiriata
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Ponderea fiecarei
categorii in total

16,10%

14,84%

20,44%

35,18%

13,45%

incasari

Ponderea fiecarei categorii in numarul total de chiriasi
Foarte mari
Mari
2% 6%

Foarte mici
39%

Medii
10%

Mici
43%

Foarte mari

Mari

Medii

Mici

Foarte mici

Ponderea fiecarei categorii in suprafata totala inchiriata
Foarte mici
4%
Mici
20%

Foarte mari
40%

Medii
14%

Mari
22%
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Ponderea fiecarei categorii in total incasari
Foarte mici
14%

Foarte mari
16%

Mari
15%

Mici
35%
Medii
20%

Politica managementului a avut in vedere si in 2020 faptul ca Bucur Obor, ca si complex
comercial, s-a consacrat ca o destinatie adresata clientilor cu venituri mici si medii. S-a reusit
popularea zonelor libere de la etaj si subsol.
Branduri ancora prezente:
Domeniu de activitate

Electrocasnice

Financiar-Bancar

Farma

Retail

Food
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Health & wellness

1.6. Aspecte privind personalul societatii
1.6.1. Numarul si nivelul de pregatire a angajatilor societatii si gradul de
sindicalizare a fortei de munca
In cursul anului 2020, Societatea BUCUR OBOR S.A. si-a desfasurat activitatea cu un
nr. mediu de 40 salariati, dupa cum urmeaza:
•

directori 2;

•

personal de administratie 13;

•

personal auxiliar 25;

Cei 13 salariati care compun personalul de administratie au urmatoarea pregatire:
•

absolventi cu studii superioare, din care 3 cu studii juridice, 4 cu studii
economice, 2 inginerie;

•

4 absolventi de liceu cu bacalaureat;

In cadrul personalului auxiliar, nivelul de pregatire este urmatorul:
•

6 absolventi de liceu cu bacalaureat;

•

4 absolventi de scoli profesionale;

•

15 absolventi cu cursuri atestare pompieri si operator statie PSI.

Important de mentionat este ca in anul 2020 peste 15% din personalul angajat a trecut
prin boala Covid 19.
1.6.2. Raporturile dintre manager si angajati
La data de 31.12.2020 managementul societatii se afla in raporturi normale cu angajatii
societatii si nu existau stari conflictuale intre directorul general al societatii si Sindicatul
Dreptatii Bucur Obor sau angajati ai societatii.
Pe cale ierarhica, conducerea executiva a societatii este realizata de Directorul General
si Directorul adjunct, care mai departe au in subordine sefii de servicii. Intre acestia si
subordonatii lor exista de asemenea raporturi normale si corecte de serviciu, nefiind
inregistrate conflicte majore intre acestia si subordonatii lor.
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1.7.

Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a
emitentului asupra mediului inconjurator

Societatea BUCUR OBOR S.A. nu a desfasurat in 2020 o activitate cu un impact deosebit
asupra mediului inconjurator.
Important de mentionat aici este si obtinerea Autorizatiei de mediu nr.475 din
02.11.2020 pentru activitatile specifice Societatii.

1.8.

Activitatea de cercetare/dezvoltare

Datorita specificului activitatii entitatii, aceea de inchiriere spatii comerciale, nu apare
drept necesara realizarea de activitati de cercetare- dezvoltare.

1.9.

Activitati privind managementul riscului

Potrivit Codului de Guvernanta Corporativa pentru Piata Aero emis de Bursa de Valori
Bucuresti, Consiliul de Administratie al BUCUR OBOR S.A. adopta reguli stricte pentru a se
asigura ca managementul riscului este facut in mod corespunzator si eficient in cadrul
Companiei. Consiliul de Administratie al Bucur Obor S.A. supravegheaza și coordoneaza in
permanenta managementul riscului prin implicare directa.
a) Riscul de piata
Bucur Obor S.A. este expusa riscului de piata care poate fi generat atat de factori specifici
interni, cat si de factori externi care afecteaza toata piata de profil sau intreaga economie.
Consiliul de Administratie al companiei urmareste atent dinamica portofoliului de
contracte incheiate, urmarind pastrarea unui indice de diversificare ridicat, precum si o
solvabilitate acceptabila a entitatilor partenere. Se remarca astfel societati mari si mici care
acopera o gama mai mult decat complexa de produse si servicii din domeniile: articole pentru
copii, artizanat, bijuterii, birotica-papetarie, mercerie-galanterie, electronice-electrocasnice,
mobila – decoratiuni interioare, fierarie – chimicale, blanuri – articole din piele, cosmetice –
infrumusetare, alimentatie.
b) Riscul de schimb valutar
Riscul de schimb valutar este diminuat semnificativ datorita preocuparii permanente
a Consiliul de Administratie al companiei pentru negocierea si incheierea contractelor de
inchiriere in EURO. O alta masura de reducere a expunerii la acest risc o reprezinta politica de
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negociere a garantiilor contractuale in RON, evitandu-se astfel, in situatia returnarii acestora,
plati in concordanta cu un curs EUR-RON nefavorabil monedei nationale.
c) Riscul de pret
Societatea este supusa acestui risc, avand in vedere ca este un important consumator
de utilitati necesare desfasurarii activitatii: energia electrica, energie termica, apa. Ca urmare
a monitorizarii permanente de catre Consiliul de Administratie a evolutiei preturilor utilitatilor
si analizei rezultatelor financiare obtinute, s-a actionat in consecinta prin renegocieri de
contracte atat cu furnizorii, pentru obtinerea unor preturi rezonabile ale utilitatilor, cat si cu
clientii, pentru coplata acestor cheltuieli. In 2019 a fost demarat un amplu program de montare
a unor echipamente de iluminat moderne si eficiente energetic, in locul celor existente. Acest
program a fost continuat si in 2020, iar rezultatele sunt pozitive in privinta scaderii consumului
energiei electrice.
d) Riscului operational
Bucur Obor este o companie cu un portofoliu de active imobilizate relativ vechi, ale caror
dotari/instalatii/mentenanta genereaza costuri importante in totalul cheltuielilor angrenate de
societate. O atentie deosebita este acordata riscurilor legate de siguranta in situatii de urgenta,
si se mentin eforturile pentru armonizarea activitatii societatii si a sistemelor PSI in
conformitate cu noua legislatie ISU. Societatea a obtinut in 2020 Autorizatia de securitate
la incendiu nr. 500/20/SU/B-IF-AUZ care certifica realizarea masurilor de
securitate

la

incendiu

la

CENTRUL

COMERCIAL

BUCUR

OBOR

SA

S+Si+P+Mez+Ep, Sd=48.694,28 mp amplasat in Bucuresti, Sos. Colentina nr. 2.

e) Riscul de credit
Dinamica sectorului in care activeaza Societatea poate conduce la aparitia
dificultatilor in recuperarea creantelor. Managementul urmareste atent evolutia activitatii
partenerilor de afaceri, avand totodata implementate politici de constituire de garantii si
proceduri de urmarire a incasarilor, dar si de actionare in cazuri de depasire a termenelor
agreate contractual cu clientii.
f) Riscul de lichiditate
Din punct de vedere al lichiditatii si cash-flow-ului, expunerea Societatii a crescut in
2020 datorita aparitiei in randul partenerilor a dificultatilor de onorare a termenelor de plata.
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1.10. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii
1.10.1.

Tendinte, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce

afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu
2020
O atentie sporita o acorda managementul si fluctuatiilor de pe piata energiei electrice
si termice, respectiv cresterii pretului Mwh.
Instabilitatea politica poate de asemenea afecta activitatea societatii prin prisma
modificarilor legislative si a lipsei de predictibilitate fiscala. Se estimeaza pentru anul 2021 o
scadere usoara a puterii de cumparare din cauza scaderii sau mentinerii constante a veniturilor
unor categorii ale populatiei.
1.10.2.

Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra

situatiei financiare a societatii comparativ cu anul precedent
In anul 2017 a fost demarat un proces complex de avizare, proiectare, adaptare, si
modificare a sistemelor PSI in conformitate cu noua legislatie ISU. Aceaste demersuri s-au
materializat si in 2019 in executarea de lucrari specifice. In anul 2020 aceste lucrari au
continuat si a fost obtinuta Autorizatia de securitate la incendiu nr. 500/20/SU/B-IFAUZ care certifica realizarea masurilor de securitate la incendiu la CENTRUL
COMERCIAL BUCUR OBOR SA S+Si+P+Mez+Ep, Sd=48.694,28 mp amplasat in
Bucuresti, Sos. Colentina nr. 2.
1.10.3.

Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra

situatiei financiare a societatii comparativ cu anul precedent
Evenimente si schimbari economice care ar putea afecta sensibil veniturile din
activitatea de baza ar fi scaderea sensibila a puterii de cumparare a populatiei, ceea ce ar putea
conduce la diminuarea vanzarilor de marfuri nealimentare si a bunurilor de larg consum.
Societatile chiriase ale Bucur Obor se adreseaza in mare parte cumparatorilor cu
venituri mici/medii, pe cale de consecinta influenta acestor factori ar putea conduce la scaderea
drastica a vanzarilor chiriasilor, implicit la presiunea pe renegocierea si scaderea valorii
chiriilor. Previziunile macroeconomice prevad totusi o revenire pe plus a cresterii economice
in al doilea trimestru al anului 2021, iar managementul nu observa in acest moment elemente
semnificative de riscuri sau tranzactii economice care sa afecteze semnificativ veniturile
activitatii de baza in anul curent.
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2. ACTIVELE CORPORALE ALE BUCUR OBOR S.A.

2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de
productie in proprietatea societatii
BUCUR OBOR S.A. isi desfasoara activitatea in cadrul Complexului Comercial Bucur
Obor, situat in Bucuresti, Sos. Colentina nr. 2, in imobilul din Sos. Mihai Bravu nr. 2 si in
imobilul din Sos. Colentina nr. 6A. Toate aceste imobile sunt in proprietatea societatii.

2.2. Gradul de uzura a proprietatilor societatii
Valoarea de inventar a imobilelor societatii a fost stabilita la 31.12.2017 in urma evaluarii
de catre un evaluator autorizat ANEVAR, la solicitarea Societatii, pentru a prezenta valoarea
justa de piata in situatiile financiare; astfel valorile de inventar se prezinta dupa cum urmeaza:

IMOBIL

Valoare de inventar (Lei)

Imobil ALMO 1 COLENTINA 2

11.109.040

Imobil ALMO 2 COLENTINA 2

5.006.106

Imobil ALMO 3 COLENTINA 2

10.133.246

Imobil ALMO 4 COLENTINA 2

1.797.294

Imobil ALMO 5 COLENTINA 2

1.862.626

Imobil ZONA CENTRALA COLENTINA 2

28.530.160

Imobil MIRAJ MIHAI BRAVU 2

3.210.946

Imobil COLENTINA 6 A

1.105.470

TOTAL

62.754.888
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TEREN

Teren

(Localizare)

(Suprafata

Valoare de
m 2)

inventar (Lei)

14.695 din care:
Sos. Colentina nr. 2, sector 2, Bucuresti

- 12.790 proprietate exclusiva
- 1.905 proprietate in cota parte

40.460.652

indiviza cu asociatiile de proprietari
Sos. Mihai Bravu nr. 2, sector 2, Bucuresti

17,85

Sos. Colentina nr. 6A, sector 2, Bucuresti

431

TOTAL

1.145.376
41.606.028

Din analiza documentelor de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor
societatii reiese urmatoarea situatie privind gradul de uzura al acestora:
•

Imobilul ALMO 1 are numarul de inventar 1001 si ocupa latura dinspre Sos. Colentina,
fiind constituit din subsolul, parterul si mezaninul blocului, ce are un regim de inaltime
de P+10 si P+12. Imobilul a fost pus in functiune in luna mai 1977. Durata de amortizare
conform prevederilor legale este de 48 de ani, cu 5 ani durata ramasa de amortizare.
Avand in aceste conditii un grad de uzura de 90%, valoarea de inventar a imobilului este
de 11.109.040 lei.

•

Imobilul ALMO 2 are numarul de inventar 1002 si ocupa latura dinspre Sos. Mihai
Bravu, fiind constituit din subsolul, parterul si mezaninul blocului, ce are un regim de
inaltime de P+14, P+15 si P+16. Imobilul a fost pus in functiune in luna august 1975.
Durata de amortizare conform prevederilor legale este de 48 de ani, iar durata ramasa
de amortizat este de 3 ani. Avand in aceste conditii un grad de uzura de 94%, valoarea
de inventar a imobilului este de 5.006.106 lei.

•

Imobilul ALMO 3 are numarul de inventar 1003 si ocupa latura dinspre parcaj si
Primaria Sector 2, fiind constituit din subsolul, parterul si mezaninul blocului, ce are un
regim de inaltime de P+10, P+11 si P+12. Imobilul a fost pus in functiune in luna iunie
1976. Durata de amortizare conform prevederilor legale este de 48 de ani, iar durata
ramasa de amortizat este de 4 ani. Avand in aceste conditii un grad de uzura de 92%,
valoarea de inventar a imobilului este de 10.133.246 lei.

•

Imobilul ALMO 4 are numarul de inventar 1004 si ocupa latura dinspre Aleea Campul
Mosilor, fiind constituit din subsolul, parterul si mezaninul blocului, ce are un regim de
inaltime de P+12. Imobilul a fost pus in functiune in luna aprilie 1977. ALMO 4 a
beneficiat de lucrari de modernizare in anul 2003, prin refacerea completa a spatiilor
vechi si crearea de noi spatii comerciale (mezanin-complexul OMNIA). Durata normata
ramasa de amortizat este de 5 de ani, avand in aceste conditii un grad de uzura de 90%.
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Valoarea de inventar a imobilului este de 1.797.294 lei.
•

ALMO 5 are numarul de inventar 1008 si ocupa latura dinspre Aleea Campul Mosilor,
fiind constituit din subsolul, parterul si mezaninul blocului, ce are un regim de inaltime
de P+12. Imobilul a fost dat in folosinta in luna aprilie 1977. Acest imobil are durata
normata de functionare de 48 de ani, rezultand astfel o durata ramasa de amortizat de
5 ani, avand in aceste conditii un grad de uzura de 90%. Valoarea de inventar a
imobilului este de 1.862.626 lei.

•

Imobilul Zona Centrala are numarul de inventar 1005 si este marginit de imobilele
ALMO 1 – 5, fiind constituit din subsol, parter si partial mezanin, fara bloc de locuinte
deasupra. Imobilul Zona Centrala a fost pus in functiune in luna aprilie 1977. Durata de
amortizare conform prevederilor legale de 48 de ani, iar durata ramasa de amortizat este
de 5 ani, avand in aceste conditii un grad de uzura de 90%. Valoarea de inventar a
imobilului este de 28.530.160 lei.

•

Imobilul Miraj are numarul de inventar 1006 si face parte din lantul de magazine aflat
la parterul blocului de locuinte din Sos. Mihai Bravu nr. 2. Imobilul a fost pus in
functiune in luna noiembrie 1979 si are o durata de amortizare conform prevederilor
legale de 48 de ani. Cu 7 ani durata ramasa de amortizare si grad de uzura de 85%,
imobilul are valoarea de inventar de 3.210.946 lei.

• Imobilul din Sos. Colentina nr. 6A are numarul de inventar 1007 si este compus
din demisol, parter, etaj si mansarda partiala, fiind pus in functiune in luna noiembrie
1915. Valoarea de inventar a imobilului in urma reevaluarii este de 1.105.470 lei. Acest
imobil a fost amortizat integral.
2.3.

Potentialele probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor
corporale ale societatii

La data prezentului raport, Bucur Obor S.A. nu are si nici nu preconizeaza aparitia unor
probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii, cu exceptia
cererii formulata de Asociatia de Proprietari Bloc Almo 1 referitoare la subsolul blocului ALMO
1, obiect al Dosarului nr. 20317/300/2019 pe rolul Judecatoriei Sectorului 2, aflat in
rejudecare.
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3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE
BUCUR OBOR S.A.

3.1. Precizarea pietelor din Romania pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise de BUCUR OBOR S.A.
Actiunile emise de Societatea BUCUR OBOR S.A. sunt ordinare, nominative si
dematerializate si se tranzactioneaza pe sistemul alternativ/multilateral de tranzactionare
administrat (MTS) de Bursa de Valori Bucuresti S.A., denumit AeRO – Premium. Valoarea de
piata a actiunilor se stabileste in functie de cererea si oferta existente pe piata la momentul
efectuarii tranzactiilor. Prin decizia nr. 1460 din 03.07.2015, Autoritatea de Supraveghere
Financiara a hotarat admiterea la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare
AERO administrat de BVB a actiunilor emise de BUCUR OBOR S.A.
In data de 30.08.2017, Societatea a obtinut codul de identificare al entitatii juridice
(Legal Entity Identifier - codul LEI), in vederea alinierii la cerintele impuse, inclusiv emitentilor
de instrumente financiare, de pachetul legislativ adoptat la nivelul Uniunii Europene (UE), in
scopul cresterii transparentei si integritatii pietelor financiare din UE. Codul LEI al
Societatii BUCUR OBOR este 2138008PF4H4B6SSBT29.
Cotatia actiunii BUCU a atins un maxim de 15,8 lei/titlu in data de 04.05.2020. In
ultima sedinta de tranzactionare din 2020 actiunea BUCU a fost cotata la 14,1 lei.
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Cotatii zilnice si volume tranzactionate

Sursa : www. bv b.r o

3.2. Politica de dividend a BUCUR OBOR S.A.
Repartizarea ca dividend a profitului de 25.585.959 lei, aferent anilor 2015 si 2016 a fost
aprobata de actionari prin hotararea AGOA nr. 2 din data de 21.03.2017. Din aceasta suma, la
sfarsitul anului 2019 mai erau de distribuit 724.048 lei. La data de 04.05.2020 s-a implinit
termenul de prescriptie extinctiva a acestor sume. Actionarii au constatat si stabilit prescriptia
dreptului la actiune pentru dividendele aferente anilor 2015 si 2016, neridicate in termen de
trei ani de la Data Platii de catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de
Adunarea Generala.
Suma din aceste dividende prescrisa a fost de 720.282 lei si a fost reluata la alte venituri
din exploatare in cursul anului 2020.
Repartizarea ca dividend a profitului de 16.583.255.06 lei aferent anului 2017 a fost
aprobata de actionari prin AGOA din 22.03.2018. Din aceasta suma, la sfarsitul anului 2020
mai erau de distribuit 469.781 lei.
Repartizarea ca dividend a profitului de 19.836.240,02 lei aferent anului 2018 a fost
aprobata de actionari prin AGOA din 29.03.2019. Din aceasta suma, la sfarsitul anului 2020
mai erau de distribuit 582.212 lei.
Repartizarea profitului aferent anului 2019 ca dividend a fost aprobata de actionari
prin AGOA din 26.03.2020 cand s-a hotarat distribuirea sumei de 21.508.207 lei. Din aceasta
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suma s-a platit impozitul aferent de 490.010 lei si s-a distribuit suma de 20.327.034 lei,
ramanand de distribuit la sfarsitul anului 2020 suma de 691.163 lei.
La aceasta data Societatea nu are stabilita o politica de dividend. Repartizarea profitului
net anual cu destinatia dividend sau cu alta/alte destinatii prevazute de lege se decide in fiecare
an prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor societatii. Consiliul de
Aministratie a propus Adunarii Generale a Actionarilor ca profitul net aferent anului 2020 sa
fie repartizat ca dividend, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de
Inregistrare stabilita in Adunare Generala.

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii de achizitionare a
propriilor actiuni
Adunarea Generala a Actionarilor BUCUR OBOR S.A. nu a adoptat pana in prezent
hotarari de achizitionare a propriilor actiuni.
Societatea nu detine actiuni proprii.
BUCUR OBOR S.A. nu are filiale.
BUCUR OBOR S.A. nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.
Structura actionariatului Societatii la data de 31.12.2020 este urmatoarea:

Structura actionariatului la data de 31.12.2020

29,51%
AMADEUS GRIUP SRL

54,44%

MANEA GELU
ALTI ACTIONARI

16,05%
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4. CONDUCEREA SOCIETATII BUCUR OBOR S.A.

4.1. Guvernanta Corporativa
Prin aplicarea principiilor stipulate in Codul de Guvernanta Corporativa pentru Piata
Aero emis de Bursa de Valori Bucuresti si intrat in vigoare in 2016 se creste transparenta
procesului decizional, sporind astfel increderea actionarilor in companie. De asemenea,
progresul societatii in conformarea cu acest Cod contribuie la protejarea drepturilor
actionarilor, imbunatatind performanta generala a companiei. Bucur Obor isi adapteaza
continuu practicile de guvernanta corporativa, astfel incat sa poata aplica cerintele Codului.
Detalii in acest sens sunt cuprinse in Declaratia Aplici sau Explici anexata Raportului financiar
anual pentru exercitiul financiar 2020, care va fi disponibilizat actionarilor si investitorilor in
forma finala dupa aprobarea prezentului raport in Adunarea Generala Ordinara anuala.

4.2. Administratorii Societatii & participatiile administratorilor
la capitalul Societatii
In cursul anului 2020, Societatea BUCUR OBOR S.A. a fost condusa de un Consiliu de
Administratie format din trei membri, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pentru un
mandat de 4 ani, in data de 26.03.2020.
Din data de 30.11.2016 componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
•

Rotaru Cristinel-Ionel - Presedinte CA,
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•

Popescu-Cruceru Anca-Sorina – Administrator,

•

Tiripa Gabriel-Ciprian – Administrator.

Domnul Rotaru Cristinel-Ionel, cetatean roman, nascut la data de 06.07.1968 in Bacau,
judetul Bacau, are 53 ani si este absolvent al Facultatii de Petrol si Gaze Ploiesti, absolvent
master din cadrul Academiei de Studii Economice – Bucuresti, Facultatea Finante, Banci si
Burse de Valori. Detine un numar de 1 actiune, reprezentand 0,000007% din capitalul social
al Bucur Obor S.A., este membru al Consiliului de Administratie si indeplineste si functia de
Presedinte al Consiliului de Administratie.
Domnul Tiripa Gabriel-Ciprian, cetatean roman, nascut la data de 16.10.1982 in Braila,
judetul Braila, are 38 ani, este absolvent al Facultatii de Finante Banci din cadrul Academiei de
Studii Economice – Bucuresti si detine un numar de 1 actiune, reprezentand 0,000007% din
capitalul social al Bucur Obor S.A.
Doamna Popescu-Cruceru Anca-Sorina, cetatean roman, nascuta la data de 29.01.1970
in Bucuresti, are 51 ani si este absolventa a Facultatii de Drept, Universitatea Bucuresti si detine
un numar de 215 actiuni, reprezentand 0,001607% din capitalul social al Bucur Obor S.A.
Nu exista niciun acord, intelegere sau legatura de familie intre vreun administrator si
vreo alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator in societate.

4.3. Activitatea Consiliului de Administratie
Evaluarea activitatii Consiliului de Administratie in 2020 a fost facuta sub
supravegherea Presedintelui Consiliului de Administratie, in persoana Domnului Rotaru
Cristinel-Ionel. Atat Consiliul de Administratie, ca si organ colectiv statutar, cat si membrii
Consiliului, si-au exercitat atributiile in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv,
legislatia aplicabila si hotararile Adunarii Generale.
In anul 2020, consiliul s-a intrunit in conditiile legii de 16 ori in componenta Rotaru
Cristinel-Ionel, Popescu-Cruceru Anca-Sorina si Tiripa Gabriel-Ciprian.

4.4. Conducerea

executiva

&

participatiile

Directorilor

la

capitalul Societatii
Conducerea executiva a societatii a fost asigurata conform Hotararii Consiliului de
Administratie nr. 944 din data de 23.05.2016 prin Rotaru Cristinel-Ionel (Director General) si
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Hau Mihai-Gabriel (Director Adjunct). Domnul Hau Mihai-Gabriel nu detine actiuni emise de
Bucur Obor S.A.

4.5. Veniturile membrilor CA si ale Directorilor societatii Bucur
Obor S.A. in 2020
In 2020 membrii Consiliului de Administratie au beneficiat de indemnizatii nete conform
hotararilor AGOA, dupa cum urmeaza:

IMOBIL

Functie

Indemnizatie lunara

Indemnizatii totale

medie neta (Lei)

nete incasate in 2019 (lei)

Membru al
Rotaru Cristinel-Ionel

Consiliului

4.883

58.600

4.883

58.600

4.883

58.600

de Administratie
Membru al
Tiripa Gabriel-Ciprian

Consiliului
de Administratie
Membru al

Popescu-Cruceru Anca-Sorina

Consiliului
de Administratie

TOTAL

175.800

Rotaru Cristinel-Ionel

Director General

19.200

230.400

Hau Mihai-Gabriel

Director Adjunct

14.065

168.790

In prezent, membrii Consiliului de Administratie si Directorul adjunct al Societatii sunt
parte in calitate de parati in Dosarul nr. 41410/3/2017 format la Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VI-a Civila, avand ca obiect pretentii, in care reclamant este actionarul Manea Gelu. Dosarul se
afla in stadiul procesual de „judecare pe fond”, iar judecata este suspendata pana la
solutionarea definitiva a Dosarului nr. 39844/3/2016 al Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a.
Cu exceptia litigiului mentionat mai sus, nu exista alte litigii sau proceduri administrative in
care sa fi fost implicati, in ultimii 5 ani, administratorii si Directorii mentionati mai sus,
referitoare la activitatea acestora in cadrul Societatii, sau care sa priveasca capacitatea
respectivelor persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul Societatii.
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4.6. Auditorii Societatii
Auditul situatiilor financiare ale Societatii este asigurat de Societatea ANB
Consulting S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 111, sector 5,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.
J40/3084/1995, CIF 1 7289209, avand Autorizatia C.A.F.R. nr. 010/19.10.2001, reprezentata
prin Dl. Geafer Nadir ALI, cu Legitimatia C.A.F.R. nr. 1617/2006, numita prin hotararile
Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din 29.03.2019. Va fi supusa aprobarii adunarii
generale continuarea misiunii auditorului financiar si in exercitiul financiar 2021.
Auditul intern al BUCUR OBOR S.A. este asigurat de societatea de audit Jassil
Audit Reporting S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, Calea Victoriei nr. 16-18-20,
Etaj 2, Camera 4, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9453/2017, cod fiscal
37775766, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de
autorizatie 1373/2017, reprezentata legal de dna. Predescu Monica.
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5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA A
BUCUR OBOR S.A.

5.1. Bilant
Active care reprezinta cel putin 10% din total active
Denumire
activ
Imobile

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

16.563.284

16.563.284

16.656.797

62.754.888

54.050.847

45.346.806

36.642.764

62.420.870

15.057.127

30.575.448

23.642.664

24.135.021

15.098.280

6.764.690

107.827.612

58.322.115

72.835.361

130.526.512

127.329.894

120.310142

108.868.013

4.043.105

6.648.536

5.607.714

6.171.704

7.819.110

7.206.049

7.161.487

Numerar si alte
disponibilitati
lichide
Total Active
Datorii Totale

lei

Valoarea imobilelor societatii a scazut fata de 2019, ca urmare a inregistrarii amortizarii
din cursul anului 2020 in valoare de 8.865.894 lei.

Provizioane
Provizioanele constituite de Societate au urmatoarea structura la data de 31 decembrie 2020:

Sold la 31.12.2018

Sold la 31.12.2019

0

0

0

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

243.136

77.163

79.209

TOTAL

243.136

77.163

79.209

Provizioane pentru riscuri si

Sold la 31.12.2020

cheltuieli
Provizioane pentru litigii
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lei

In cursul anului 2020 s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare de
65.090 lei. Pe parcursul anului 2020 fost reluate la venituri provizioane pentru riscuri si
cheltuieli in valoare de 63.044 lei. Astfel, soldul la 31 decembrie 2020 al provizioanelor pentru
riscuri si cheltuieli este de 79.209 lei. In analiza constituirii de provizioane pentru litigii,
consiliul de administratie a avut in vedere informatiile/evaluarile privind impactul patrimonial
efectuate de catre avocatii societatii.

5.2. Cont de Profit si Pierdere
Pozitie cont de
Profit
Pierdere

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Cifra de Afaceri

14.876.124

20.686.245

28.219.850

29.211.283

33.313.299

Venituri Brute

22.336.760

23.635.581

28.999.027

30.059.698

35.682.709

31.623.915
32.658.531

lei

Cash-flow
Situatia
disponibilita

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.821

0

0

0

0

0

15.055.306

30.575.448

23.642.664

24.135.021

15.098.280

6.764.690

tilor banesti
Numerar in
casierie
Disponibilitati
bancare si alt
echivalent de
numerar
lei

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

548.469

0

2.921.882

8.076.648

2.787.932

Situatia
investitiilor

lei

5.3. Indicatori financiari
5.3.1.

Indicatori de gestiune
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Viteza de rotatie a activelor imobilizate:
Cifra de Afaceri
31.623.915
=
= 0,34
Active Imobilizate 92.780.345

Viteza de rotatie a activelor circulante:
Cifra de Afaceri
31.623.915
=
= 1,96
Active Circulante 16.087.668

Viteza de rotatie a activului total:
Cifra de Afaceri
Cifra de Afaceri
31.623.915
=
=
= 0,29
Activ Total
Active Imobilizate + Active Circulante + Cheltuieli in Avans 108.888.725

Indicatorii au valori foarte bune, reflectand capacitatea companiei de a-si rula intr-un an:
•

34% din Activele Imobilizate,

•

196% din Activele Circulante,

•

29% din Totalul Activelor.

4.5.1. Indicatori de lichiditate
Lichiditate curenta:
Active Circulante 16.087.668
=
= 3,06
Datorii Curente
5.256.280

Lichiditate imediata (quick ratio) :
Active Circulante − Stocuri 16.087.668 − 196.293 15.891.375
=
=
= 3,03
Datorii Curente
5.256.280
5.256.280

Lichiditatea reflecta capacitatea firmei de a-si onora obligatiile pe termen scurt prin
transformarea activelor curente (stocuri, creante, investitii pe termen scurt) in numerar. In
general, finantatorii considera bune valorile mai mari de 2, din motivele expuse mai sus.
Valoarea indicatorilor de lichiditate de peste 3,06 in contextul mai sus analizat reprezinta
siguranta ca societatea poate genera suficient cash din afacere, prin transformarea
operatiunilor in cash, pentru a-si onora fara probleme platile curente exigibile.
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4.5.2. Indicatori de solvabilitate
Rata de solvabilitate generala (Debt-to asset ratio):
DatoriiTotale
Activ Total

=

𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝐶𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒+𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖(>1𝑎𝑛)+𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜𝑎𝑛𝑒+𝑉𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑖𝑛 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑠
Active Imobilizate+Active Circulante+Cheltuieli in Avans

9.614.410

= 108.888.725 =0,0883

Avand in vedere ca o solvabilitate de 70% reprezinta un nivel acceptabil, valoarea de
8,8% pe care o inregistreaza Bucur Obor S.A. reflecta o stare de fapt in care doar 8,8% din
activele societatii sunt finantate prin datorii. De asemenea, presiunea pe profitabilitatea si
lichiditatea firmei (pentru a genera volumul de cash necesar platii obligatiilor fata de
furnizori/creditori) este foarte mica.
Gradul de indatorare generala (Debt-to-equity ratio):
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖(> 1𝑎𝑛) + 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜𝑎𝑛𝑒 + 𝑉𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑖𝑛 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑠
=
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑖
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑟𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑖
=

9.614.410
99.274.315

= 0,0969

Societatea Bucur Obor nu are contractate credite bancare sau alte forme de finantare de
la institutii financiare de credit.

Rotaru Cristinel Ionel
Presedinte al Consiliului de Administratie,

______________________
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6. ANEXE

1. Situatia litigiilor la data de 31.12.2020;
2. Bilantul la 31.12.2020;
3. Note la situatiile financiare;
4. Cash-Flow la 31.12.2020;
5. Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 – proiect -/Programul de
activitate pentru 2021;
6. Actul constitutiv actualizat al Societatii Bucur Obor S.A.;
7. Declaratia de Guvernanta Corporativa „Aplici sau explici” pentru anul
2020;
8. Declaratia persoanelor responsabile pentru exercitiul financiar 2020;
9. Raportul Auditorului Independent ANB Consulting catre actionarii BUCUR
OBOR
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Societatea BUCUR OBOR S.A.
Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2
J40/365/1991, CUI RO19

Situatia Litigiilor la data de 31.12.2020
Anexa 1 la „Raport anual al Consiliului de Administratie pentru 2020”
Societatea Bucur Obor S.A. este parte in urmatoarele litigii care au fost solutionate si/sau sunt sau au
intrat pe rolul instantelor de judecata in semestrul II al anului 2020:
I.

Litigii privind hotarari ale Adunarilor Generale ale Actionarilor societatii din anii
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

a) Litigii referitoare la Hotararile AGOA din 26.03.2020
1. Dosar nr. 10191/3/2020
Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila
Parti: Reclamanti - Manea Gelu, Manea Carmen, Ciocsan Marilena; Parat - Bucur Obor S.A.
Obiect fond: Actiune in anularea partiala a Hotararilor AGOA din data de 26.03.2020
Stadiu dosar: Fond solutionat. Prin Hotararea nr. 1357/30.07.2020, instanta a respins exceptia
lipsei de interes, ca neintemeiata, si a respins actiunea ca neintemeiata. Hotararea judecatoreasca nu a
fost comunicata.
b) Litigii referitoare la Hotararile AGOA din 29.03.2019
2. Dosar nr. 11278/3/2019
Instanta: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-a Civila
Parti: Intimati reclamanti - Gelu Manea; Manea Carmen; Ciocsan Marilena; Apelant parat - Bucur Obor
S.A.; Intervenient - Amadeus Group S.R.L.
Obiect: Actiune in anularea hotararilor AGOA din data de 29.03.2019
Stadiu dosar: Apel. Termen de judecata 20.01.2021.
Pe fond, prin Hotararea nr. 3149/30.10.2019, instanta a admis cererea si a constatat nulitatea absoluta
partiala a Hotararii AGOA din data de 29.03.2019, respectiv punctele 1, 2, 4 – 10. A obligat Bucur Obor
sa plateasca reclamantului Manea Gelu suma de 3.695 lei, iar reclamantei Manea Carmen suma de
3.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de avocat.
c) Litigii referitoare la Hotararile AGEA din 01.04.2019
3. Dosar nr. 11646/3/2019
Instanta: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-a Civila
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Societatea BUCUR OBOR S.A.
Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2
J40/365/1991, CUI RO19
Parti: Apelanti reclamanti - Gelu Manea; Manea Carmen; Ciocsan Marilena; Intimat parat - Bucur Obor
S.A.
Obiect: Actiune in anulare a hotararilor AGEA din data de 01.04.2019
Stadiu dosar: Solutionat definitiv.
In apel, prin Hotararea definitiva nr. 1542/04.11.2020, instanta a respins apelul ca nefondat.
Pe fond, prin Hotararea nr. 2982/16.10.2019, instanta a respins exceptia lipsei de interes, ca
neintemeiata, si a respins cererea ca neintemeiata.
d) Litigii referitoare la Hotararile AGOA din 22.03.2018
4. Dosar nr. 12168/3/2018
Instanta: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-a Civila
Parti: Apelanti reclamanti - Manea Gelu, Manea Carmen, Ene Victoria, Ciocsan Marilena; Intimat parat
– Bucur Obor S.A.
Obiect: Constatare nulitate partiala hotarari AGOA din data de 22.03.2018
Stadiu dosar: Solutionat definitiv.
In apel, prin Hotararea nr. 1797/16.12.2020, instanta a respins apelul ca nefondat. A admis exceptia
tardivitatii completarii motivelor de apel. A respins cererea de completare a motivelor de apel ca
tardiva. A respins cererea de sesizare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei
hotarari prealabile si cererea de sesizare a Curtii Constitutionale in vederea solutionarii a exceptiei de
neconstitutionalitate avand ca obiect dispozitiile art. 132 alin. 2, art. 123 alin. 3 si art. 177 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 31/1990, in interpretarea ca in cadrul actiunii in nulitatea hotararii adunarii generale nu este
admisibila cercetarea legalitatii registrului actionarilor. Cu drept de recurs in termen de 48 de ore de la
pronuntare in ce priveste respingerea cererii de sesizare a Curtii Constitutionale. Definitiva in rest.
Pe fond, prin Hotararea nr. 240/01.02.2019, instanta a respins exceptia lipsei de interes, invocata de
parata, ca neintemeiata. A respins cererea de chemare in judecata, ca neintemeiata. A respins cererea
reclamantilor privind acordarea cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata. A luat act ca parata isi
rezerva dreptul de a solicita pe cale separata cheltuielile de judecata.
e) Litigii referitoare la Hotararile AGOA din 21.03.2017
5. Dosar nr. 12259/3/2017
Instanta: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia a II-a Civila
Parti: Intimat - parat – Bucur Obor S.A.; Recurenti - reclamanti - Manea Gelu, Manea Carmen; Intimati
reclamanti - Ene Victoria, Bogdan Maria, Rusu Elena Viorica, Mircea Mihai, Ciocsan Marilena; Intimat
– intervenient in numele altei persoane – Amadeus Group S.R.L.
Obiect fond: Actiune in anularea Hotararilor AGOA din data de 21.03.2017
2

Societatea BUCUR OBOR S.A.
Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2
J40/365/1991, CUI RO19
Stadiu dosar: Recurs. I.C.C.J. a suspendat judecata recursului declarat de recurentii-reclamanti
Manea Carmen si Manea Gelu impotriva incheierii din 30 ianuarie 2019 si a deciziei nr. 494 din 20
martie 2019 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI-a Civila, in contradictoriu cu
intimatii-reclamanti Ene Victoria, Bogdan Maria, Rusu Elena Viorica, Mircea Mihai, Ciocsan Marilena
si intimata-parata Bucur Obor S.A. si intimata-intervenienta Amadeus Group S.R.L, in temeiul art. 413
alin. 1, pct. 1 C.P.C., pana la solutionarea de catre Curtea Constitutionala a exceptiei de
neconstitutionalitate. Fara nicio cale de atac.
Solutionat definitiv. In apel, prin Hotararea definitiva nr. 494/20.03.2019, instanta a respins
cererea de sesizare a ICCJ in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept, formulata de Manea Gelu, Manea Carmen, Ene Victoria, Bogdan Maria, Rusu ElenaViorica, Ciocsan Marinela si Mircea Mihai, ca neintemeiata. A admis apelul formulat de apelanta-parata
Bucur Obor S.A. impotriva sentintei civile nr. 3413/29.09.2017. A schimbat in parte sentinta apelata, in
sensul ca a respins cererea de chemare in judecata formulata in contradictoriu cu parata Bucur Obor
S.A., ca neintemeiata. Instanta a mentinut celelalte dispozitii ale sentintei civile apelate; a calificat
exceptia lipsei de interes in formularea apelului incident, invocata de intimata-parata Bucur Obor S.A.,
ca fiind exceptia inadmisibilitatii formularii apelului incident. A respins exceptia inadmisibilitatii
formularii apelului incident, invocata de intimata-parata Bucur Obor S.A., ca neintemeiata. A respins
apelul incident formulat de apelantii-reclamanti Manea Gelu, Manea Carmen, Ene Victoria, Bogdan
Maria, Rusu Elena-Viorica, Ciocsan Marinela si Mircea Mihai impotriva sentintei civile nr.
3413/29.09.2017, in contradictoriu cu intimata-parata Bucur Obor S.A., ca nefondat.
A admis cererea de interventie accesorie in interesul apelantei-parate Bucur Obor S.A., formulata de
intervenienta accesorie Amadeus Group S.R.L. A respins cererea apelantilor-reclamanti Manea Gelu,
Manea Carmen, Ene Victoria, Bogdan Maria, Rusu Elena-Viorica, Ciocsan Marinela si Mircea Mihai de
acordare a cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata. A luat act ca apelanta-parata Bucur Obor S.A. si-a
rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecata pe cale separata si ca intervenienta accesorie
Amadeus Group S.R.L. si-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecata pe cale separata.
In fond, prin Hotararea nr. 3413/29.09.2017, instanta a respins exceptia lipsei de interes invocata de
parata, ca neintemeiata. A admis cererea de chemare in judecata si a constatat nulitatea absoluta
partiala a Hotararii AGOA Bucur Obor S.A. adoptata la data de 21.03.2017, cu privire la punctele 1, 3-9.
f) Litigii referitoare la Hotararile AGOA din 12.07.2016
6. Dosar nr. 29511/3/2016
Instanta: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia a II-a Civila
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Parti: Recurenti (reclamanti) - Manea Gelu, Manea Carmen, Ene Victoria, Bogdan Maria, Rusu Elena,
Ciocsan Marilena; Intimat (parat) - Bucur Obor S.A.; Intimat (intervenient in numele altei persoane) –
Amadeus Group S.R.L.
Obiect fond: Actiune in anularea Hotararilor AGOA din data de 12.07.2016
Stadiu dosar: Recurs (suspendat). La termenul din 12.03.2020, I.C.C.J. in temeiul art. 413 alin. (1)
pct.1 C.P.C., a suspendat judecata recursului declarat de recurentii-reclamanti Manea Gelu, Rusu ElenaViorica, Manea Carmen, Ciocsan Marilena, Bogdan Maria si Ene Victoria impotriva Deciziei nr.
444/2019 din 6 martie 2019 si incheierii din 10 decembrie 2018 pronuntate de C.A.B. – Sectia a V-a
Civila, in contradictoriu cu intimata-parata Bucur Obor S.A. si intimata-intervenienta in numele altei
persoane Amadeus Group S.R.L., pana la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor
art. 132 alin. 9 teza II-a din Legea nr. 31/1990.
Solutionat definitiv. In apel, prin Hotararea definitiva nr. 444/06.03.2019, instanta a admis apelul
declarat de Bucur Obor S.A. A respins apelul declarat de apelantii reclamanti ca nefondat. A schimbat
sentinta apelata, in sensul ca a respins actiunea ca nefondata.
In fond, prin Hotararea nr. 1038/27.03.2017, instanta a admis actiunea si a constatat nulitatea
absoluta a Hotararii AGOA din data de 12.07.2016. A obligat parata la plata catre reclamanti a sumei de
2.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata (onorariu de avocat).
g) Litigii referitoare la pretinse Hotarari AGOA din 20.10.2016
7. Dosar nr. 39849/3/2016
Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila
Parti: Reclamant - Amadeus Group S.R.L.; Parata - Bucur Obor S.A.; Petent - Manea Gelu; Mircea
Mihai
Obiect: Ordonanta presedintiala privind suspendarea efectelor pretinselor Hotarari AGEA din data de
20.10.2016
Stadiu dosar: Solutionat definitiv. Prin Hotararea nr. 154/20.01.2017, instanta a admis cererea si a
dispus suspendarea executarii Hotararii AGEA din data de 20.10.2016 pana la solutionarea definitiva
a Dosarului nr. 39844/3/2016. Cererile de interventie formulate de Manea Gelu si Mircea Mihai au fost
respinse de Curtea de Apel Bucuresti, definitiv, prin Hotararea nr. 2109/13.12.2016.
8. Dosar nr. 39844/3/2016
Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila
Parti: Reclamant – Amadeus Group S.R.L.; Parat – Bucur Obor S.A.; Intervenienti: Manea Gelu,
Ciocsan Marilena
Obiect: Actiune in anularea Hotararilor AGEA din data de 20.10.2016
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Stadiu dosar: Fond (suspendat). Prin Incheierea de suspendare din 16.03.2018, instanta a admis
cererile de suspendare a cauzei formulate de parata Bucur Obor S.A. si intervenientul Manea Gelu. In
temeiul art. 413 alin. 1 pct. 2 NCPC a suspendat judecata cauzei pana la solutionarea definitiva a
cauzelor penale ce fac obiectul dosarului nr. 12153/P/2016 inregistrat la Serviciul de Investigare a
Criminalitatii Economice – Politia Sector 2 Bucuresti si nr. 1326/P/2016 inregistrat la Parchetul de pe
langa Curtea de Apel Bucuresti. Cu recurs pe durata suspendarii.
La termenul din 25.09.2017, instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active si exceptia
lipsei de interes invocate de intervenienta principala Ciocsan Marilena cu privire la cererea principala,
ca neintemeiate. A admis exceptia inadmisibilitatii cu privire la cererea completatoare a cererii de
chemare in judecata principale, exceptie invocata de intervenienta principala Ciocsan Marilena, si a
respins ca inadmisibila cererea de interventie formulata de intervenientul principal Manea Gelu, astfel
cum a fost precizata (admisa ulterior in apel prin Hotararea nr. 2030/13.11.2017 pronuntata de Curtea
de Apel Bucuresti).
9. Dosar nr. 39311/3/2016
Instanta: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a Civila
Parti: Apelant - petent – Bucur Obor S.A. prin Gelu Manea; Apelanti - intervenienti - Bucur Obor S.A.
prin Rotaru Cristinel Ionel, Granzulea Gheorghe; Intimat - intervenient - Amadeus Group S.R.L.
Obiect: Cereri in baza O.U.G. nr. 116/2009 (Hotarari AGEA din data de 20.10.2016)
Stadiu dosar: Apel (suspendat). Prin Hotararea nr. 198/18.11.2016, instanta de fond a admis cererile
de interventie, a respins cererea de depunere si mentionare acte, ca neintemeiata. Manea Gelu a
formulat apel in data de 25.11.2016, in numele Bucur Obor S.A., iar la termenul de judecata din data de
16.05.2017, in baza art. 413 (1) pct. 1 NCPC, instanta a dispus suspendarea judecarii cauzei pana la
solutionarea definitiva a Dosarului nr. 39844/3/2016.
Manea Gelu a formulat recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie; la termenul din data de
26.09.2018 instanta a respins, ca nefondat, recursul declarat de recurenta Bucur Obor S.A. prin
Manea Gelu impotriva incheierii de suspendare din 16.05.2017 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti
– Sectia a V-a Civila. Definitiva.
h) Litigii referitoare la Hotararile AGOA din 28.11.2016
10. Dosar nr. 9013/2/2017 (in fond si apel Dosar nr. 45620/3/2016)
Instanta: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia a II-a Civila
Parti: Recurenti (revizuenti, reclamanti) – Manea Gelu, Manea Carmen, Banica Silvia, Ene Victoria,
Tompea Razvan; Intimata (parata) - Bucur Obor S.A.
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Obiect: Revizuire Dosar nr. 45620/3/2016 (Actiune in anulare a Hotararilor AGOA din data de
28.11.2016)
Stadiu dosar: Recurs (suspendat).
In recurs, I.C.C.J. a suspendat judecata recursului declarat de reclamantii Manea Gelu, Manea
Carmen si Banica Silvia impotriva Deciziei civile nr. 1954 A/06.11.2017 pronuntata de Curtea de Apel
Bucureşti – Sectia a VI-a Civila, pana la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.
In revizuire, prin Hotararea definitiva nr. 510/14.03.2018, instanta a admis cererea de sesizare a
Curtii Constitutionale obiect al dosarului nr. 568D/2018 (in faza de raport). In temeiul art. 29 alin. 4
din Legea nr. 47/1992, a sesizat Curtea Constitutionala in vederea solutionarii exceptiei de
neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 509 alin. 1 pct. 8 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de
procedura civila, prin raportare la dispozitiile art. 1 alin. 3 si alin. 4 si art. 126 alin. 1 din Constitutie,
exceptie invocata de revizuenti. A respins cererea de suspendare a judecatii pana la solutionarea
exceptiei de neconstitutionalitate, a respins cererea de sesizare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in
vederea pronuntarii unei hotarari prealabile si exceptia inadmisibilitatii revizuirii. Instanta a respins
cererea de revizuire ca nefondata.
Solutionat definitiv. In apel, prin Hotararea nr. 1954/06.11.2017 (definitiva), instanta a admis
apelul si a schimbat in parte sentinta apelata, in sensul ca a respins cererea ca neintemeiata. A mentinut
solutia primei instante privind exceptia lipsei calitatii procesuale active.
In fond, prin Hotararea nr. 1713/09.05.2017, instanta a respins cererea formulata de reclamantii Ene
Victoria si Tompea Razvan Petru ca fiind formulata de persoane fara calitate procesuala activa. A admis
cererea formulata de reclamantii Manea Gelu, Manea Carmen si Banica Silvia. A constatat nulitatea
absoluta a Hotararii AGOA din data de 28.11.2016.
i) Litigii referitoare la Hotararile AGOA din 30.11.2016
11. Dosar nr. 46246/3/2016
Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila
Parti: Parat – Bucur Obor S.A.; Reclamanti - Manea Gelu, Manea Carmen, Ene Victoria, Tompea
Razvan, Banica Silvia
Obiect: Actiune in anularea Hotararilor AGOA din data de 30.11.2016
Stadiu dosar: Fond (suspendat). Prin Incheierea din 27.06.2017, instanta, in temeiul art. 413 alin. 1
pct. 1 CPC, a suspendat judecata cauzei pana la solutionarea definitiva a Dosarului nr. 39844/3/2016 pe
rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a Civila. Prin Hotararea nr. 377/08.12.2017, Curtea de Apel
Bucuresti a respins ca nefondat recursul impotriva suspendarii cauzei formulat de reclamanti
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j) Litigii referitoare la Hotararile AGOA din 20.09.2015
12. Dosar nr. 5319/2/2018 (fond si apel Dosar nr. 35935/3/2015)
Instanta: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia a II-a Civila
Parti: Recurent (reclamant) - Manea Gelu; Intimat parat - Bucur Obor S.A.; Recurenti (intervenienti
principali) Manea Carmen, Ene Victoria; Intimat (intervenient accesoriu) – Amadeus Group S.R.L.
Obiect fond: Actiune in anularea Hotararilor AGOA din data de 20.09.2015
Stadiu dosar: In recurs, in sedinta din data de 10.03.2020, I.C.C.J. a respins cererea de suspendare a
judecatii formulata de recurentul-reclamant si de recurentele-interveniente. A respins ca inadmisibil
recursul declarat de recurentul-reclamant Manea Gelu si de recurentele-interveniente Ene Victoria si
Manea Carmen impotriva deciziei civile nr. 258A din 14 februarie 2019, pronuntata de Curtea de Apel
Bucuresti – Sectia a VI-a Civila. A respins cererea formulata de intimata-parata Bucur Obor S.A. privind
obligarea recurentului-reclamant si a recurentelor-interveniente la plata cheltuielilor de judecata.
Solutionat definitiv. In apel, prin Hotararea definitiva nr. 258/14.02.2019, instanta a respins
apelul ca nefondat.
13. Dosar nr. 2594/2/2019 (revizuire Dosar nr. 35935/3/2015)
Instanta: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a Civila
Parti: Revizuent reclamant - Manea Gelu; Intimat parat - Bucur Obor S.A.; Revizuenti intervenienti Manea Carmen, Ene Victoria; Intimat intervenient – Amadeus Group S.R.L.
Obiect fond: Actiune in anularea Hotararilor AGOA din data de 20.09.2015
Stadiu dosar: Revizuire (suspendat). La termenul din 17.09.2019, instanta a suspendat judecata in
temeiul art. 413 alin.1 pct.3 C.pr.civ. civila pana la solutionarea recursului. Cu drept de recurs pe durata
suspendarii.
Solutionat definitiv.
k) Litigii referitoare la Hotararile AGOA din 30.10.2014
14. Dosar nr. 10303/3/2020
Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila
Parti: Reclamant – Ciocsan Marilena; Parata - Bucur Obor S.A.;
Obiect: Constatare nulitate absoluta a hotararilor AGA din data de 30.10.2014
Stadiu dosar: Fond solutionat. Prin Hotararea nr. 1906/21.10.2020, instanta a respins cererea de
chemare in judecata. Cu drept de apel in 30 zile de la comunicare.
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l) Alte litigii in legatura cu hotarari AGA Bucur Obor S.A.
15. Dosar nr. 32719/3/2014
Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila
Parti: Reclamant - Bucur Obor S.A.; Parati - Gelu Manea, Gheorghe Pistol
Obiect: Actiunea in raspundere exercitata de Bucur Obor S.A. impotriva fostilor administratori Gelu
Manea si Gheorghe Pistol
Stadiu dosar: Fond. Prin Hotararea – completare dispozitiv 161/29.01.2019, instanta a admis cererea
de completare dispozitiv formulata de catre paratii Manea Gelu si Pistol Gheorghe. A obligat reclamanta
Bucur Obor S.A. la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 9.340 lei catre paratul Pistol Gheorghe,
si 9.075 lei catre paratul Manea Gelu. A respins cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de
judecata, ca neintemeiata. Cu apel in 30 zile de la comunicare.
16. Dosar nr. 6530/2/2018 (Dosar fond nr. 38462/3/2014)
Instanta: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia a II-a Civila
Parti: Recurent (reclamant) – Manea Gelu; Intimata (parata) - Bucur Obor S.A.
Obiect fond: constatare nulitate absoluta partiala a actului constitutiv al Bucur Obor S.A.
Stadiu dosar: Recurs. Termen in 16.03.2021.
Solutionat definitiv.In apel, prin Hotararea nr. 2148/01.11.2018, instanta a respins apelul formulat
de Manea Gelu ca nefondat.
In rejudecare in fond, prin Hotararea nr. 4019/31.10.2017, instanta a respins exceptiile invocate de
Bucur Obor ca neintemeiate si a respins cererea de chemare in judecata ca neintemeiata.
Anterior, la data de 02.04.2015, instanta de fond a respins cererea de chemare in judecata ca
inadmisibila. In apel, prin Hotararea nr. 124/25.01.2016, instanta a respins exceptia lipsei de interes
ca neintemeiata, a admis apelul, a anulat sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi
instante, aceasta hotarare fiind mentinuta si de instanta de recurs.
17. Dosar nr. 30936/3/2018
Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila
Parti: Reclamant – Manea Gelu; Parata - Bucur Obor S.A.; Consiliul de Administratie al Bucur Obor
S.A.; Intervenient – Amadeus Group S.R.L.
Obiect: Autorizare convocare AGOA vot cumulativ
Stadiu dosar: Fond (suspendat). Prin Incheiere de suspendare din data de 17.01.2020, instanta a
admis cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.
84 si 106 din Legea nr. 24/2017. A dispus suspendarea judecarii cauzei in temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1
CPC. Cu recurs pe durata suspendarii.
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18. Reclamantii din dosarele amintite au ridicat in diverse faze procesuale exceptia de
neconstitutionalitate a art. 132 alin. (9) teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990 (in
dosarele in care s-a admis cererea de sesizare, exceptia a fost trimisa la Curtea
Constitutionala a Romaniei si dosarele formate se afla in procedura de raport).
II. Litigii referitoare la executarea/conexe sentintei penale nr. 172/25.02.2011
1. Dosar nr. 6411/300/2018
Instanta: Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
Parti: Parati - Bucur Obor S.A., Depozitarul Central S.A.; Reclamanti – Stamate Elena s.a.m.d.
Obiect: Actiune in raspundere delictuala (dividende actiuni sentinta penala)
Stadiu dosar: Fond. Urmatorul termen de judecata este 15.01.2021. Instanta a dispus efectuarea
unei expertize contabile.
2. Dosar nr. 35793/3/2018
Instanta: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a Civila
Parti: Intimat (parat) – Bucur Obor S.A.; Apelanti (reclamanti) – Manea Gelu; Manea Carmen; Apelant
(parat) - Depozitarul Central S.A.
Obiect: Constatare nulitate act – constatare nulitate Registre actionari
Stadiu dosar: Apel solutionat. Prin Hotararea nr. 1405 din 23.10.2020, instanta a respins exceptia
lipsei de interes, ca neintemeiata si a respins apelurile, ca nefondate. Cu recurs.
In fond, prin Hotararea nr. 3427/25.11.2019, instanta a admis exceptia inadmisibilitatii cererii
principale, invocata de ambele parate. A admis exceptia lipsei de interes in sustinerea cererii
reconventionale, invocata de reclamanti. A respins cererea principala formulata de reclamantii Manea
Gelu si Manea Carmen in contradictoriu cu paratii Bucur Obor S.A. si Depozitarul Central S.A., ca
inadmisibila. A respins cererea reconventionala formulata de paratul Depozitarul Central S.A. in
contradictoriu cu reclamantii Manea Gelu si Manea Carmen si parata Bucur Obor ca lipsita de interes. A
admis in parte cererea paratului-reconvenient Depozitarul Central S.A. si a obligat reclamantii Manea
Gelu si Manea Carmen, in solidar, la plata sumei de 2.750 lei catre aceasta parata, cu titlu de cheltuieli
de judecata.
3. Dosar nr. 273/300/2019
Instanta: Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
Parti: Creditor: Alexe Nicolae, Alexe Liliana, Debitori urmariti: Bucur Obor S.A.; Depozitarul Central
S.A.
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Dosar executare silita nr. 526/2018, Biroul Executorilor Judecatoresti Asociati „Olteanu, Haja si
Ghinea”
Obiect: Contestatie la executare, suspendare executare (punere in dreptul de proprietate si reinscriere
in Registrul actionarilor)
Stadiu dosar: Fond solutionat. La termenul din data de 11.04.2019, instanta a respins contestatia la
executarea silita formulata de contestatoarea Bucur Obor S.A. in contradictoriu cu intimatul Biroul de
Executori Judecatoresti Asociati Olteanu, Haja si Ghinea, ca fiind facuta impotriva unei persoane lipsite
de calitate procesuala pasiva. A admis in parte contestatia la executarea silita formulata de
contestatoarea Bucur Obor S.A. in contradictoriu cu intimatii Alexe Neculae si Alexe Liliana. A anulat in
parte incheierea pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti la data de 28.11.2018 in dosarul nr.
25766/300/2018, anume in partea prin care s-a incuviintat executarea silita fata de contestatoare. A
anulat executarea silita insasi si toate actele de executare silita efectuate fata de contestatoare de catre
Biroul de Executori Judecatoresti Asociati Olteanu, Haja si Ghinea in dosarul de executare silita nr.
526/2018. A anulat in parte incheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare emisa la data de
07.12.2018 de catre Biroul de Executori Judecatoresti Asociati Olteanu, Haja si Ghinea in dosarul de
executare silita nr. 526/2018, anume in partea prin care aceste cheltuieli au fost stabilite in sarcina
contestatoarei Bucur Obor S.A. A respins cererea de suspendare a executarii silite ca ramasa fara obiect.
A respins ca neintemeiata cererea contestatoarei de obligare a intimatilor la plata cu titlu de cheltuieli
de judecata a taxei judiciare de timbru. Cu drept numai de apel in termen de 10 zile de la comunicarea
sentintei, cererea de apel urmand a fi depusa la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti.
III. Litigii de munca
1. Dosar nr. 72/90/2017
Instanta: Tribunalul Valcea
Parti: Revizuent - contestator – Pandrea Silviu; Intimat - Bucur Obor S.A.; Intervenient – Manea Gelu
Obiect: Contestatie decizie de concediere revizuire Dosar nr. 35880/3/2014
Stadiu dosar: Revizuire – prin Hotararea nr. 1183/30.10.2017, instanta a respins cererea de revizuire
ca inadmisibila. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare (necomunicata).
2. Dosar nr. 17738/3/2016
Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a pentru conflicte de munca si asigurari sociale
Parti: Contestator – Tompea Cristian; Parata – Bucur Obor S.A.
Obiect: Contestatie impotriva deciziei de sanctionare
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Stadiu dosar: Fond solutionat. Prin Hotararea nr. 646/01.02.2017, instanta a respins contestatia ca
neintemeiata. Cu apel in 10 zile de la comunicare (necomunicata).
IV. Diverse actiuni in pretentii
1. Dosar nr. 19330/3/2016
Instanta: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a Civila
Parti: Apelant - reclamant – Siliana Import Export S.R.L.; Intimat-parat – Bucur Obor S.A.
Obiect: Obligatie de a face privind modificarea contractului de inchiriere nr. 1853/03.11.2015
Stadiu dosar: Apel solutionat. Prin Hotararea nr. 10/10.01.2019, instanta a admis exceptia de
netimbrare si a anulat apelul, ca netimbrat. Cu recurs in 30 de zile de la comunicare.
Prin Hotararea nr. 3858/23.10.2017, instanta de fond a respins cererea ca neintemeiata.
2. Dosar nr. 23261/300/2018
Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a V-a Civila
Parti: Apelanti parati –Manea Gelu, Manea Carmen; intimat reclamant – Bucur Obor S.A.
Obiect: Pretentii
Stadiu dosar: Apel solutionat. Prin Hotararea nr. 2058 din 18.09.2020, instanta a respins apelul
principal si apelul incident, ca nefondate. Cu drept de recurs in termen de 30 zile de la comunicare.
Fond. Prin Hotararea nr. 2933/28.03.2019, instanta a admis in parte cererea de chemare in judecata si
a obligat paratii in solidar la plata catre Bucur Obor S.A. a sumei de 10.000 de lei, cu titlu de
despagubiri, reprezentand cheltuieli de judecata aferente solutionarii dosarului nr. 8403/2/2017 al
Curtii de Apel Bucuresti. Compenseaza integral cheltuielile de judecata.
3. Dosar nr. 20317/300/2019
Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a III-a Civila
Parti: Apelant reclamant –Asociatia de Proprietari Bloc Almo 1; intimat parat – Bucur Obor S.A.
Obiect: Revendicare imobiliara, obligatie de a face, pretentii
Stadiu dosar: Apel. Termen 11.01.2021.
In fond, prin Hotararea nr. 565/30.01.2020, instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active
a reclamantei Asociatia de Proprietari Bloc Almo 1. A respins, fiind formulata de o persoana fara calitate
procesuala activa, cererea reclamantei Asociatia de Proprietari Bloc Almo 1, in contradictoriu cu parata
Bucur Obor S.A.
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4. Dosar nr. 16398/303/2020
Instanta: Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti
Parti: Reclamant – Bucur Obor S.A.; Parat – Tip Top Food Industry S.R.L.
Obiect: Pretentii
Stadiu dosar: Termen de judecata 04.02.2021.
5. Dosar nr. 32990/3/2020
Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila
Parti: Reclamant –Auchan Romania S.A.; Parat – Bucur Obor S.A.
Obiect: Pretentii
Stadiu dosar: In procedura de regularizare.
6. Pe rolul instantelor se mai afla diverse actiuni in pretentii pentru cheltuieli de
judecate ocazionate de dosarele solutionate, in fond si/sau cale de atac, indreptate de sau
impotriva Bucur Obor S.A., admise in tot sau in parte.
V. Alte litigii
1. Dosar nr. 15501/3/2017
Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila
Parti: Parat – Bucur Obor S.A.; Reclamanti – Manea Gelu, Pistol Gheorghe; Intervenienti in nume
propriu – Amadeus Group S.R.L., Calaigiu Steluta, Duca Maria, Gavriz Bojiana, Granzulea Gheorghe,
Granzulea Cherata, Granzulea Cristian, Granzulea Elena, Hauca Anne Marie s.a.
Obiect: Obligatia de a face
Stadiu dosar: Fond solutionat. Prin Hotararea nr. 671/19.06.2020, instanta a respins exceptia
inadmisibilitatii, exceptia lipsei calitatii procesuale active, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive,
exceptia lipsei de interes, exceptia prescriptiei ca neintemeiate. A respins actiunea principala ca
neintemeiata. A admis cererea de interventie principala. A constatat inexistenta dreptului reclamantilor
de a fi repusi in functia de administratori. Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare, care
se depune la Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila.
2. Dosar nr. 17285/3/2019
Instanta: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VI-a Civila
Parti: Apelant (parat) – Bucur Obor S.A.; Apelant (reclamant) – Manea Gelu
Obiect: Obligatia de a face – desemnare expert calculare onorarii avocat
12

Societatea BUCUR OBOR S.A.
Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2
J40/365/1991, CUI RO19
Stadiu dosar: Solutionat definitiv.
Prin Hotararea definitiva nr. 1391/22.10.2020, instanta a respins apelul formulat de apelantul Manea
Gelu, ca nefondat. A admis apelul declarat de apelanta Bucur Obor SA. si a schimbat incheierea in
sensul ca a respins cererea ca inadmisibila. A respins cererea apelantului Manea Gelu de acordare
cheltuieli de judecata, ca neintemeiata, si a obligat pe intimatul Manea Gelu la plata catre apelanta
Bucur Obor S.A. a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecata (taxa judiciara de timbru).
Prin incheierea finala (dezinvestire) din 24.07.2019, instanta, in temeiul art. 136 alin. (1) din
Legea nr. 31/1990, a admis in parte cererea formulata de petent. A dispus efectuarea unui raport care sa
aiba ca obiect verificarea operatiunilor de plata a sumelor de bani achitate de societatea Bucur Obor
S.A. pentru serviciile avocatiale prestate in dosarele nr. 17754/3/2015, nr. 18195/3/2015, nr.
33768/3/2014 si nr. 12477/3/2015, defalcat pentru fiecare dosar si fiecare faza procesuala, cu indicarea
datelor la care s-au emis facturile aferente si s-au efectuat platile si a orelor efective de activitate
prestata de avocati. A desemnat expert in specialitatea contabilitate si audit financiar, prin tragere la
sorti, pe Hogea Roxana Valentina. A fost stabilit onorariul expertului la suma de 3.000 lei, in sarcina
petentului, in baza art. 136 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. A respins cererea petentului de obligare a
Bucur Obor la plata cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata. Executorie.
3. Dosar nr. 14666/300/2018
Instanta: Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
Parti: Petent – Bucur Obor S.A.; Intimat – Garda Nationala de Mediu
Obiect: Plangere contraventionala seria GNM nr. 06198/14.06.2018
Stadiu dosar: Fond solutionat. Prin Hotararea nr. 10006/17.10.2018, instanta a respins plangerea
formulata impotriva procesului verbal de contraventie seria GNM nr. 06198/14.06.2018, ca
neintemeiata. Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare.
4. Dosar nr. 32313/3/2020
Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila
Parti: Reclamant –Auchan Romania S.A.; Parat – Bucur Obor S.A.
Obiect: Ordonanta presedintiala
Stadiu dosar: Termen de judecata 19.01.2021.
5. Dosar nr. 18264/303/2020
Instanta: Judecatoria Sectorului 6
Parti: Contestator –Auchan Romania S.A.; Intimat – Bucur Obor S.A.; Terti popriti – ING Bank,
Unicredit Bank S.A., BRD – Groupe Societe Generale S.A.
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Obiect: Contestatie la executare
Stadiu dosar: In procedura de regularizare.
6. Dosar nr. 18266/303/2020
Instanta: Judecatoria Sectorului 6
Parti: Contestator –Auchan Romania S.A.; Intimat – Bucur Obor S.A.; Terti popriti – ING Bank,
Unicredit Bank S.A., BRD – Groupe Societe Generale S.A.
Obiect: Contestatie la executare
Stadiu dosar: In procedura de regularizare.
VI. Stadiul proceselor avand ca obiect recuperarea creantelor societatii
in semestrul II 2020
1. In al doilea semestru al anului 2020, Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila a pronuntat
hotararea, ramasa definitiva, de inchidere a procedurii de faliment si radiere a debitoarei Siliana
Import Export S.R.L. De asemenea, a fost desfiintata sentinta de inchidere a procedurii de faliment
a debitoarei Debut Eat&Go S.R.L., cauza fiind repusa pe rol pentru continuarea procedurii.
2. Pe rolul instantelor specializate in procedura de insolventa continua solutionarea dosarelor privind
urmatoarele societati debitoare: Luxury Collection S.R.L., Osman Cereale S.R.L., Floralin
Comimpex S.R.L., Maneja Comexim S.R.L. si Corallo S.R.L., iar impotriva debitoarei Damiany
Trans Activ S.R.L. s-a pronuntat deschiderea procedurii generale de insolventa.
3. Au fost initiate ori au continuat proceduri de executare silita a hotararilor definitive obtinute
impotriva urmatorilor debitori: Chirita Constantin, in calitate de administrator al societatii A&C
S.R.L., Bogvas S.R.L., Buinos Mih S.R.L., Baghi Group S.R.L., Maricos Marketing S.R.L., Mirena
Prod S.R.L., Olimp Interprest S.R.L., Parla 99 Imp Exp S.R.L., Poni Com S.R.L., Tama Tex S.R.L.,
Virgomar S.R.L., Tropical World S.R.L., Giada 98 Impex S.R.L., Gemalina Impex S.R.L., New Star
Generation S.R.L., Valemy și Asociatii S.R.L., Actionz Activ S.R.L., Danimax Silver S.R.L., EWO
Clean S.R.L., Autocat Business S.R.L., Salon Jenys S.R.L., Vermaria 2002 S.R.L., Selekt Coffe Criss
S.R.L., Betyevenimente S.R.L., Voinea Mary S.R.L., Atelier 31 Couture S.R.L., Spartan Import
Export S.R.L.
4. De asemenea, s-au initiat proceduri de recuperare a debitelor restante prin punerea in executare a
contractelor de inchiriere in cazul urmatorilor debitori: Auchan Romania S.A., MEN Import Export
S.R.L., Damiany Tran Activ S.R.L., Basic Line S.R.L. si Butyvali Serv S.R.L.
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5. S-au incheiat acorduri de plata prin care s-a obtinut executarea voluntara in cazul urmatorilor
debitori: Green Tara Decor S.R.L., Hellen Delice S.R.L. si Eximcom Madis 93 S.R.L.
6. Au fost admise in fond ordonante de plata formulate impotriva debitorilor Louver MD S.R.L., Vivo
Development Association S.R.L., Luxbet Arena S.R.L., Metropola Office S.R.L. si Paun Plant S.R.L.,
urmand ca la ramanerea definitiva a hotararilor judecatoresti sa fie demarate proceduri de
executare silita.
7. Se afla in curs de solutionare ordonante de plata formulate impotriva debitorilor Invest House
S.R.L. si Chemda Design S.R.L.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.
Cristinel-Ionel ROTARU, Presedinte-Director General
_________________
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NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE
Ajustari de valoare
Valoare bruta

Denumirea activului imobilizat

(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere
de valoare)

Sold la
31.dec.19

0

Cresteri

1

2

38.712

0

Cedari,
transferuri si
alte reduceri

Ajustari
inregistrate
Reduceri
in cursul
perioadei sau reluari
de
raportare

Sold la

Sold la

31.dec

31.dec

2020

2019

4 = 1+ 2-3

5

6

38.712

30.256

1.172

Valoare contabila neta

Sold la

Sold la

Sold la

31.dec.20

31.dec.19

31.dec.20

7

8 = 5 + 6 -7

9=1-5

10=4-8

0

31.428

8.456

7.284

0

0

0

a) Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete, concesiuni, fond comercial
Alte imobilizari necorporale

0

Avansuri si imobilizari necorporale in curs
Total imobilizari necorporale

0
38.712

0

0

38.712

30.256

1.172

0

31.428

8.456

7.284

8.704.041

0

26.112.124

86.951.833

78.247.792
171.178

b) Imobilizari corporale
Terenuri si amenajari teren

0

Investitii imobiliare

104.359.916

104.359.916 17.408.083

Echipamente tehnologice si masini

3.419.052

Alte imobilizari corporale

495.882

6.051

Imobilizari in curs

11.451.376

2.787.932

Total imobilizari corporale

119.726.226

2.793.983

16.951

3.402.101

3.133.445

114.429

16.951

3.230.923

285.607

12.008

489.925

342.899

46.251

12.008

377.142

152.983

112.783

14.239.308

0

0

0

0

11.451.376

14.239.308

8.864.721

28.959

29.720.189

98.841.799

92.771.061

0

0

0

28.959

0
c) Imobilizari financiare

2.000

0

0

Total

119.766.938

2.793.983

28.959
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122.491.250 20.884.427
0

0

2.000

0

122.531.962 20.914.683

0

0

0

2.000

2.000

8.865.893

28.959

29.751.617

98.852.255

92.780.345

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)
1.a. Imobilizari necorporale
La 31 decembrie 2020, valoarea neta contabila a grupei de imobilizari necorporale este de 7.284 RON (31
decembrie 2019: 8.456 RON), reprezentand in principal programe informatice.
1.b. Imobilizari corporale
Societatea a procedat la reevaluarea investitiilor imobiliare existente la sfarsitul exercitiului financiar 2017,
astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari
in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu.
Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel reevaluate a inceput sa se inregistreze in
contabilitate incepand cu data de 1 ianuarie 2018.
Conform pct. 109 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile
financiare consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014 , surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare
este capitalizat prin transferul direct in rezultatul reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentand
surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat. O parte din
castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. In acest caz, valoarea rezervei transferate este
diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza
costului initial al activului.
Astfel cum prevede pct. 112, nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita, direct sau indirect, cu
exceptia cazului in care reprezinta un castig efectiv realizat. Cu exceptia cazurilor prevazute la pct. 109 – 112 din
reglementari, rezerva din reevaluare nu poate fi redusa.
In conformitate cu prevederile pct. 418 alin. (4), rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale au caracter
nedistribuibil. Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor
subsectiunii 3.4.1 "Reevaluarea imobilizarilor corporale" din reglementari.
Asadar, rezervervele din reevaluare au caracter nedistribuibil. In ceea ce priveste sumele transferate in contul 1175
- "Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare" reglementarile contabile privind
situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014 nu
prevad restrictii cu privire la repartizare.
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Astfel, exista modificari ale rezervei din reevaluare pe parcursul exercitiului financiar 2020:

Rezerve din reevaluare

Perioada de
raportare
incheiata la
31 decembrie
2019

Perioada de
raportare
incheiata la
31 decembrie
2020

Rezerva din reevaluare la inceputul exercitiului financiar
Diferente din reevaluare inregistrate in cursul exercitiului financiar
Sume transferate din rezerva din reevaluare in cursul anului la Rezultatul
reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare

95.519.373
-

87.441.123
-

8.078.250

8.078.250

Rezerva din reevaluare la finalul exercitiului financiar

87.441.123

79.362.873

1.c. Active detinute in leasing financiar sau achizitionate in rate
La 31 decembrie 2020 societatea nu are inregistrate mijloace fixe in cadrul unor contracte de leasing financiar.
1.d. Imobilizari corporale vandute.
Societatea nu a vandut in cursul anului 2020 imobilizari corporale.
1.e. Active grevate/ipotecate de garantii
Nu exista active corporale grevate de sarcini.
1.f. Altele
Pe parcursul anului 2020, in categoria imobilizarilor au avut loc „Cresteri”, precum si „Descresteri” prezentate in
tabelul Active Imobilizate.
In cursul anului 2020 au fost date in folosinta/achizitionate imobilizari noi in valoare de 6.051 lei:

Imobilizari
Aparatura de birotica si alte active corporale
Total

Valoare
6.051
6.051

Valoarea casarilor a fost de 28.959 lei si a fost generata de activitatea curenta ca o necesitatea de adaptare a
echipamentelor tehnologice si aparaturii de birotica la nevoile prezente ale societatii in cursul anului 2020.
Achizitia acestor imobilizari noi a fost facuta din sursele proprii ale societatii, in scopul asigurarii bunei desfasurari
a activitatii societatii, implicit a functionarii Complexului Comercial Bucur Obor.
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In luna decembrie 2019, in conformitate cu legislatia fiscala in vigoare, precum si ca urmare a investitiilor in curs
realizate pentru obtinerea autorizatiei ISU, a fost efectuata reevaluarea in scop fiscal a activelor imobilizate din
Sos. Colentina nr. 2, precum si a celorlalte doua imobile din Mihai Bravu nr.2 si Sos. Colentina 6a existente in
patrimoniul Societatii, de catre un evaluator autorizat ANEVAR, Savaliuc Roxana, cu legitimatia nr. 15972.
In luna decembrie 2020, ca urmare a investitiilor realizate in cursul anului 2020 pentru obtinerea autorizatiei
ISU, a fost efectuata reevaluarea in scop fiscal a activelor imobilizate din soseaua Colentina nr. 2 pentru a
determina noua valoare de impunere pentru anul 2021, de catre un evaluator autorizat ANEVAR, Savaliuc Roxana,
cu legitimatia nr. 15972.
1.g. Imobilizari financiare
Imobilizarile financiare au urmatoarea structura la data de 31 decembrie 2020:
Sold la
31 decembrie
2019

Imobilizari financiare

Alte imobilizari financiare (garantii)
Total

Sold la
31 decembrie
2020

2.000
2.000

2.000
2.000

Imobilizarile financiare reprezinta cautiuni consemnate la judecator.
La 31 decembrie 2020, valoarea Imobilizarilor financiare era de 2.000 RON. Pe parcusul anului 2020 valoarea
imobilizarilor financiare nu a suferit modificari. Acesta situatie s-a realizat ca urmare a faptului ca nu s-au restituit
vechile cautiuni constituite pentru litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata si nu s-au constituit altele noi in
anul curent.
1.h. Subventii
Societatea nu a beneficiat de subventii pe parcursul anilor 2020 si 2019.

NOTA 2: PROVIZIOANE
Provizioanele constituite de Societate au urmatoarea structura la data de 31 decembrie 2020:

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
Provizioane pentru litigii
Provizioane riscuri si cheltuieli
Total

Sold la
31 decembrie 2019

Sold la
31 decembrie 2020

77.163
77.163

79.209
79.209

In cursul anului 2020 s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 65.090 lei. Pe parcursul
anului 2020 fost reluate la venituri provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 63.044 lei. Astfel, soldul
la 31 decembrie 2020 al provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli este de 79.209 lei. In analiza constituirii de
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provizioane pentru litigii, consiliul de administratie a avut in vedere informatiile/evaluarile privind impactul
patrimonial efectuate de catre avocatii societatii.

NOTA 3: REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului

Rezultat reportat de repartizat la inceputul perioadei de
raportare
Profit net de repartizat:
- rezerva legala
- alte rezerve
- acoperirea pierderii contabile
- altele
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve
de reevaluare
Profit
realizat
nerepartizat/rezultat
reportat
nerepartizat la sfarsitul perioadei de raportare

Perioada de raportare
incheiata la
31 decembrie 2019

Perioada de raportare
incheiata la
31 decembrie 2020

13.434.655
-

10.214.527
-

8.078.250

8.078.250

21.512.905

18.292.777

Repartizarea profitului aferent anului 2019 ca dividend a fost aprobata de actionari prin AGOA din 26.03.2020
cand s-a hotarat distribuirea sumei de 21.508.207 lei. Din aceasta suma s-a platit impozitul aferent de 490.010 lei
si s-a distribuit suma de 20.327.034 lei, ramanand de distribuit la sfarsitul anului 2020 suma de 691.163 lei.
Profitul nerepartizat aferent anului 2020, posibil de repartizat, este de 18.292.777 lei.

NOTA 4: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
Perioada de raportare
incheiata la
31 decembrie 2019

Perioada de raportare
incheiata la
31 decembrie 2020

1. Cifra de afaceri neta

33.313.299

31.623.915

2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, din
care (3 + 4 + 5)
3. Cheltuielile activitatii de baza
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare
5. Cheltuieli indirecte

15.143.819
15.143.819
-

15.617.902
15.617.902
-

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)

18.169.480

16.006.013

3.524.526
1.825.179

3.711.813
757.699

16.470.133

13.051.899

7. Cheltuieli de desfacere
8. Cheltuieli generale si de administratie
9. Alte venituri din exploatare
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)
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NOTA 5: SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
Creante

1
2
3=1+2
4
5=3-4

Creante
Creante comerciale
Creante comerciale - cu entitatile afiliate/alte
parti legate
Creante comerciale - terti
Total creante comerciale
Ajustari de valoare pentru creante
comerciale
Creante comerciale, net

8
9
10=8-9

Alte creante si debite
Sume de incasat de la entitatile afiliate
Sume de incasat de la entitati cu interese de
participare si alte parti legate
Alte creante
Ajustari de valoare pentru alte creante
Alte creante, net

11=5+1
0

Total creante comerciale si alte
creante

6
7

Sold la
31
decembrie
2019

Sold la
31
decembrie
2020

Termen de lichiditate
pentru soldul de la
31 decembrie 2020
Sub 1 an
Peste 1 an

-

-

-

-

6.405.432
6.405.432

9.200.205
9.200.205

9.200.205
9.200.205

-

1.039.818

666.279

666.279

-

5.365.613

8.533.926

8.533.926

-

-

-

-

-

-

-

-

-

904.818
113.725
791.093

760.165
167.406
592.759

760.165
167406
592.759

-

6.156.706

9.126.685

9.126.685

-

Pentru conditii si termene privind creantele de la partile afiliate/legate, a se vedea Nota 14.
Creantele comerciale (chirii) sunt purtatoare de dobanda penalizatoare si au, in general, un termen de plata intre
30-90 de zile.
Linia de "Alte creante" este detaliata in tabelul urmator:
Termen de lichiditate
pentru soldul de la
31 decembrie 2020
Sub 1 an
Peste 1 an
11.607
-

Sold la
31
decembrie
2019
11.607

Sold la
31
decembrie
2020
11.607

Asigurari sociale
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila
Decontari din operatii in participatie
Debitori diversi
Dobanzi de incasat
Total alte creante

113.937
174.864
47.849
377.931
178.630
904.818

267.600
188.269
1.691
283.536
7.462
760.165

267.600
188.269
1.691
283.536
7.462
760.165

-

Ajustari de valoare pentru alte creante

113.725

167.406

167.406

-

791.093

592.759

592.759

-

Creante
Alte creante cu personalul
Avansuri acordate personalului

Alte creante, net
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In cadrul sumelor incluse pe linia „Alte creante” nu exista sume care se refera la tranzactii inregistrate cu alte parti
legate (ex: directori), a se vedea Nota 14.
La 31 decembrie 2020, societatea a ajustat pentru depreciere toate creantele considerate ca ar avea un potential
risc de incertitudine la incasare, avand o valoare de 666.279 RON (2019: 1.039.818 RON). Miscarile in ajustarile
pentru depreciere a creantelor au fost urmatoarele:
Sold la
31 decembrie
2019
1.523.244
211.101
694.526
1.039.818

La 1 ianuarie
Cresteri in timpul anului
Reversari in timpul anului
La 31 decembrie

Sold la
31 decembrie
2020
1.039.818
141.368
514.907
666.279

La 31 decembrie 2019, societatea a ajustat pentru depreciere debitorii diversi considerati ca ar avea un potential
risc de incertitudine la incasare cu valoarea de 113.726. lei. In cursul anului 2020 s-a reluat la venituri suma
de1.165 lei si s-au constituit altele noi in suma de 54.845 lei, crescand valoric aceasta depreciere. Astfel ca la
sfarsitul anului 2020 deprecierea debitorii diversi considerati ca ar avea un potential risc de incertitudine la
incasare se ridica la suma de 167.406 lei.
Datorii

Datorii

1
2
3
4
5=2+3+4
6
7
8

Sume datorate institutiilor de
credit
Avansuri incasate in contul
comenzilor
Datorii comerciale - furnizori
entitati afiliate si alte parti legate
Datorii comerciale - furnizori terti
Total datorii comerciale
Efecte de comert de platit
Sume datorate entitatilor afiliate
Sume datorate entitatilor cu
interese de participare si alte parti
legate
Alte sume de plata, inclusiv datorii
fiscale

9
10=5+...
+9

Total

Sold la
31
decembrie
2019

Sold la
31
decembrie
2020

-

-

-

-

-

1.000

1.000

1.000

-

-

-

-

-

-

-

2.122.351
2.123.351

2.106.785
2.107.785

2.106.785
2.107.785

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.148.495

1.905.207

-

5.256.280

1.905.207

-

5.082.698
7.206.049

5.035.702
7.161.487

Termen de exigibilitate
pentru soldul de la
31 decembrie 2020
Peste 5
Sub 1 an
1 - 5 ani
ani

Linia de alte sume de plata este detaliata in tabelul urmator:
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Datorii

Sold la
31
decembrie
2019

Datorii fata de personal
Datorii fata de bugetul asig sociale si
bugetul de stat
Dividende de platit
Creditori diversi
Garantii primite terti
Garantii primite parti afiliate
TOTAL

Sold la
31
decembrie
2020

Termen de exigibilitate

Sub 1 an

1 - 5 ani

Peste 5 ani

10.565

12.477

12.477

-

-

1.234.524

1.282.780

1.282.780

-

-

1.931.624
300
1.905.685
5.082.698

1.852.938
300
1.905.207
5.035.702

1.852.938
300
3.148.495

1.905.207
1.905.207

-

NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE
A. Bazele intocmirii situatiilor financiare
A.1. Informatii generale
Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii BUCUR OBOR S.A. intocmite in conformitate cu:
● Legea contabilitatii nr. 82/1991 (republicata 2009)
● Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 („OMF 1802/2014”), cu modificarile ulterioare.
Situatiile financiare se refera doar la societatea comerciala BUCUR OBOR S.A.
Societatea nu are filiale care sa faca necesara consolidarea situatiilor financiare.
Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei (“RON”) la
cost istoric, cu exceptia situatiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor contabile ale Societatii
si conform OMF 1802/2014.
Aceste situatii financiare sunt prezentate in lei (“RON”) cu exceptia cazurilor in care nu este mentionata specific
o alta moneda utilizata.
A.2. Utilizarea estimarilor contabile
Intocmirea situatiilor financiare ale Societatii in conformitate cu prevederile OMF 1802/2014, cu modificarile
ulterioare, solicita conducerii Societatii realizarea de estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate pentru
venituri, cheltuieli, active si pasive, ca si prezentarea datoriilor si activelor contingente la sfarsitul perioadei.
Totusi, inerenta incertitudine existenta in legatura cu aceste estimari si ipoteze ar putea rezulta intr-o ajustare
viitoare semnificativa asupra valorii contabile a activelor si pasivelor inregistrate.
Aceste estimari se refera in principal la:
(a) clientii incerti;
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(b) duratele de viata utile ale activelor amortizabile;
(c) uzura morala a imobilizarilor si a stocurilor;
(d) provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.
Utilizarea estimarilor rezonabile este o parte esentiala a intocmirii situatiilor financiare si nu le afecteaza
fiabilitatea. O estimare poate necesita o revizuire daca au avut loc schimbari privind circumstantele pe care s-a
bazat aceasta estimare, sau ca urmare a unor informatii noi sau evenimente ulterioare. Prin natura ei, revizuirea
unei estimari nu are legatura cu perioadele anterioare si nu reprezinta corectarea unor erori.
A.3. Continuitatea activitatii
Conducerea Societatii a analizat problema oportunitatii intocmirii situatiilor financiare avand la baza principiul
continuitatii activitatii. In cursul anului 2020, Societatea a inregistrat o scadere a afacerilor, aceasta scadere a
cifrei de afaceri este cu 5,07 % mai mica fata de anul 2019 si a fost generata de pandemia COVID-19.
La 31 decembrie 2020, Societatea inregistreaza capitaluri proprii de 99.274.315 RON. La 31 decembrie 2020,
Societatea a inregistrat profit net in valoare de 10.214.527 RON si un rezultat net realizat de 18.292.777 RON
(2019: 21.512.905 RON). Activul net al societatii la 31 decembrie 2020 este de 99.274.315 RON (2019: 110.567.995
RON).
Conducerea Societatii considera ca activitatea comerciala curenta este suficienta pentru a permite continuarea
activitatii si achitarea datoriilor in cursul normal al activitatii de exploatare, fara a fi nevoie de restructurari,
vanzari substantiale de active, intrerupere fortata determinata de factori externi a operatiunilor sale sau alte
actiuni similare.
B. Conversii valutare
Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei.
Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate in valuta la 31 decembrie 2019 a fost de 1 EUR
=4,8694 RON (31 decembrie 2019: 1 EUR = 4,7793 RON), respectiv 1 USD= 3,9660 RON (31 decembrie 2019:
1 USD = 4,2608 RON).
Activele si pasivele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt depozitele
bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca
Nationala a Romaniei valabil la data incheierii perioadei de raportare. Diferentele de curs valutar, favorabile sau
nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta sau cursul la care au fost
raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii perioadei de raportare, se
inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.
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C. Situatii comparative
In cazul in care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele aferente perioadei curente,
acest aspect este prezentat si argumentat in notele explicative, fara a modifica cifrele comparative aferente anului
precedent.
D. Active imobilizate
Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de
un an. Aceste active sunt inregistrate initial la costul de achizitie/costul de productie.
D.1. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire
Cheltuielile de constituire sunt inregistrate ca o cheltuiala in contul de profit si pierdere in momentul in care au
fost realizate.
Programe informatice
Costurile aferente achizitionarii de softuri informatice sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei liniare pe
durata de 3 – 5 ani de durata utila de viata.
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare
Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare se inregistreaza in conturile
de imobilizari necorporale la valoarea de aport sau costul de achizitie, dupa caz. In aceasta situatie, valoarea de
aport se asimileaza valorii juste.
Brevetele, licentele si alte imobilizari necorporale sunt amortizate folosind metoda liniara pe o perioada de 1 an.
D.2. Mijloace fixe
Costul/Evaluarea
Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de
achizitie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu
obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii corporale si orice costuri
directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare. Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul
fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile, intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal
inregistrate in cheltuielile din perioada in care au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca aceste
cheltuieli au avut ca rezultat o crestere in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute din utilizarea unui
element de mijloace fixe peste standardele de performanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost
aditional in valoarea activului.
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Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea
nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.
Cheltuielile cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe sunt incluse in situatia veniturilor si cheltuielilor pe
masura ce au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului investitiile efectuate la imobilizarile
corporale. Pentru a fi capitalizate trebuie sa aiba ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si
sa conduca la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial.
In costul initial al unei imobilizari corporale pot fi incluse si costurile estimate initial cu demontarea si mutarea
acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este pozitionata
imobilizarea, atunci cand aceste sume pot fi estimate credibil si Societatea are o obligatie legata de demontare,
mutare a imobilizarii corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea
imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc in valoarea activului
imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.
Cheltuielile cu modernizarea unor active pe termen lung luate in chirie sunt capitalizate in contabilitatea
locatarului si sunt amortizate pe durata contractului de chirie sau sunt recunoscute drept cheltuieli in perioada in
care au fost efectuate, in functie de beneficiile economice care ar putea rezulta din modernizare. La expirarea
contractului de chirie, daca aceste active au fost capitalizate ele sunt transferate locatorului (vanzare sau alt mod
de cedare).
In cazul inlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, Societatea recunoaste costul inlocuirii partiale,
valoarea contabila a partii inlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca informatiile necesare
sunt disponibile.
Cand Societatea stabileste ca o imobilizare corporala este destinata vanzarii sau se efectueaza imbunatatiri ale
acesteia in perspectiva vanzarii, la momentul luarii deciziei privind modificarea destinatiei, activul este transferat
din categoria imobilizarilor corporale in cea de stocuri. Valoarea de transfer este valoarea neamortizata la data
transferului. Totusi, transferul poate fi efectuat daca si numai daca exista o modificare a utilizarii imobilizarii,
evidentiata de inceperea modernizarii, in vederea vanzarii. Ca urmare, daca o entitate decide sa cedeze o
imobilizare corporala fara a fi modernizata, ea continua sa o trateze ca o imobilizare corporala pana la scoaterea
sa din evidenta, si nu ca element de stoc.
Societatea a inregistrat la data de 31 decembrie 2020 imobilizarile corporale la costul de achizitie sau valoarea
reevaluata, mai putin amortizarea cumulata si pierderi cumulate de valoare.
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Masuri ulterioare recunoasterii initiale
Imobilizarile sunt inregistrate la valoarea reevaluata, care este pretul pietei la data reevaluarii. Reevaluarile sunt
facute regulat, astfel incat sa nu existe diferente intre valoarea de pe piata si valoarea contabila la data bilantului.
Daca un activ este reevaluat, atunci intreaga clasa de care apartine este reevaluata.
Daca rezultatul reevaluarii este o crestere, aceasta este reflectata in "rezerve din reevaluare". Descresterea care
rezulta din reevaluare este recunoscuta ca o cheltuiala.
Amortizarea
Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre
o entitate.
Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor. Terenul nu
se amortizeaza.
Duratele de viata pentru principalele categorii de imobilizari corporale sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Categorie
Cladiri

Ani
20-48

Echipamente si instalatii

8-15

Vehicule de transport

4-6

Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic, astfel incat sa existe o concordanta intre metoda,
perioada de depreciere si estimarile privind beneficiile economice aduse de respectivele active.
Investitii imobiliare
In cazul imobilizarilor corporale din grupa „Investitii imobiliare” Societatea BUCUR OBOR S.A. a optat pentru
inregistrarea valorii acestora la valoarea lor justa, pe baza reevaluarilor, in conformitate cu reglementarile legale
emise in acest scop, evaluari efectuate, de regula, de profesionisti calificati in evaluare, membri ai unui organism
profesional in domeniu recunoscut national si international. Metoda de reevaluare adoptata este cea bazata pe
valori nete, respectiv la fiecare reevaluare amortizata cumulata la data reevaluarii este eliminata din valoarea bruta
a activului, si valoarea neta, determinata in urma corectarii cu ajustarile de valoare, este recalculata la valoarea
reevaluata a activului (evaluarea este facuta la valoarea de piata).
Plusul sau minusul rezultat din reevaluare este reflectat in debitul sau creditul contului „Rezerve din reevaluare”,
dupa caz. Cu toate acestea, majorarea constatata din reevaluare trebuie recunoscuta ca venit in masura in care
aceasta compenseaza o descrestere din reevaluarea aceluiasi activ, recunoscuta anterior ca o cheltuiala.
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In cazul in care valoarea contabila a unui activ este diminuata ca rezultat al reevaluarii, aceasta diminuare trebuie
recunoscuta ca o cheltuiala. Cu toate acestea, o diminuare rezultata din reevaluare trebuie scazuta direct din orice
surplus din reevaluare corespunzator, in masura in care diminuarea nu depaseste valoarea inregistrata anterior
ca surplus din reevaluare pentru acelasi activ.
La sfarsitul anului 2019 a fost efectuata reevaluarea in scop fiscal a „Investitiillor Imobiliare” respectiv a tuturor
cladirilor care intra in patrimoniul Complexul Comercial , de catre un evaluator autorizat ANEVAR, Savaliuc
Roxana, cu numarul legitimatiei 15972, si a avut ca deziderat determinarea valorii in scop fiscal asa cum prevede
legea precum si ca urmare a investitiilor realizate in anul 2019 de Bucur Obor pentru obtinerea autorizatiei ISU.
La sfarsitul anului 2020 a fost efectuata reevaluarea in scop fiscal a cladirilor din soseaua Colentina nr. 2, de catre
un evaluator autorizat ANEVAR, Savaliuc Roxana, cu numarul legitimatiei 15972, si a avut ca deziderat
determinarea valorii in scop fiscal ca urmare a investitiilor realizate in anul 2020 de Bucur Obor avand ca finalitate
obtinerea autorizatiei ISU pentru intreg Complexul Comercial.
Precizam ca societatea Bucur Obor SA in cursul anului 2020 a obtinut in urma investitiilor efectuate si a
demersurilor intreprinse Autorizatia de securitate la incendiu nr. 500/20/SU/B-IF-AUZ care certifica
realizarea masurilor de securitate la incendiu la CENTRUL COMERCIAL BUCUR OBOR SA
S+Si+P+Mez+Ep, Sd=48.694,28 mp, amplasat in Bucuresti, Sos. Colentina nr. 2.
De asemenea, trebuie mentionata si obtinerea Autorizatiei de mediu nr.475 din 02.11.2020 pentru
activitatile care se incadreaza in specificul societatii Bucur Obor.
D.3. Imobilizari financiare
Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate,
interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor
de participare, precum si alte investitii detinute ca imobilizari si alte imprumuturi.
Imobilizarile financiare se inregistreaza initial la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de
dobandire a acestora. Imobilizarile financiare se inregistreaza ulterior la valoarea de intrare, mai putin ajustarile
cumulate pentru pierdere de valoare.
E. Deprecierea activelor imobilizate
Pentru elementele de activ, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta a
elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul activelor
amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila.
Valoarea contabila a activelor imobilizate este reprezentata de costul de achizitie/costul de productie diminuat cu
amortizarea cumulata pana la acea data, precum si cu pierderile cumulate de valoare.
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F. Stocuri
Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime, productia in curs de executie, semifabricatele, produsele
finite, marfurile, piesele de schimb, materialele consumabile si ambalajele.
Stocurile sunt evaluate conform metodei FIFO.
Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru
a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc.
G. Creante comerciale
Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma initiala a facturilor minus ajustarile pentru
depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustarile pentru depreciere sunt constituite cand exista dovezi conform
carora Societatea nu va putea incasa creantele la scadenta initial agreata. Creantele neincasabile sunt inregistrate
pe cheltuieli atunci cand sunt identificate.
H. Investitii financiare pe termen scurt
Investitiile financiare pe termen scurt sunt active detinute de catre Societate in vederea realizarii unui profit intro perioada de timp mai mica decat un an. Acestea sunt depozite pe termen scurt, obligatiuni ca si valori mobiliare
achizitionate pentru a fi revandute intr-o perioada scurta de timp. Investitiile pe termen scurt in titluri de
participare admise la tranzactionare pe o piata reglementata sunt evaluate la valoarea de cotatie din ultima zi de
tranzactionare, in timp ce cele netranzactionate sunt inregistrate la valoarea de achizitie mai putin eventualele
ajustari pentru pierdere in valoare.
I. Numerar si echivalente numerar
Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci, depozite bancare pe termen scurt, cecuri si
efecte comerciale depuse la banci. Descoperitul de cont este inclus in situatia activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii in cadrul sumelor datorate institutiilor de credit ce trebuie platite intr-o perioada de un an.
J. Imprumuturi
Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita, net de costurile aferente obtinerii
imprumuturilor.
Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung este clasificata in „Datorii: Sumele care trebuie platite
intr-o perioada de pana la un an” si inclusa impreuna cu dobanda preliminata la data situatiilor financiare in
„Sume datorate institutiilor de credit” din cadrul datoriilor curente.
Societatea nu are initiate imprumuturi.
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K. Datorii
Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru
bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate.
L. Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de
un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar datoria
poate fi estimata in mod credibil.
Societatea recunoaste in contabilitate un provizion pentru restructurare in masura in care urmatoarele conditii
sunt indeplinite cumulativ:
a)

Societatea dispune de un plan oficial detaliat de restructurare care stipuleaza activitatea sau partea de
activitate la care se refera, principalele locatii afectate de planul de restructurare, numarul aproximativ de
angajati care vor primi compensatii pentru incetarea activitatii, distributia si posturile acestora,
cheltuielile implicate si data de la care se va implementa planul de restructurare;

b)

Societatea a determinat aparitia unei asteptari privind realizarea restructurarii prin inceperea
implementarii acelui plan sau prin anuntarea principalelor sale caracteristici celor afectati de acesta.

Un provizion aferent restructurarii va include numai costurile directe generate de restructurare, si anume cele
care sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare si nu sunt legate de continuarea activitatii entitatii.
Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele de plata datorate bugetului de stat, in conditiile in care
sumele respective nu apar reflectate ca datorie in relatia cu statul.
Provizioanele sunt revizuite la data situatiilor financiare si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta
a Conducerii in aceasta privinta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de
resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.
M. Pensii si beneficii ulterioare angajarii
In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, Societatea efectueaza plati catre statul roman in beneficiul
angajatilor sai, potrivit legii. Toti salariatii societatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului Roman. Societatea
nu opereaza nici o alta schema de pensii sau plan de beneficii post-pensionare si, in consecinta, nu are nicio
obligatie in ceea ce priveste pensiile. In plus, Societatea nu are obligatia de a furniza beneficii suplimentare fostilor
sau actualilor salariati.
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(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

N. Subventii
Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca
subventii pentru investitii si se recunosc in situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ca venit amanat.
Venitul amanat se inregistreaza in situatia veniturilor pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la
casarea ori cedarea activelor.
Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile, altele decat cele pentru active. Subventiile se recunosc,
pe o baza sistematica, in perioada in care au fost recunoscute cheltuielile corespunzatoare acestor subventii.
O. Capital social
Capitalul social compus din parti sociale (actiuni) si este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de
constituire si a actelor aditionale, dupa caz, ca si a documentelor justificative privind varsamintele de capital.
Castigurile sau pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii (actiuni) sunt recunoscute direct in capitalurile proprii in liniile
de „Castiguri/Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii”.
P. Rezultat reportat
Pierderea contabila reportata este acoperita din profitul perioadelor viitoare de raportare, cat si din rezerve, prime
de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor.
Profitul contabil ramas dupa repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20% din capitalul social se
preia in cadrul rezultatului reportat la inceputul perioadei de raportare urmatoare celei pentru care se intocmesc
situatiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale, in functie de hotararea
adunarii generale a actionarilor.
Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza in anul urmator dupa adunarea
generala a asociatilor care a aprobat repartizarea profitului, reprezentand dividende cuvenite asociatilor, rezerve
si alte destinatii, potrivit legii.

R. Instrumente financiare
Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, creante,
datorii si sumele datorate institutiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu
politicile contabile specifice prezentate in cadrul Notei 6 „Principii, politici si metode contabile”.
In conformitate cu OMF 1802/2014, instrumentele financiare pot fi inregistrate la valoarea justa numai in
situatiile financiare consolidate.
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pentru perioada de raportare incheiata la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

S. Venituri
Veniturile sunt inregistrate in momentul in care riscurile semnificative si avantajele detinerii proprietatii asupra
bunurilor sunt transferate clientului. Sumele reprezentand veniturile nu includ taxele de vanzare (TVA), dar includ
discounturile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate clientilor (sconturile) sunt inregistrate drept
cheltuieli financiare ale perioadei fara a altera valoarea veniturilor Societatii.
Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta cu
stadiul de executie al lucrarilor aflate in curs de executie.
Veniturile din dobanzi se recunosc periodic, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de
angajamente.
Veniturile din incasarea de chirii si/sau drepturi de utilizare a activelor se recunosc pe baza contabilitatii de
angajament, conform contractului.
Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data situatiilor financiare, sunt
recunoscute ca venituri din dividende atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.
T. Impozite si taxe
Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data situatiilor
financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.
U. Costurile indatorarii
Cheltuieli cu dobanzile sunt recunoscute in situatia veniturilor si cheltuielilor in perioada la care se refera.
V. Erori contabile
Corectarea erorilor semnificative aferente perioadelor de raportare precedente nu determina modificarea
situatiilor financiare ale acelor perioade. In cazul erorilor aferente perioadelor de raportare precedente, corectarea
acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Orice impact asupra
informatiilor comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei
financiare, este prezentat in notele explicative si ajustat in rezultatul reportat in timpul anului.
X. Parti afiliate si alte parti legate
In conformitate cu OMF 1802/2014, o entitate este afiliata unei societati daca se afla sub controlul acelei societati.
Controlul exista atunci cand entitatea respectiva indeplineste unul din urmatoarele criterii:
a) detine majoritatea drepturilor de vot asupra unei societati;
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b) este actionar sau asociat al unei societati iar majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de
supraveghere ale societatii in cauza, care au indeplinit aceste functii in cursul perioadei de raportare, in cursul
perioadei de raportare precedenta si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale, au fost numiti
doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot;
c) este actionar sau asociat al societatii si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale
actionarilor sau asociatilor, ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati;
d) este actionar sau asociat al unei societati si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei
societati, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau
statut, daca legislatia aplicabila societatii permite astfel de contracte sau clauze;
e) Societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenta dominanta sau control asupra
Societatii;
f) este actionar sau asociat al societatii si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administratie, de conducere si de supraveghere ale Societatii;
g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de catre Societatea-mama.
O entitate este „legata” de o alta entitate daca:
a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati:
●

controleaza sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte entitati
(aceasta include societatile-mama, filialele sau filialele membre);

●

are un interes in respectiva entitate, care ii ofera influenta semnificativa asupra acesteia; sau

●

detine controlul comun asupra celeilalte entitati;

b) reprezinta o entitate asociata a celeilalte entitati;
c) reprezinta o asociere in participatie in care cealalta entitate este asociat;
d) reprezinta un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al societatii-mama a acesteia;
e) reprezinta un membru apropiat al familiei persoanei mentionate la lit. a) sau d);
f) reprezinta o entitate care este controlata, controlata in comun sau influentata semnificativ ori pentru care
puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este data, direct sau indirect, de orice persoana
mentionata la lit. d) sau e); sau
g) entitatea reprezinta un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte entitati sau pentru
angajatii oricarei entitati legata de o asemenea societate.
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NOTA 7: PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE
Capital social

Numar de actiuni

Sold la
31 decembrie
2019
13.375.750

Sold la
30 decembrie
2020
13.375.750

RON

RON

Valoare nominala actiuni ordinare
Valoare nominala actiuni preferentiale

Valoare capital social

0,10
N/A

0,10
N/A

RON
1.337.575

RON
1.337.575

Capitalul social al Societatii este integral varsat la 31 decembrie 2020.
Structura actionariatului

Amadeus Group Srl
Manea Gelu
Alti Actionari
Total

Sold la
31 decembrie
2019 (RON)
7.281.098
2.147.241
3.947.411
13.375.750

54,4351
16,0532
29,5117

Sold la
31 decembrie
2020
7.281.098
2.147.241
3.947.411

54,4351
16,0532
29,5117

100,0000

13.375.750

100,0000

%

%

NOTA 8: INFORMATII PRIVIND SALARIATII, MEMBRII ORGANELOR DE
ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
8.a. Administratorii, directorii si comisia de supraveghere
In timpul anului 2020, Societatea a fost administrata de Consiliul de Administratie format din 3 membri:

Rotaru Cristinel - Ionel
Tiripa Gabriel - Ciprian
Popescu - Cruceru Anca - Sorina

Exercitiul financiar
incheiat la
31 decembrie 2019
(Functia)
Presedinte CA
Administrator
Administrator

Exercitiul financiar
incheiat la
31 decembrie 2020
(Functia)
Presedinte CA
Administrator
Administrator
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În cursul anului 2020 structura Consiliului de Administratie al Societatii BUCUR OBOR S.A. nu s-a schimbat,
fiind reinnoite mandatele administratorilor. Asadar, incepand cu data de 12.07.2016 si pana in prezent
componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:
1. Rotaru Cristinel – Ionel - Presedinte CA
2. Popescu - Cruceru Anca - Sorina – Administrator
3. Tiripa Gabriel – Ciprian – Administrator.
In perioada de raportare functia de Director General a fost detinuta de Rotaru Cristinel-Ionel, iar functia de
Director Adjunct de Hau Mihai Gabriel.
Auditul situatiilor financiare ale Societatii este asigurat de Societatea ANB Consulting S.R.L., cu sediul in Mun.
Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 111, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3084/1995, CIF 1 7289209, avand Autorizatia C.A.F.R. nr. 010/19.10.2001,
reprezentata prin Dl. Geafer Nadir ALI, cu Legitimatia C.A.F.R. nr. 1617/2006, numita prin hotararile Adunarii
Generale Ordinare a actionarilor din 28.11.2016. Misiunea auditorului financiar va continua si in exercitiul
financiar 2021.
Auditul intern al BUCUR OBOR S.A. este asigurat de societatea de audit Jassil Audit Reporting S.R.L., cu sediul
social in Bucuresti, Sector 3, Calea Victoriei nr. 16-18-20, Etaj 2, Camera 4, inregistrata la Registrul Comertului
cu nr. J40/9453/2017, cod fiscal 37775766, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu
numar de autorizatie 1373/2017, reprezentata legal de dna. Predescu Monica.
8.b. Salariati
Numarul mediu al salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza:

Directori
Personal administrativ
Personal auxiliar
Departament informatic
Auditori interni
TOTAL

Perioada de raportare
incheiata la
31 decembrie 2019
2
13
24
0
39

Perioada de raportare
incheiata la 31
decembrie 2020
2
13
25
0
40

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anilor 2019 si 2020 sunt urmatoarele:
Perioada de raportare
incheiata la
31 decembrie 2019
Cheltuieli cu salariile
Cheltuieli cu tichetele de masa

Perioada de raportare
incheiata la
31 decembrie 2020

3.360.031
134.093
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Contributia unitatii la asigurarile sociale
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj si fond
garantare
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate
Contributia unitatii la fondul de risc si accidente
Alte chelt.privind asigurarile sociale
Contributie asiguratorie pentru munca
Total

-

-

1.656
82.386
3.578.166

13.658
93.478
3.994.503

In timpul anului 2020, societatea a platit urmatoarele indemnizatii nete membrilor Consiliului de Administratie
(„C.A.”) si conducerii executive:

Membrii C.A.
Directori
Total

Perioada de raportare
incheiata la
31 decembrie 2019
176.400
391.344
567.744

Perioada de raportare
incheiata la 31
decembrie 2020
175.800
399.190
574.990

La sfarsitul anului 2020, societatea nu avea inregistrate avansuri spre decontare catre membrii conducerii
executive si nu exista garantii sau obligatii viitoare preluate de societate in numele administratorilor sau
directorilor.

NOTA 9: ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
31 decembrie 2019
1. Indicatori de lichiditate
Indicatorul lichiditatii curente
Indicatorul lichiditatii imediate
2. Indicatori de risc
Indicatorul gradului de indatorare
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor
3. Indicatori de activitate
Viteza de rotatie a stocurilor
Numarul de zile de stocare
Viteza de rotatie a debitelor clienti
Viteza de rotatie a creditelor furnizori
Viteza de rotatie a activelor imobilizate
Viteza de rotatie a activelor totale
4. Indicatori de profitabilitate
Rentabilitatea capitalului angajat
5. Indicatori privind rezultatul pe actiune
Rezultatul pe actiune

31 decembrie 2020

4,04
4,01

3,06
3,03

0,0884
-

0,0969
-

48,18
18,94
0,34
0,28

93,26
20,53
0,34
0,29

0,22

0,21

1,6084

1,3676

Indicatorii prezentati mai sus sunt detaliati in OMF 1802/2014.
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NOTA 10: ALTE INFORMATII
a) Informatii despre Societate
Societatea BUCUR OBOR S.A. a fost infiintata in anul 1991, in temeiul Legii nr. 15/1990 si a Legii nr. 31/1990 si
in conformitate cu H.G. nr. 1224/1990 si este inmatriculata la Registrul Comertului tinut de Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/365/1991.
Sediul social al Societatii este in localitatea Bucuresti, Sos. Colentina nr. 2, sector 2.
In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, Societatea a inregistrat un profit de 10.214.527 RON si un
Rezultat net realizat distribuibil de 18.292.777 RON.
b) Auditori
Costurile contractuale pentru servicii de audit si consultanta platite auditorului financiar pentru exercitiul
financiar incheiat la 31 decembrie 2020 sunt de 65.208 RON (2019: 64.115 RON). Mentionam ca in valoarea
costurilor contractuale cu serviciile de audit ale anului 2020 sunt cuprinse atat auditarea situatiilor financiare
semestriale, cat si auditarea celor anuale.
Costurile contractuale pentru servicii de audit si consultanta platite auditorului intern pentru exercitiul financiar
incheiat la 31 decembrie 2020 sunt de 24.000 RON (2019: 18.000 RON).
c)

Evenimente ulterioare

Nu este cazul.
d) Elemente extraordinare
Societatea nu a inregistrat in cursul anului 2020 elemente de venituri si cheltuieli extraordinare.
e) Angajamente acordate
Nu este cazul.
f) Angajamente primite
Nu este cazul.
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g) Contingente

Taxare
Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite sau inregistrate la data situatiilor financiare.
Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si armonizare cu legislatia europeana, putand exista
interpretari diferite ale autoritatilor in legatura cu legislatia fiscala, care pot da nastere la impozite, taxe si
penalitati suplimentare. In cazul in care autoritatile statului descopera incalcari ale prevederilor legale din
Romania, acestea pot determina dupa caz: confiscarea sumelor in cauza, impunerea obligatiilor fiscale
suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majorari de intarziere (aplicate la sumele de plata efectiv
ramase). Prin urmare, sanctiunile fiscale rezultate din incalcari ale prevederilor legale pot ajunge la sume
importante de platit catre Stat.
Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobanzile
penalizatoare, in masura in care a fost cazul.
Autoritatile fiscale romane au efectuat controale referitor la calculul impozitului pe profit pana la data de
31.12.2004.
In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificari o perioada de 5 ani.
Pretul de transfer
In conformitate cu legislatia fiscala relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzactii realizate cu partile afiliate are la
baza conceptul de pret de piata aferent respectivei tranzactii. In baza acestui concept, preturile de transfer trebuie
sa fie ajustate astfel incat sa reflecte preturile de piata care ar fi fost stabilite intre entitati intre care nu exista o
relatie de afiliere si care actioneaza independent, pe baza „conditiilor normale de piata”.
Este probabil ca verificari ale preturilor de transfer sa fie realizate in viitor de catre autoritatile fiscale, pentru a
determina daca respectivele preturi respecta principiul „conditiilor normale de piata” si ca baza impozabila a
contribuabilului roman nu este distorsionata.
In anul 2020, Societatea nu a derulat operatiuni cu parti afiliate.
Riscuri financiare
Riscul variatiilor de curs valutar
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Societatea are tranzactii stabilite intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON). Cele mai multe astfel de
tranzactii se refera la contractele de inchiriere cu clientii Societatii, care sunt stabilite in EUR.
Riscul de credit
Societatea desfasoara relatii comerciale cu un numar mare de clienti. Politica Societatii este ca toti clientii care
doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Soldurile de
creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o reducere a expunerii Societatii la riscul unor creante
neincasabile. Cu toate acestea, exista o incertitudine legata de mediul economic dificil, care poate afecta negativ
capacitatea clientilor de a-si onora obligatiile de plata. Societatea constituie provizioane pentru deprecierea
creantelor incerte.
h) Informatii despre impozitul pe profit
Perioada de
raportare
incheiata la
31 decembrie 2019
Profit (pierdere) contabil(a)
Elemente similare veniturilor
Rezerva legala
Total venituri neimpozabile
Cheltuieli nedeductibile
Profit impozabil/Pierdere fiscala pentru anul de
raportare

1
2
3
4
5
6=1+24+5

Pierderea fiscala din anii precedenti
Pierdere fiscala de recuperat in anii urmatori
Impozit pe profit curent

7
8=6-7
9=6*16
%

Alte elemente – bonificatie 10% (O.U.G. 33/2020)
Alte elemente - bonificatie 5% (O.G. 23/2017)
Impozit pe profit datorat
Reducere impozit pe profit
Impozit pe profit datorat la sfarsitul perioadei

10
11=9-10
12
13=1112

Perioada de
raportare
incheiata la
31 decembrie 2020

17.013.567
8.078.250
0
1.000.524
1.039.707

13.311.745
8.078.250
0
563.829
472.206

25.131.000

21.298.372

-

-

4.020.960

3.407.740

201.048
3.819.912
241.000

79.522
0
3.328.218
231.000

3.578.912

3.097.218

f) Cheltuieli de audit
Costurile contractuale pentru servicii de audit si consultanta platite auditorului financiar si auditorului intern
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 si la 31 decembrie 2020 sunt prezentate in tabelul
urmator. Sumele platite cuprind:
31 decembrie 2019
Auditul situatiilor financiare individuale intocmite in conformitate
cu OMF 1802/2014 (anual si semestrial)
Audit intern

31 decembrie 2020

64.115
18.000

Anexa 3 la Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru 2020

65.208
24.000

BUCUR OBOR S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru perioada de raportare incheiata la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Alte servicii de asigurare
Consultanta fiscala
Alte servicii

-

-

NOTA 11: STOCURI
31 decembrie 2019
Materiale consumabile
Obiecte de inventar
Ambalaje
Total

31 decembrie 2020

200.067
2.582
252
202.901

193.842
2.199
252
196.293

NOTA 12: CASA SI CONTURI LA BANCI

Conturi la banci in lei
Conturi depozit
Numerar in casierie
Alte echivalente de numerar
Total

Sold la
31 decembrie 2019
198.280
14.900.000
15.098.280

Sold la
31 decembrie 2020
764.690
6.000.000
6.764.690

NOTA 13: LITIGII
Pretentii de natura juridica
Societatea are pe rol la instantele judecatoresti diverse litigii cu actionari, clienti debitori si alti debitori/creditori.
Conducerea Societatii considera ca aceste litigii nu vor avea un impact semnificativ asupra operatiunilor si pozitiei
financiare a Societatii.

NOTA 14: PARTI AFILIATE
Nu este cazul.

Urmeaza pagina cu semnaturi
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BUCUR OBOR S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru perioada de raportare incheiata la 31 decembrie 2020
(toate sumele sunt exprimate in lei (“RON”), daca nu este specificat altfel)

Situatiile financiare au fost aprobate la data de 09.03.2021 de catre:
Director General,

Sef Departament financiar – contabil si

comercial
Rotaru Cristinel Ionel
__________________________

Scarlat Nicolae Alin
_____________________

IN ANUL 20181
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SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
Pentru anul 2020
Metoda directa

BUCUR OBOR S.A.
ANEXA 4 la „Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru 2020”

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE IN ANUL 2020

2019

2020

37.474.579

34.475.131

2. Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii

8.081.894

6.681.491

3. Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate
de angajator in legatura cu personalul

3.893.527

4.404.358

4. Taxa pe valoarea adaugata

3.750.413

4.417.820

848.584

990.416

20.900.161

17.981.046

608.273

448.084

3.642.536

3.068.709

17.865.898

15.352.429

8.044.831

3.293.146

-8.044.831

-3.293.146

I. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare
1. Incasari in numerar din vanzarea de bunuri, chirii, redevente,
onorarii, comisioane, prestarea de servicii si alte venituri

5. Alte impozite si varsaminte asimilate
6. Numerar generat de exploatare(1-2-3-4-5)
7. Dobanzi incasate
8. Dobanzi platite
9. Impozit pe profit platit
10. Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare (6+7-89)
II. Fluxuri de numerar din activitati de investitii
11. Incasari in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri,
instalatii, active necorporale si alte active pe termen lung
12. Incasari si plati in numerar din alte activitati de investitii
13. Plati in numerar pentru activitati de investitii
14. Dividende incasate
15. Fluxuri de numerar nete din activitati de investitii (11+12-1314)
III. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare
16. Incasari din imprumuturi pe termen lung

1.448.700

17. Rambursari din imprumuturi pe termen lung

1.452.840

18. Plati pentru imprumuturi pe termen lung dif de curs valutar

4.140

19. Dobanzi pentru imprumuturi pe termen lung

7.992

20. Dividende platite

18.857.808

20.376.601

-18.857.808

-20.392.873

23. Fluxuri de numerar TOTAL (10+15+21+22)

-9.036.741

-8.333.590

24. Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioade

24.135.021

15.098.280

25. Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei
(23+24)

15.098.280

6.764.690

21. Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare (+/-16+/17-18-19-20)
22. Efectele variatiei ratei de schimb aferente numerarului
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BUGET DE VENITURI SI
CHELTUIELI
2021
-PROIECT-

BUCUR OBOR S.A.
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3

1. PROIECTII PENTRU ZONA EURO SI U.E.
IN ANUL 20211

Pandemia cauzată de noul coronavirus a reprezentat si inca reprezintă un șoc enorm
pentru economii, atât în UE, cât și la nivel mondial, cu consecințe foarte grave din punct de
vedere socioeconomic. Activitatea economică din Europa a suferit mult în prima jumătate a
anului, odata cu implementarea unor seturi de masuri restrictive menite a stopa raspandirea
SARS-COV2, respectiv a scadea gradul de presiune asupra sistemului medical in general.
Incepand cu al treilea trimestru al anului 2020, pe fondul unui aparent control al pandemiei,
autoritatile au relaxat anumite masuri, fapt care a condus la o relansare a sectoarelor
economice grav afectate. Cu toate acestea, evolutia pandemiei din ultimile saptamani a dus la
reaparitia unor perturbări, determinand autoritățile naționale sa revina la măsuri de sănătate
publică pentru a limita răspândirea virusului. Situația epidemiologică actuala plaseaza
previziunile pentru perioada analizata intr-o zona de incertitudini si riscuri majore.
Potrivit previziunilor economice din toamna anului 2020, economia UE se va
contracta cu 7,4 % în 2020, înainte de a se redresa cu o creștere de 4,1% în 2021 și de 3% în
2022. În comparație cu previziunile economice din vara anului 2020, previziunile de creștere
pentru zona euro și pentru UE sunt ușor mai optimiste pentru 2021 și mai temperate pentru
2022. Nici în zona euro, nici în UE producția nu este preconizată să revină la nivelul prepandemic în 2022.

1

Prognoza de toamnă a C.E. 2020;
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Impactul economic al pandemiei a variat foarte mult în UE și aceeași variabilitate este
valabilă și în ceea ce privește perspectivele de redresare. Această neuniformitate reflectă
răspândirea virusului, strictețea măsurilor de sănătate publică adoptate pentru a-l ține sub
control, compoziția sectorială a economiilor naționale și forța răspunsurilor politice
naționale.
Pierderea locurilor de muncă și creșterea șomajului au exercitat presiuni mari asupra
mijloacelor de subzistență ale multor europeni. Măsurile de politică adoptate de statele
membre, împreună cu inițiativele la nivelul UE, au contribuit la atenuarea impactului
pandemiei asupra piețelor forței de muncă. Datorită amplorii fără precedent a măsurilor
luate, în special prin intermediul programelor de lucru pe termen scurt, creșterea ratei
șomajului a fost atenuată în contextul scăderii activității economice. Se estimează că șomajul
va continua să crească în 2021, deoarece statele membre elimină treptat măsurile de sprijin
de urgență și noi persoane intră pe piața forței de muncă, însă ar trebui să se îmbunătățească
în 2022, pe măsură ce economia continuă să se redreseze.
Conform previziunilor, rata șomajului din zona euro va crește de la 7,5% în 2019 la
8,3% în 2020 și la 9,4% în 2021, urmând să scadă la 8,9% în 2022. Se estimează că rata
șomajului în UE va crește de la 6,7% în 2019 la 7,7% în 2020 și la 8,6% în 2021, urmând să
scadă la 8,0% în 2022.
Se așteaptă ca deficitele publice să crească în mod semnificativ în UE în acest an,
având în vedere creșterea cheltuielilor sociale și reducerea veniturilor fiscale, ambele fiind o
consecință a măsurilor de politică excepționale menite să sprijine economia, precum și a
existenței stabilizatorilor automați.
Conform previziunilor, deficitul public agregat al zonei euro va crește de la 0,6% din
PIB în 2019 la aproximativ 8,8% în 2020, înainte de a scădea la 6,4% în 2021 și la 4,7% în
2022. Această evoluție reflectă eliminarea treptată a măsurilor de sprijin de urgență în cursul
anului 2021, pe măsură ce situația economică se va îmbunătăți.
Reflectând creșterea deficitelor, previziunile estimează că ponderea datoriei în PIB la
nivel agregat din zona euro va crește de la 85,9% din PIB în 2019 la 101,7% în 2020, 102,3%
în 2021 și 102,6% în 2022.
În lunile august și septembrie 2020, o scădere abruptă a prețurilor la energie a
determinat o inflație totală negativă. Inflația de bază, care include toate produsele cu excepția
energiei și a alimentelor neprocesate, a scăzut, de asemenea, în mod substanțial în cursul
verii, din cauza cererii reduse de servicii, în special de servicii legate de turism și de bunuri
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industriale. Cererea scăzută, contracția pieței forței de muncă și o rată ridicată de schimb a
monedei euro vor exercita o presiune descendentă asupra prețurilor.
Inflația în zona euro, măsurată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum
(IAPC), este estimată la 0,3% în 2020, înainte de a crește la 1,1% în 2021 și la 1,3% în 2022, pe
măsură ce se stabilizează prețurile petrolului. În UE, inflația este estimată la 0,7% în 2020,
1,3% în 2021 și 1,5% în 2022.
Economia României va reintra pe o panta ascendenta după scaderile din prima
jumătate a anului 2020 cauzata de crizei COVID19. Deși contracția a fost mai putin severa
decat se preconiza initial, incertitudinea rămâne foarte mare, având în vedere evoluția recentă
a pandemiei, iar producția reală nu este previzionata a reveni la nivelurile prepandemice
înainte de sfârșitul anului 2022.
Proiectul de buget este configurat pe un cadru economic cu o creștere economică de
4,31% prevăzută pentru anul 2021, cu un vârf în anul 2023 de 5% și un ritm mediu anual de
4,9% pe întreg orizontul 2022-2024, mai mare comparativ cu cea estimată a fi înregistrată la
nivelul țărilor UE (4,2% la nivelul zonei euro și 4,1% pe total UE, estimată pentru anul 2021,
conform prognozei de toamnă a UE). În condițiile unui cadru internațional și intern dificil
marcat de criza pandemică, România are o viziune de politici fiscale și bugetare care să
permită recuperarea contracției economice din anul 2020 și să potențeze și să mențină
creșterea economică la un nivel de peste 4% pe orizontul de referință, fiind conștientă că
trebuie să utilizeze toate pârghiile pentru a pregăti economia să facă față unor eventuale
șocuri viitoare.
Evoluţia indicatorilor macroeconomici pe termen mediu
- modificare procentuală faţă de anul anterior -

INDICATOR
Produsul intern brut,

2020

2021

2022

2023

2024

1040,8

1116,8

1204,2

1301,6

1403,8

-4,4

4,3

4,7

5

4,9

-10.851

-10.566

-10.835

-10.776

-10.998

5

-4,6

-4,4

-4,1

-3,9

2,06

2,63

2,5

2,4

2,4

2,6

2,3

2,5

2,2

2,4

5150

5380

5725

6110

6515

- preţuri curente – mld. lei
- cresterea reala - %
Contul curent
– mil. euro
- % din PIB
Cresterea preţurilor de consum, %
- sfarsitul anului
- media anuala
Castigul salarial mediu brut lunar - lei
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Castigul salarial mediu net lunar - lei
Castigul salarial real, %
Numarul mediu de salariaţi

3180

3323

3538

3777

4025

3,8

2

3,8

4,2

4,1

5090

5158

5227

5405

5520

305

310

280

255

240

3,5

3,6

3,1

2,8

2,6

-mii persoane
Numarul de someri inregistraţi la sfarsitul
anului
- mii persoane
- rata somajului inregistrat, %

Masurile care stau la baza constructiei bugetare pe anul 2021 si perspectiva 20222024, au ca principal scop combaterea efectelor economice negative generate de pandemia
COVID19. Au fost aprobate o serie de programe guvernamentale de sprijin pentru susținerea
activității IMM-urilor și a companiilor mari și întreprinderilor mici și mijlocii cu cifra de
afaceri peste 20 milioane lei prin intermediul garanțiilor de stat. Pentru anul 2021 se
estimează garanții în valoare de 28,10 mld lei (2,52% din PIB).
•

„menținerea în anul 2021 a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de
funcţie/salariilor de funcţie /indemnizaţiilor de încadrare lunară de care
beneficiază personalul plătit din fonduri publice, precum și a indemnizațiilor
aferente funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor asimilate acestora,
prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, la nivelul acordat
pentru luna decembrie 2020;

•

menținerea în anul 2021 a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor,
compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare
care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul
cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care
personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași
condiții;

•

menținerea în anul 2021 a cuantumului indemnizației de hrană la nivelul
stabilit pentru anul 2020;

•

neacordarea de premii și a indemnizaţiei de vacanţă prevăzută de Legeacadru nr. 153/2017;

•

compensarea orelor suplimentare pentru personalul bugetar numai cu timp
liber corespunzător; pentru polițiști și cadre militare se mențin reglementările
din anii anteriori care vizează acordarea drepturilor salariale pentru
activitatea desfășurată în zilele de sărbători legale;
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•

prelungirea folosirii voucherelor de vacanță emise în anul 2019 și anul 2020
până la sfârșitul anului 2021 și suspendarea emiterii de vouchere de vacanță
pentru anul 2021 de către autoritățile și instituțiile publice, astfel cum sunt
definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi
de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii,
înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum și serviciile publice autonome
de interes naţional, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea
nr.41/1994;

•

studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de
învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de
tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul
intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri și naval.
Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate
pentru aceste categorii de transport.”2

1.1.

Principalii indicatori macroeconomici folositi de M.E.F. in constructia
bugetara pe 2021
INDICATOR

VALOARE

PIB - milioane lei

1.116.837

Crestere economica

4,30%

Inflaţia medie anuala

2,40%

Venituri BGC - milioane lei

364.907

Ponderea veniturilor totale in PIB

32,67 %

Cheltuieli BGC - milioane lei

444.907

Ponderea cheltuielilor totale in PIB

39,84 %

Deficit - milioane lei

- 80.000

Deficit - pondere in PIB
Someri (numar total persoane)
Castig salarial mediu net lei lunar

2

GUVERNUL ROMÂNIEI - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – RAPORT PRIVIND SITUAŢIA
MACROECONOMICĂ - PE ANUL 2021 ŞI PROIECŢIA ACESTEIA PE ANII 2021-2024
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2. PROIECTII ALE PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI
PENTRU 2021

Managementul Bucur Obor, analizand evenimentele care au marcat anul 2020 si
inceputul lui 2021, ramane foarte rezervat in privinta imbunatatirii climatului economic, in
special in sectorul de retail, elaborand proiectul de buget pentru anul 2021 in consecinta.

Nr.

INDICATOR

Crt.

A

TOTAL VENITURI, din care:
1

Venituri din exploatare

2

Venituri financiare

3

Venituri extraordinare

B

TOTAL CHELTUIELI, din care:
1

Cheltuieli operationale, din care:
a.

Mat. prime, marf., energ., apa etc.

Realizat

Bugetat

Realizat

Bugetat

2019 (mii

2020 (mii

2020 (mii

2021 (mii

lei)

lei)

lei)

lei)

35.682

37.607

32.659

35.176

35.138

37.232

32.382

34.809

544

375

277

368

0

0

0

0

18.669

20225

19.347

20.344

18.694

20085

19.319

20.210

2.011

3.180

1.901

2.116

b.

Prestari servicii

3.525

3.624

3.712

3.624

c.

Salarii personal

3.494

3.494

3.887

3.887

d.

Contributii si impozite salarii

84

84

107

93

e.

Alte cheltuieli de exploatare

380

388

294

388

f.

Cheltuieli cu amortizarea

8789

8.865

8.866

9.545
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g.

Alte impozite si taxe (imp. cladiri; imp.

411

450

552

557

teren..etc)
2

Cheltuieli financiare

1

0

17

34

3

Cheltuieli extraordinare

0

0

0

0

4

Ajustari de valoare privind activele circulante

140

140

9

100

5

Ajustari privind provizioanele

-166

0

-2

0

17.014

17.382

13.312

14.833

3.579

3.781

3.097

3.664

PROFIT NET

13.435

13.601

10.215

11.169

REZULTATUL REPORTAT

8.078

8.078

8.078

8.078

0

0

0

0

C

PROFIT BRUT

D

Cheltuieli cu impozitul pe profit

C-D
E

REPREZENTAND SURPLUSUL
REALIZAT DIN REEVALUARE
F

Investitii curente din surse proprii

2.1.

Veniturile totale ale societatii Bucur Obor S.A. sunt realizate in principal din

inchirierea spatiilor comerciale din proprietatea sa exclusiva. Pentru anul 2021 se estimeaza o
crestere a veniturilor totale.
2.2.

Veniturile din exploatare
In bugetul anului 2021 se estimeaza o crestere a veniturilor din exploatare cu 7,5% fata

de cele realizate in anul 2020.
Conform Hotararilor Adunarilor Generale din 29.03.2019 si 26.03.2020 au fost
inregistrate din punct de vedere contabil la „venituri” dividendele neridicate pentru care
dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie.
Au fost astfel reluate la „Alte venituri din exploatare”, in anul 2019 dividende stabilite prin
hotararile nr. 1, 2 si 3 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.09.2015,
neridicate pana la data de 02.11.2018 (in valoare de 1.535.681 RON), respectiv in anul 2020
dividende stabilite prin hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data
de 21.03.2017, neridicate pana la data de 04.05.2020 (in valoare de 720.282 RON).
In Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021, Consiliul de
Administratie propune reluarea la „Alte venituri din exploatare”, dividende stabilite prin
hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.03.2018,
neridicate pana la data de 27.04.2021 inclusiv (in valoare de aproximativ 469.000 RON).
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Dividende reluate la „Alte venituri
din exploatare” pentru care dreptul

2019

2020

Propuse in BVC
2021

la actiune a fost prescris
AGOA stabilire dividende

20.09.2015

21.03.2017

22.03.2018

Termenul limita de exercitare a dreptului de

02.11.2018

04.05.2020

27.04.2021

29.03.2019

26.03.2020

28/29.04.2021

1.535.681 RON

720.282 RON

≈ 469.000 RON

actiune
AGOA reluare la venituri
Suma reluata la „Alte venituri din exploatare”

2.3.

Veniturile financiare
Se preconizeaza o scadere a acestor venituri fata de cele realizate in anul 2020 cu 32%.

Aceste venituri sunt estimate a se realiza din depozitele la termen deja constituite, scadente in
anul curent, cat si din constituirea altor depozite din veniturile din exploatare obtinute in
anul 2021.
2.4.

Cheltuielile totale ale societatii Bucur Obor S.A.
In 2021, cheltuielile totale sunt estimate in crestere cu aproximativ 5%.
Prognozele vizand celelalte cheltuieli sunt fundamentate de cresterea nivelului

salariului minim pe economie.
2.5.

Cheltuielile cu utilitatile
Se estimeaza o crestere in bugetul anului 2021 a cheltuielilor cu materiile prime,

materialele auxiliare, energia si apa, cu 11% fata de realizatul anului 2020.
2.6.

Cheltuielile cu prestarile servicii isi mentin ponderea semnificativa in totalul

cheltuielilor societatii, estimandu-se o scadere cu 2,4%.
2.7.

Cheltuielile cu salariile si contributii si impozite aferente salariilor
Se estimeaza o evolutie liniara a acestui tip de cheltuiala, neexistand intentia de a

renegocia conditiile contractelor de munca in cursul anului 2021.
2.8.

Alte impozite si taxe (taxe locale etc)
Se preconizeaza o evolutie plana a cuantumului impozitelor si taxelor locale datorate

de Societate in anul 2021.
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2.9.

Analiza patrimoniala a BUCUR OBOR S.A.
Activele imobilizate
Pozitie Bilant

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

(Lei)

(Lei)

(Lei)

(Lei)

Active imobilizate - Total

105.573.442

99.518.348

98.852.255

92.780.345

Active circulante - Total

24.953.070

27.811.546

21.457.887

16.087.668

4.259.062

6.036.587

5.300.364

5.256.280

18.391.081

19.476.891

13.698.588

8.398.864

123.964.523

118.995.239

112.550.843

101.258.731

1.912.642

1.782.523

1.905.685

1.905.207

121.785.979

116.969.580

110.567.995

99.274.315

Creante - Total

1.067.029

3.452.947

6.156.706

9.126.685

Datorii - Total

6.171.704

7.819.110

7.206.049

7.161.487

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de
un an - Total
Active circulante, respectiv datorii curente
nete
Total active minus datorii curente
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai
mare de un an - Total
Total capitaluri proprii

Valoare de inventar (Lei)

IMOBIL
Imobil ALMO 1 COLENTINA 2

11.109.040

Imobil ALMO 2 COLENTINA 2

5.006.106

Imobil ALMO 3 COLENTINA 2

10.133.246

Imobil ALMO 4 COLENTINA 2

1.797.294

Imobil ALMO 5 COLENTINA 2

1.862.626
28.530.160

Imobil ZONA CENTRALA COLENTINA 2
Imobil MIRAJ MIHAI BRAVU 2

3.210.946

Imobil COLENTINA 6 A

1.105.470
62.754.888

TOTAL

TEREN

Teren

Valoare de

(Localizare)

(Suprafata m2)

inventar (Lei)

14.695 din care:
Sos. Colentina nr. 2, sector 2, Bucuresti

- 12.790 proprietate exclusiva
- 1.905 proprietate in cota parte

Anexa 5 la Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru 2020

12
indiviza cu asociatiile de proprietari
Sos. Mihai Bravu nr. 2, sector 2, Bucuresti

17,85

Sos. Colentina nr. 6A, sector 2, Bucuresti

431

TOTAL

40.460.652

1.145.376
41.606.028

Din analiza documentelor de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor
societatii reiese urmatoarea situatie privind gradul de uzura al acestora:
Din analiza documentelor de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor societatii
reiese urmatoarea situatie privind gradul de uzura al acestora:
•

Imobilul ALMO 1 are numarul de inventar 1001 si ocupa latura dinspre Sos.
Colentina, fiind constituit din subsolul, parterul si mezaninul blocului, ce are un regim
de inaltime de P+10 si P+12. Imobilul a fost pus in functiune in luna mai 1977. Durata
de amortizare conform prevederilor legale este de 48 de ani, cu 5 ani durata ramasa de
amortizare. Avand in aceste conditii un grad de uzura de 90%, valoarea de inventar a
imobilului este de 11.109.040 lei.

•

Imobilul ALMO 2 are numarul de inventar 1002 si ocupa latura dinspre Sos. Mihai
Bravu, fiind constituit din subsolul, parterul si mezaninul blocului, ce are un regim de
inaltime de P+14, P+15 si P+16. Imobilul a fost pus in functiune in luna august 1975.
Durata de amortizare conform prevederilor legale este de 48 de ani, iar durata ramasa
de amortizat este de 3 ani. Avand in aceste conditii un grad de uzura de 94%, valoarea
de inventar a imobilului este de 5.006.106 lei.

•

Imobilul ALMO 3 are numarul de inventar 1003 si ocupa latura dinspre parcaj si
Primaria Sector 2, fiind constituit din subsolul, parterul si mezaninul blocului, ce are
un regim de inaltime de P+10, P+11 si P+12. Imobilul a fost pus in functiune in luna
iunie 1976. Durata de amortizare conform prevederilor legale este de 48 de ani, iar
durata ramasa de amortizat este de 4 ani. Avand in aceste conditii un grad de uzura de
92%, valoarea de inventar a imobilului este de 10.133.246 lei.

•

Imobilul ALMO 4 are numarul de inventar 1004 si ocupa latura dinspre Aleea
Campul Mosilor, fiind constituit din subsolul, parterul si mezaninul blocului, ce are un
regim de inaltime de P+12. Imobilul a fost pus in functiune in luna aprilie 1977. ALMO
4 a beneficiat de lucrari de modernizare in anul 2003, prin refacerea completa a
spatiilor vechi si crearea de noi spatii comerciale (mezanin-complexul OMNIA).
Durata normata ramasa de amortizat este de 5 de ani, avand in aceste conditii un grad
de uzura de 90%. Valoarea de inventar a imobilului este de 1.797.294 lei.
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•

ALMO 5 are numarul de inventar 1008 si ocupa latura dinspre Aleea Campul Mosilor,
fiind constituit din subsolul, parterul si mezaninul blocului, ce are un regim de
inaltime de P+12. Imobilul a fost dat in folosinta in luna aprilie 1977. Acest imobil are
durata normata de functionare de 48 de ani, rezultand astfel o durata ramasa de
amortizat de 5 ani, avand in aceste conditii un grad de uzura de 90%. Valoarea de
inventar a imobilului este de 1.862.626 lei.

•

Imobilul Zona Centrala are numarul de inventar 1005 si este marginit de imobilele
ALMO 1 – 5, fiind constituit din subsol, parter si partial mezanin, fara bloc de locuinte
deasupra. Imobilul Zona Centrala a fost pus in functiune in luna aprilie 1977. Durata
de amortizare conform prevederilor legale de 48 de ani, iar durata ramasa de amortizat
este de 5 ani, avand in aceste conditii un grad de uzura de 90%. Valoarea de inventar a
imobilului este de 28.530.160 lei.

•

Imobilul Miraj are numarul de inventar 1006 si face parte din lantul de magazine
aflat la parterul blocului de locuinte din Sos. Mihai Bravu nr. 2. Imobilul a fost pus in
functiune in luna noiembrie 1979 si are o durata de amortizare conform prevederilor
legale de 48 de ani. Cu 7 ani durata ramasa de amortizare si grad de uzura de 85%,
imobilul are valoarea de inventar de 3.210.946 lei.

• Imobilul din Sos. Colentina nr. 6A are numarul de inventar 1007 si este compus
din demisol, parter, etaj si mansarda partiala, fiind pus in functiune in luna noiembrie
1915. Valoarea de inventar a imobilului in urma reevaluarii este de 1.105.470 lei. Acest
imobil a fost amortizat integral.

•
2.10. Contul de profit si pierdere

Pozitie Cont Profit Pierdere

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Bugetat

(Lei)

(Lei)

(Lei)

2021 (Lei)

Cifra de afaceri neta

32.640.556

33.313.299

31.623.915

34.062.121

Venituri totale

33.605.298

35.682.709

32.658.531

35.176.000

Cheltuieli totale

18.395.433

18.669.142

19.346.786

20.344.000

Rezultat din exploatare(profit)

14.707.410

16.470.133

13.051.899

14.599.000

502.455

543.434

259.846

334.000

15.209.865

17.013.567

13.311.745

14.833.000

Rezultat financiar (profit)
Rezultat curent
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EBITDA3

24.787.297

26.353.701

22.737.927

25.034.000

Rezultat brut

15.209.865

17.013.567

13.311.745

14.833.000

Rezultat net

11.766.855

13.434.655

10.214.527

11.169.000

Total rezultat net realizat distribuibil

19.845.105

21,512,905

18.292.777

19.247.000

Cifra de afaceri neta

Total rezultat net realizat distribuibil

40.000.000
35.000.000

32.640.556

34.062.121

33.313.299

31.623.915

30.000.000
25.000.000
19.845.105

20.000.000

21.512.905
19.247.000

18.292.777

15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Bugetat 2021 (Lei)

Momentan, societatea plaseaza lichiditatile in depozite la termen, cu un randament de
aproximativ 2%. Media randamentului acestor plasamente in 2020 a fost:
𝑅𝑎𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒 =

𝑅𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟
259.846
𝑥100 =
Lichiditati
6.764.554

= 𝟑, 𝟖% (𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒊𝒏 𝒄𝒓𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟏𝟗 𝒄𝒂𝒏𝒅 𝒂 𝒇𝒐𝒔𝒕 𝒅𝒆 𝟑, 𝟔%)

2.11. Rate de rentabilitate
2.11.1.

ROA (Rentabilitatea activelor)

3

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Profitul inainte de dobanzi, impozite,
depreciere si amortizare EBITDA permite analistilor sa se concentreze pe rezultatele provenite din operatiuni,
excluzand efectele deciziilor non-operationale, cum sunt de exemplu cele legate de finantare, de taxare sau
costuri non -cash, ex. amortizarea.
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𝑅𝑂𝐴 =

2.11.2.

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡
10.214.527
𝑥100 =
= 9,4%
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
108.868.013

Rotatia activelor imobilizate

𝐹𝐴𝑇 =

𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖
31.623.915
=
= 0,34
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐼𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒 92.780.345

Societatea isi exploateaza activele totale cu un randament de 9,4% pe an, in scadere
fata de anul 2019 cand a fost 11,17%, dar in continuare la un nivel mult superior celui din
sectorul economic din care face parte societatea: o data la 3,4 ani.
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PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2021
Variatie

Indicator

Realizat
2019
(mii lei)

Realizat
2020 (mii
lei)

Nr.
crt.
TOTAL VENITURI, din
care:

A

c.1
d
e
f

g

aprile
(mii
lei)

mai
(mii
lei)

iunie
(mii
lei)

II
(mii
lei)

iulie
(mii
lei)

august
(mii
lei)

septembrie
(mii lei)

III
(mii
lei)

octombrie
(mii lei)

noiembrie
(mii lei)

decembrie
(mii lei)

IV
(mii
lei)

2.847

8.294

2.864

2.872

2.969

8.705

3.027

3.029

3.046

9.102

3.017

3.013

3.045

9.075

35.138

32.382

-8

34.809

7,49

2.660

2.743

2.815

8.218

2.828

2.831

2.923

8.582

2.979

2.981

2.994

8.954

2.997

3.013

3.045

9.055

544

277

-49

368

32,72

21

24

31

76

36

41

46

123

49

48

52

149

20

0

0

20

0

0

-

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.669

19.347

4

20.344

5,15

1.644

1.649

1.619

4.911

1.622

1.622

1.622

4.866

1.622

1.768

1.758

5.148

1.758

1.775

1.885

5.418

18.694

19.319

3

20.210

4,61

1.644

1.649

1.619

4.911

1.622

1.622

1.622

4.866

1.622

1.768

1.758

5.148

1.758

1.758

1.768

5.284

2.011

1.901

-5

2.116

11,30

196

200

170

566

170

170

170

510

170

180

170

520

170

170

180

520

3.525

3.712

5

3.624

-2,37

302

302

302

906

302

302

302

906

302

302

302

906

302

302

302

906

301

301

0

301

0,00

25

25

25

74

27

25

25

77

25

25

25

74

25

25

27

76

3.494

3.887

11

3.887

-0,01

323

324

324

971

324

324

324

972

324

324

324

972

324

324

324

972

394

394

0

394

0,00

33

33

33

98

33

33

33

98

33

33

33

98

33

33

33

99

84

107

27

93

-13,19

8

8

8

23

8

8

8

23

8

8

8

23

8

8

8

23

380

294

-23

388

32,07

30

30

30

90

33

33

33

99

33

33

33

99

33

33

33

100

Cheltuieli cu amortizarea

8.789

8.866

1

9.545

7,66

739

739

739

2.216

739

739

739

2.216

739

875

875

2.488

875

875

875

2.624

Alte impozite si taxe (imp.
cladiri; imp. teren..etc)

411

552

34

557

0,93

46

46

46

139

46

46

46

139

46

46

46

139

46

46

46

139

1

17

-

34

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

17

34

-

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI, din
care:
Cheltuieli operationale,
din care:
Mat. prime, marf., energ.,
apa etc.
Prestari servicii din care
Remuneratie CA
Salarii personal din care
Director General
Contributii si impozite
salarii
A lte cheltuieli de
exploatare

Cheltuieli financiare

3

Cheltuieli extraordinare

5

I
(mii
lei)

2.767

2

4

martie
(mii
lei)

2.681

Venituri extraordinare

c

februarie
(mii lei)

T4 2021

7,71

3

b.1

ianuarie
(mii lei)

T3 2021

35.176

Venituri financiare

b

T2 2021

-8

2

a

T1 2021

32.659

Venituri din exploatare

1

BUGETAT
2021/Realiz
at 2020
Variatie %

35.683

1

B

2020/201
9

TOTAL
Bugetat
2021
(mii lei)

Ajustari de valoare
privind activele circulante
Ajustari privind
provizioanele

C

PROFIT BRUT

D

Cheltuieli cu impozitul pe
profit

C-D

Profit net

E

REZULTATUL REPORTAT
REPREZENTAND
SURPLUSUL REALIZAT
DIN REZERVE DIN
REEVALUARE

F

TOTAL REZULTAT NET
REALIZAT DISTRIBUIBIL

G

Investitii din surse proprii

140

9

-

100

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

-166

2

-

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.014

13.312

-22

14.833

11,42

1.037

1.118

1.228

3.383

1.242

1.250

1.347

3.839

1.405

1.261

1.288

3.954

1.258

1.238

1.160

3.657

3.579

3.097

-11

3.664

15,34

0

0

864

864

937

937

955

955

908

908

13.435

10.215

-25

11.169

10,20

1.037

1.118

364

2.519

1.242

1.250

410

2.902

1.405

1.261

333

2.999

1.258

1.238

252

2.749

8.078

8.078

0

8.078

0,00

673

673

673

2.020

673

673

673

2.020

673

673

673

2.020

673

673

673

2.020

21.513

18.293

-15

19.247

5,67

32.659

0

0

0

Programul de activitate pentru 2021

1. Analiza patrimoniala a BUCUR OBOR S.A.

1.1.

Activele imobilizate
Pozitie Bilant

31.12.2018 (Lei)

31.12.2019 (Lei)

31.12.2020 (Lei)

Active imobilizate - Total

99.518.348

98.852.255

92.780.345

Active circulante - Total

27.811.546

21.457.887

16.087.668

6.036.587

5.300.364

5.256.280

19.476.891

13.698.5883

8.478.386

118.995.239

112.550.843

101.258.731

1.782.523

1.905.685

1.905.207

116.969.580

110.567.995

99.274.315

Creante - Total

3.452.947

6.156.706

9.126.685

Datorii - Total

7.819.110

7.206.049

7.161.487

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un
an - Total
Active circulante, respectiv datorii curente
nete
Total active minus datorii curente
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai
mare de un an - Total
Total capitaluri proprii

IMOBIL

Valoare de inventar (Lei)

Imobil ALMO 1 COLENTINA 2

11.109.040

Imobil ALMO 2 COLENTINA 2

5.006.106

Imobil ALMO 3 COLENTINA 2

10.133.246

Imobil ALMO 4 COLENTINA 2

1.797.294

Imobil ALMO 5 COLENTINA 2

1.862.626

Imobil ZONA CENTRALA COLENTINA 2

28.530.160

Imobil MIRAJ MIHAI BRAVU 2

3.210.946

Imobil COLENTINA 6 A

1.105.470

TOTAL

62.754.888

TEREN
(Localizare)
Sos. Colentina nr. 2, sector 2, Bucuresti

Teren
(Suprafata m2)

Valoare de inventar
(Lei)

14.695 din care:
- 12.790 proprietate exclusiva
- 1.905 proprietate in cota parte
indiviza cu asociatiile de proprietari

Sos. Mihai Bravu nr. 2, sector 2, Bucuresti

17,85

Sos. Colentina nr. 6A, sector 2, Bucuresti

431

TOTAL

40.460.652

1.145.376
41.606.028

Din analiza documentelor de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor
societatii reiese urmatoarea situatie privind gradul de uzura al acestora:
•

Imobilul ALMO 1 are numarul de inventar 1001 si ocupa latura dinspre Sos.
Colentina, fiind constituit din subsolul, parterul si mezaninul blocului, ce are un
regim de inaltime de P+10 si P+12. Imobilul a fost pus in functiune in luna mai 1977.
Durata de amortizare conform prevederilor legale este de 48 de ani, cu 5 ani durata
ramasa de amortizare. Avand in aceste conditii un grad de uzura de 90%, valoarea de
inventar a imobilului este de 11.109.040 lei.

•

Imobilul ALMO 2 are numarul de inventar 1002 si ocupa latura dinspre Sos. Mihai
Bravu, fiind constituit din subsolul, parterul si mezaninul blocului, ce are un regim de
inaltime de P+14, P+15 si P+16. Imobilul a fost pus in functiune in luna august 1975.
Durata de amortizare conform prevederilor legale este de 48 de ani, iar durata
ramasa de amortizat este de 3 ani. Avand in aceste conditii un grad de uzura de 94%,
valoarea de inventar a imobilului este de 5.006.106 lei.

•

Imobilul ALMO 3 are numarul de inventar 1003 si ocupa latura dinspre parcaj si
Primaria Sector 2, fiind constituit din subsolul, parterul si mezaninul blocului, ce are
un regim de inaltime de P+10, P+11 si P+12. Imobilul a fost pus in functiune in luna
iunie 1976. Durata de amortizare conform prevederilor legale este de 48 de ani, iar
durata ramasa de amortizat este de 4 ani. Avand in aceste conditii un grad de uzura
de 92%, valoarea de inventar a imobilului este de 10.133.246 lei.

•

Imobilul ALMO 4 are numarul de inventar 1004 si ocupa latura dinspre Aleea
Campul Mosilor, fiind constituit din subsolul, parterul si mezaninul blocului, ce are
un regim de inaltime de P+12. Imobilul a fost pus in functiune in luna aprilie 1977.
ALMO 4 a beneficiat de lucrari de modernizare in anul 2003, prin refacerea completa
a spatiilor vechi si crearea de noi spatii comerciale (mezanin-complexul OMNIA).
Durata normata ramasa de amortizat este de 5 de ani, avand in aceste conditii un
grad de uzura de 90%. Valoarea de inventar a imobilului este de 1.797.294 lei.

•

ALMO 5 are numarul de inventar 1008 si ocupa latura dinspre Aleea Campul

Mosilor, fiind constituit din subsolul, parterul si mezaninul blocului, ce are un regim
de inaltime de P+12. Imobilul a fost dat in folosinta in luna aprilie 1977. Acest imobil
are durata normata de functionare de 48 de ani, rezultand astfel o durata ramasa de
amortizat de 5 ani, avand in aceste conditii un grad de uzura de 90%. Valoarea de
inventar a imobilului este de 1.862.626 lei.
•

Imobilul Zona Centrala are numarul de inventar 1005 si este marginit de
imobilele ALMO 1 – 5, fiind constituit din subsol, parter si partial mezanin, fara bloc
de locuinte deasupra. Imobilul Zona Centrala a fost pus in functiune in luna aprilie
1977. Durata de amortizare conform prevederilor legale de 48 de ani, iar durata
ramasa de amortizat este de 5 ani, avand in aceste conditii un grad de uzura de 90%.
Valoarea de inventar a imobilului este de 28.530.160 lei.

•

Imobilul Miraj are numarul de inventar 1006 si face parte din lantul de magazine
aflat la parterul blocului de locuinte din Sos. Mihai Bravu nr. 2. Imobilul a fost pus in
functiune in luna noiembrie 1979 si are o durata de amortizare conform prevederilor
legale de 48 de ani. Cu 7 ani durata ramasa de amortizare si grad de uzura de 85%,
imobilul are valoarea de inventar de 3.210.946 lei.

•

Imobilul din Sos. Colentina nr. 6A are numarul de inventar 1007 si este compus
din demisol, parter, etaj si mansarda partiala, fiind pus in functiune in luna
noiembrie 1915. Valoarea de inventar a imobilului in urma reevaluarii este de
1.105.470 lei. Acest imobil a fost amortizat integral.

1.2.

Contul de profit si pierdere al societatii

Pozitie Cont Profit Pierdere

31.12.2018 (Lei)

31.12.2019 (Lei)

31.12.2020 (Lei)

Cifra de afaceri neta

32.640.556

33.313.299

31.623.915

Venituri totale

33.605.298

35.682.709

32.658.531

Cheltuieli totale

18.395.433

18.669.142

19.346.786

Rezultat din exploatare(profit)

14.707.410

16.470.133

13.051.899

502.455

543.434

259.846

Rezultat curent

15.209.865

17.013.567

13.311.745

EBITDA

24.787.297

26.353.701

22.737.927

Rezultat brut

15.209.865

17.013.567

13.311.745

Rezultat net

11.766.855

13.434.655

10.214.527

Rezultat financiar (profit)

TOTAL REZULTAT NET REALIZAT DISTRIBUIBIL

19.845.105

21,512,905

18.292.777

Cheltuieli operationale

18.290.283

18.694.029

19.319.082

Lichiditate
(numerar si echivalent in numerar)

24.135.021

15.098.280

6.764.554

Momentan, societatea plaseaza lichiditatile in depozite la termen, cu un randament de
aproximativ 2%. Media randamentului acestor plasamente in 2020 a fost:
𝑅𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟
259.846
𝑥100 =
Lichiditati
6.764.554
= 𝟑, 𝟖% (𝒓𝒂𝒏𝒅𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒊𝒏 𝒄𝒓𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟏𝟗 𝒄𝒂𝒏𝒅 𝒂 𝒇𝒐𝒔𝒕 𝒅𝒆 𝟑, 𝟔%)

𝑅𝑎𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒 =

2. Rate de rentabilitate ale activelor societatii la 31.12.2020
ROA (Rentabilitatea activelor)
𝑅𝑂𝐴 =

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡
10.214.527
𝑥100 =
= 9,4%
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
108.868.013

Rotatia activelor imobilizate

𝐹𝐴𝑇 =

𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖
31.623.915
=
= 0,34
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐼𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒 92.780.345

Societatea isi exploateaza activele totale cu un randament de 9,3% pe an, in scadere fata de
anul 2019 cand a fost 11,17%, dar in continuare la un nivel mult superior celui din sectorul
economic din care face parte societatea: o data la 3,4 ani.
3. Proiectia activitatii in anul 2021
Conform proiectiei de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, managementul Bucur
Obor urmareste optimizarea indicatorilor mai sus reliefati, avand ca fundament principal
surplusul de in-flow generat de:
1. Contractele de inchiriere care urmeaza a fi semnate, pentru spatiile ramase libere
datorita contractiei generale a economiei si a scaderii apetitului pentru consum
cauzat de criza COVID19.

Cresterea estimata a ratelor de rentabilitate in 2021
1.1.

*ROA estimat 2021 (Rentabilitatea activelor)
𝑅𝑅𝑂𝐴 =

1.2.

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑛𝑒𝑡
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

𝑥100 =

13.601.000
99.880.345

*Rotatia activelor imobilizate (estimat 2021)

= 13,61%

𝐹𝐴𝑇 =

𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖
34.062.121
𝑥100 =
= 37,9%
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐼𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒
89.780.345

*Nota
Cheltuiala cu amortizarea, nu genereaza cash out-flow, fiind doar calculata si nu una efectiva.

Atat Cifra de Afaceri, cat si Veniturile din exploatare, sunt estimate a creste in 2021, ambele
cu aproximativ 7% fata de exercitiul financiar anterior. Cresterile sunt progresive, pornind de
la aproximativ 2,7 milioane lei venituri din exploatare in luna ianuarie 2021, pana la 3
milioane lei in decembrie 2021.

Societatea Bucur Obor S.A.
Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2
J40/365/1991, RO19

BUCUR OBOR S.A.
Declaratia privind indeplinirea principiilor de Guvernanta Corporativa
in anul 2020
In conformitate cu Codul Bursei de Valori Bucuresti, Principiile de Guvernanta Corporativa
pentru AeRO – piata de actiuni a BVB

nr.
crt.

Principiile de Guvernanta Corporativa

Respecta

A.1.

Societatea trebuie sa detine un regulament
intern al Consiliului care sa includa
termeni de referinta cu privire la Consiliu
si la functiile de conducere cheie ale
societatii.
Administrarea conflictului de interese la
nivelul Consiliului trebuie, de asemenea,
sa fie tratat in regulamentul Consiliului.

X

A.2.

Orice alte angajamente profesionale ale
membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de
membru executiv sau neexecutiv al
Consiliului in alte societati (excluzand
filiale ale societatii) si institutii non-profit,
vor fi aduse la cunostinta Consiliului
inainte de numire si pe perioada
mandatului.

X

A.3.

Fiecare membru al Consiliului va informa
Consiliul cu privire la orice legatura cu un
actionar care detine direct sau indirect
actiuni reprezentand nu mai putin de 5%
din numarul total de drepturi de vot.
Aceasta obligatie are in vedere orice fel de
legatura care poate afecta pozitia
membrului respectiv pe aspecte ce tin de
decizii ale Consiliului.

X

A.4.

Raportul anual trebuie sa informeze daca a
avut loc o evaluare a Consiliului, sub
conducerea presedintelui. Trebuie sa
contina, de asemenea, numarul de sedinte
ale Consiliului.

X

A.5.

Procedura
privind
cooperarea
cu
Consultantul Autorizat pentru perioada in
care aceasta cooperare este impusa de
Bursa de Valori Bucuresti va contine cel
putin urmatoarele:

A.5.1.

Persoana de legatura cu Consultantul

Nu
respecta
sau
respecta
partial

Motivarea neconformitatii

Nu este cazul.

Nu este cazul

Societatea Bucur Obor S.A.
Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2
J40/365/1991, RO19
Autorizat;

A.5.2.

Frecventa intalnirilor cu Consultantul
Autorizat, care va fi cel putin o data pe
luna si ori de cate ori evenimente sau
informatii noi implica transmiterea de
rapoarte curente sau periodice, astfel inca
Consultantul Autorizat sa poata fi
consultat;

Nu este cazul.

A.5.3.

Obligatia de a furniza Consultantului
Autorizat toate informatiile relevante si
orice informatie pe care in mod rezonabil
o solicita Consultantul Autorizat sau este
necesara Consultantului Autorizat pentru
indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin;

Nu este cazul.

A.5.4.

Obligatia de a informa Bursa de Valori
Bucuresti
cu
privire
la
orice
disfunctionalitate aparuta in cadrul
cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau
schimbarea Consultantului Autorizat.

B.1.

Consiliul va adopta o politica astfel incat
orice tranzactie a societatii cu o filiala
reprezentand 5% sau mai mult din activele
nete ale societatii, conform celei mai
recente raportari financiare, sa fie
aprobata de Consiliu.

X

B.2.

Auditul intern trebuie sa fie realizat de
catre o structura organizatorica separata
(departamentul de audit intern) din cadrul
societatii sau prin serviciile unei terte parti
independente, care va raporta Consiliului,
iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct
Directorului General.

X

C.1.

Societatea va publica in raportul anual o
sectiune care va include veniturile totale
ale membrilor
Consiliului si ale
directorului general aferente anului
financiar respectiv si valoarea totala a
tuturor bonusurilor sau a oricaror
compensatii variabile si, de asemenea,
ipotezele cheie si principiile pentru
calcularea veniturilor mentionate mai sus.

X

D.1.

Suplimentar fata de informatiile prevazute
in prevederile legale, pagina de internet a
societatii va contine o sectiune dedicata
Relatiei cu Investitorii, atat in limba
romana cat si in limba engleza, cu toate
informatiile relevante de interes pentru
investitori, incluzand:

D.1.1

Principalele regulamente ale societatii, in

Nu este cazul.

X
(partial)

X

Nu are filiale.
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particular
actul
constitutiv
si
regulamentele interne ale organelor
statutare

D.1.2

CV-urile membrilor organelor statutare

X

D.1.3

Rapoartele curente si rapoartele periodice

X

D.1.4.

Informatii cu privire la adunarile generale
ale actionarilor: ordinea de zi si
materialele aferente; hotararile adunarilor
generale

X

D.1.5.

Informatii cu privire la evenimente
corporative precum plata dividendelor sau
alte evenimente care au ca rezultat
obtinerea sau limitari cu privire la
drepturile unui actionar, incluzand
termenele limita si principiile unor astfel
de operatiuni.

X

D.1.6.

Alte informatii de natura extraordinara
care ar trebui facute publice: anularea/
modificarea/ initierea cooperarii cu un
Consultant
Autorizat;
semnarea/
reinnoirea/ terminarea unui acord cu un
Market Maker

D.1.7.

Societatea trebuie sa aiba o functie de
Relatii cu Investitorii si sa includa in
sectiunea dedicata acestei functii, pe
pagina de internet a societatii, numele si
datele de contact ale unei persoane care
are capacitatea de a furniza, la cerere,
informatiile corespunzatoare

D.2.

O societate trebuie sa aiba adoptata o
politica de dividend a societatii, ca un set
de directii referitoare la repartizarea
profitului net, pe care societatea declara ca
o va respecta. Principiile politicii de
dividend trebuie sa fie publicate pe pagina
de internet a societatii.

D.3.

O societate trebuie sa aiba adoptata o
politica cu privire la prognoze si daca
acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele
reprezinta concluziile cuantificate ale
studiilor care vizeaza determinarea
impactului total al unei liste de factori
referitori la o perioada viitoare (asanumitele ipoteze). Politica trebuie sa
prevada frecventa, perioada avuta in
vedere
si
continutul
prognozelor.
Prognozele, daca sunt publicate, vor fi
parte a rapoartelor anuale, semestriale sau
trimestriale. Politica cu privire la prognoze
trebuie sa fie publicata pe pagina de

Nu este cazul.

X

X

X

Adunarea Generala a Actionarilor,
in calitate de organ suprem de
conducere al Societatii, hotaraste
anual acordarea de dividende si
inregistrarea
ca
venituri
a
dividendelor
neridicate
si
prescrise.

Toate informatiile sunt publicate
pe pagina de internet a societatii
www.bucurobor.ro/informatiiactionariat/ .
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internet a societatii.

D.4.

O societate trebuie sa stabileasca data si
locul unei adunari generale astfel incat sa
permita participarea unui numar cat mai
mare de actionari.

D.5.

Rapoartele
financiare
vor
include
informatii atat in romana cat si in engleza,
cu privire la principalii factori care
influenteaza
schimbari
la
nivelul
vanzarilor,
profitului
operational,
profitului net sau orice alt indicator
financiar relevant.

D.6.

Societatea va organiza cel putin o
intalnire/ conferinta telefonica cu analisti
si investitori, in fiecare an. Informatiile
prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate
in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe
pagina de internet a societatii, la
momentul respectivei intalniri/ conferinte
telefonice.

X

Societatea
informatiile
romana.

X
(partial)

X

Presedinte al Consiliului de Administratie

_________________

disemineaza
in
limba

Toate informatiile sunt publicate
pe pagina de internet a societatii
www.bucurobor.ro/informatiiactionariat/ .

Bucur Obor S.A.
Rotaru Cristinel Ionel

doar

Societatea Bucur Obor S.A.
Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2
J40/365/1991, RO19

Declaratie
Prin prezenta,
Rotaru Cristinel Ionel - Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General;
Scarlat Alin-Nicolae –Sef Departament Financiar – Contabil si Comercial
in cadrul Societatii BUCUR OBOR SA (in continuare “Emitentul”), avand CUI RO19,
J40/365/1991, declaram ca:
“dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila pentru anul 2020, care
a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine
corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de
profit si pierdere ale Societatii BUCUR OBOR S.A.
De asemenea, Raportul Anual al Consiliului de Administratie cuprinde o analiza
corecta a dezvoltarii si performantelor Emitentului, precum si o descriere a principalelor
riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.”
Rotaru Cristinel Ionel
Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General;
_____________

Scarlat Alin-Nicolae
Sef Departament Financiar – Contabil si Comercial
_____ ________
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