
     
                                                                             

 
                                                                           

 

1 
 

 

 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 

-consolidat- 

la data de 31.12.2021 

 

 

 

1. Introducere. 

Subsemnatul SERBAN LUCIAN NICOLAE,  in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al 

societatii comerciale GRUP SERBAN HOLDING S.A., societate constituita in baza Legii nr.31/ 990, inmatriculata 

la Registrul Comertului sub nr J04/1556/2018, analizand activitatea companiei Grup Serban Holding S.A., 

pentru intelegerea performantei si pozitiei financiare a entitatitii, precum si a dezvoltarii acesteia, prezint in 

sinteza raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 01.01.2021 – 31.12.2021. 
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Administrarea Societății este asigurată de către Consilul de Administrație.  

Membrii Consiliului de Administrație sunt următorii:  

• ȘERBAN LUCIAN NICOLAE – Președinte al Consilului de Administrație, perioada mandatului fiind de 4 ani, 
începând de la data numirii de 05.12.2019; 

• ȘERBAN IRINA-MIHAELA, perioada mandatului fiind de 4 ani, începând de la data numirii de 05.12.2019; 

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

2. Informatii despre companie. 

Denumire GRUP ȘERBAN HOLDING S.A. 

Forma Juridica Societate pe Acțiuni 

Durata de funcționare Nedeterminată 
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Sediu social Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, jud. 
Bacău, România 

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

Cod unic de înregistrare RO 40006886 

Capital social 169,496,147 RON 

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

Telefon  0234.322.165 
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Fax 0234.322.165 

E-mail: office@grup-serban.ro  

Website https://grup-serban.ro/  

Cod LEI 787200434XQX1SG0HK23 

 

3. Descriere companiei si a grupului de firme. 

Societatea Grup Șerban Holding a fost înființată la data de 16.10.2018, sub formă de societate cu răspundere 

limitată, urmând ca la data de 5.12.2019 să fie transformată în societate pe acțiuni, obținând rezoluția ONRC la data 

de 16.12.2019. Constituirea acestei societăți s-a realizat ca urmare a necesității de a avea o societate mamă care să 

controleze celelalte societăți având activități distincte, componente ale grupului de firme Șerban, având în vedere 

planurile de creștere accelerată,  respectiv: 

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

 J04/850/1994, CUI RO5845723;  

mailto:office@grup-serban.ro
https://grup-serban.ro/
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• FERMA AVICOLĂ ȘERBAN S.R.L. (FAS), redenumită în anul 2008, și înfiinţată în anul 2000 sub denumirea Rom 

Trading Product S.R.L, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J04/1787/2008, CUI  RO12977123; 

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

J04/1211/2008, CUI RO24124510; 

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

J04/1965/2005, CUI RO18096106. 

 

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

în Onești, în anul 1994. Structura grupului este integrată și conține următoarele domenii de activitate: agricultură, 

comerț cu cereale, plante oleaginoase și legume, creșterea păsărilor, panificație, patiserie-cofetărie, alimentație 

publică (lanț propriu de magazine – Băcăniile Șerban), distribuție și transport. 

În toate domeniile de activitate, Grupul GSH are în plan noi proiecte, fructificarea de  noi oportunităţi, 

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

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

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

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

încredere pentru România și nu numai. 

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

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

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

pasăre, panificație, patiserie și cofetărie) și de a genera trenduri pe piața locală de specialitate, Grupul dorind să devină 

un producător de top pe piața din România. 

 

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

activitate producția și comercializarea produselor de panificație și patiserie, urmată la scurt timp de activitatea de 
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morărit, care deținea în chirie, la momentul 1994, un magazin și o mică brutărie în aceeași incintă. Aceste activități au 

trecut, în anul 2008, în portofoliul altei societăți din grup, respectiv Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS), care a dezvoltat 

business-ul, în momentul de față având în proprietate o brutărie in localitatea Filipești, județul Bacău, care deservește 

cele 5 băcănii proprii, un laborator de cofetărie/patiserie și o flotă proprie care deservește localitățile limitrofe, având 

trasee de distribuție în județele Bacău și Vrancea, precum și distribuție națională prin intermediul platformelor marilor 

retaileri, precum și direct.(e.g. Lidl, Profi Rom Food, Rewe, Kaufland, Carrefour, Auchan). 

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

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

societății Interagroaliment SRL este reprezentată de cultivarea și comercializarea de cereale, plante oleaginoase și 

legume, linia de business creșterea puilor și producerea de nutrețuri combinate fiind transferată către Ferma Avicolă 

Șerban SRL. 

 În anul 2017, activitatea de creștere și comercializare a cărnii de pasăre a fost preluată de Ferma Avicolă Șerban S.R.L. 

(FAS), fondată în anul 2008, capacitatea totală fiind de 880,000 capete/serie (în cele 5  ferme, din 3 locații). Totodată, 

pentru creșterea gradului de integrare a producției, compania operează o facilitate de producție de nutrețuri 

combinate cu capacitatea de 7 to/h produs finit, folosind materiile prime din producția de cereale a grupului.  

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

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

companiile din grup, precum și achiziția de inputuri pentru agricultură, dispunând de baza tehnico-materială pentru 

realizarea acestor activități. 

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

în anul 2018 inclusiv, – când a început consolidarea activităților în cadrul GSH (Grup Șerban Holding S.A.), s-a axat pe 

cultivarea terenului agricol în județele Bacău, Vaslui și Vrancea, această activitatea fiind începută în anul 2005, prin 

cultivarea a 1,500 ha. În prezent, Interagroaliment S.R.L. exploatează aproximativ 10,000 de ha, pe raza județelor 

Bacău, Vaslui și Vrancea, organizate in 5 ferme vegetale, ce se întind de la Carpați până la Prut, în sudul Regiunii Nord 

Est, și deține depozite de cereale și plante oleaginoase cu o capacitate de cca 133,000 tone, în 8 locații, în județele 

Bacău, Vaslui și Iași, fiind cea mai mare companie din Moldova, având cod CAEN 150 - Activități în ferme mixte (cultură 
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vegetală). La nivelul grupului GSH, se exploatează peste 12,000 hectare de teren arabil, dintre care 10,000 ha sunt 

exploatați de IAA, restul fiind exploatate prin intermediul societăților afiliate. 

Societatea Grup Șerban Holding (GSH) a fost fondată în anul 2018 cu scopul de a îngloba activitatea celorlalte companii 

din grup, deja existente. Astfel, consolidarea activității, inclusiv a situațiilor financiare a început din anul 2019, înainte 

de acest moment consolidarea activității fiind realizată prin intermediul societății Interagroaliment SRL. Societatea 

Grup Șerban Holding este atât compania mama din perspectiva OMF nr. 1802/2014, cât și persoana declarantă pentru 

grupul fiscal constituit, în scopuri de impozit pe profit, începând cu anul de declarare 2022, beneficiind de avantajele 

oferite de legislație cu privire la holding și consolidare fiscală. 

Activitatea principală derulată de societățile din grup: 

1. INTERAGROALIMENT SRL 

Domeniul de activitate principal: conform codificării CAEN:  

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

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

oleaginoase și legume. IAA exploatează, în prezent, peste 10,000 de hectare de teren arabil cu focus pe cultura mare 

în sistem convențional. De asemenea, IAA deține și exploatează peste 133,000 de tone capacitate totală de depozitare 

a cerealelor și plantelor oleaginoase în opt baze, derulând operațiuni de recepție, condiționare, stocare, rulând peste 

240,000 tone de cereale și oleaginoase pe an în echivalent grâu GH 77kg/100l. 

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

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

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

atât la transportul feroviar cât și auto, având capacitate de însilozare autorizată de 42,000 mt (aprox 20% din 

capacitatea de stocare fiind localizată în silozurile din județul Bacău) 

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

OSIM: Ferma Avicolă Șerban, Moara Șerban și Grup Șerban. 
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2. FERMA AVICOLA SERBAN SRL 

 Domeniul de activitate principal: conform codificării CAEN: 

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

Societatea FAS se axează pe activitatea de creștere și comercializare a cărnii de pasăre, încă din anul 2018. FAS deține 

cinci ferme proprii, în trei locații, cu o capacitate de 880,000 per serie, în județele Bacău și Vaslui. Activitatea FAS constă 

în creșterea puilor din rasele ROSS 308 și Hubbard, în 37 de hale cu o suprafață totală de 44,000 mp. Mixul de produs 

finit, rezultând în pui pentru abatorizare este comercializat într-o pondere majoritară către Agricola Internațional 

Bacău, diferența fiind prelucrata și comercializată în băcăniile proprii sub brandul “Puiul Copilăriei”, pui cu creștere 

lentă, crescut cu 70% porumb. 

3. FABRICA DE PAINE SERBAN SRL 

 Domeniul de activitate principal: conform codificării CAEN: 

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

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

nivel local. De asemenea, FPS deține o brutărie și un laborator de cofetărie. Produsele de panificație produse sunt 

disponibile atât în magazinele proprii, cât și în aproape toate supermarketurile din țară, sub brandul propriu – Granero 

Șerban, brand lansat încă din anul 1994. FPS este un furnizor constant pentru rețele de retail operate de Lidl, Profi Rom 

Food, Rewe, Kaufland, Carrefour, reușind să comercializeze zilnic circa 15 tone de produse de panificație și cofetărie, 

inovând în mod continuu și aducând pe piața sortimente de pâine premium, în tandem cu modificările 

comportamentului de consum al beneficiarilor finali. 

4. SERBAN DISTRIBUTIE SRL 

Domeniul de activitate principal: conform codificării CAEN: 

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri. 
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Societatea SD realizează și prestează serviciile de transport a materiilor prime și a cerealelor, dar și lucrări agricole 

către companiile din gup, precum și achizitia de inputuri pentru agricultură, dispunând de baza tehnico-materială 

pentru realizarea acestor activități.  

4.Detinerile de actiuni in companiile din grup. 

Grup Serban Holding S.A. detinea urmatoarele actiuni la data de 31.12.2021: 

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

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

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

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

Companie detinuta Adresa CUI Capital social RON 

FERMA AVICOLA SERBAN 

SRL 

Filipesti, com 

Bogdanesti, jud. 

Bacau 

12977123 47,372,670 

FABRICA DE PAINE 

SERBAN SRL 

Filipesti. com 

Bogdanesti. jud. 

Bacau 

24124510 12,945,000 

SERBAN DISTRIBUTIE SRL Filipesti. com 

Bogdanesti. jud. 

Bacau 

18096106 8,354,330 
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INTERAGROALIMENT SRL Filipesti. com 

Bogdanesti. jud. 

Bacau 

5845723 49.784.330 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pozitia financiara si elemente ale performantei financiare consolidate la 31.12.2021. 
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Indicatori de bilant (lei) 
2020

auditat

2021

auditate

consolidat consolidat

Active imobilizate, din care: 305.707.727 400.403.204

      Imobilizari necorporale 123.485.057 124.004.091

      Imobilizari corporale 182.216.970 276.399.113

      Imobilizari financiare 5.700 -

Active circulante, din care: 213.625.064 263.389.511

      Stocuri 130.741.394 160.901.426

      Creante 81.977.905 91.236.136

Investitii pe termen scurt - -

Casa si conturi la banci 905.765 11.251.949

Cheltuieli inregistrate in avans 2.704.117 5.404.167

Total activ 522.036.908 669.196.882

Datorii curente, din care: 190.396.875 172.622.723

Datorii pe termen lung, din care: 109.474.915 167.912.953

Total datorii 299.871.790 340.535.676

Provizioane - -

Venituri In avans - 14.500

Capitaluri proprii, din care: 222.165.118 328.646.706

Capital subscris si varsat 163.526.000 169.497.147

Prime de capital 6.691.157

Rezerve legale alte rezerve 10.831.839 81.433.799

Profitul sau pierderea reportata 25.042.352 45.202.262

Profitul sau pierderea exercitiului financiar 22.764.927 25.822.341

Total capitaluri proprii si datorii 522.036.908 669.196.882
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Active imobilizate  

La nivel consolidat, majoritatea activelor imobilizate sunt de tip imobilizări corporale,  în valoare de aproape 400.40 

mil. RON. 

 

Active circulante 

La finalul anului 2021, la nivel consolidat, majoritatea activelor circulante înregistrate de societate reprezentau stocuri, 

în sumă de 160.90 mil. RON 

Datorii 

La finalul anului 2021, la nivel consolidat, datoriile totale ale companiei au însumat  340.53 mil. RON. 

 

Capitaluri proprii 

La 31 decembrie 2021, la nivel consolidat, totalul capitalurilor proprii (valoarea activului net) era de  328.64 mil. RON. 
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Indicatori cont de profit si pierdere (lei)
2020

auditat

2021

auditat

consolidat consolidat

Venituri din exploatare, din care: 353.609.152 530.174.606

Cifra de afaceri, din care: 311.766.106 481.647.605

Productia vanduta 121.678.376 99.225.991

Venituri din vanzarea marfurilor 191.865.890 384.830.440

Reduceri comerciale acordate 1.778.161 2.408.827

Venituri aferente costului productiei in curs de executie 21.908.335 30.074.560

Alte venituri din exploatare 2.232.646 3.959.526

Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale 54.101

Venituri din subventii de exploatare 17.647.964 14.492.915

Cheltuieli din exploatare, din care: 317.291.570 492.954.586

Cheltuieli cu materii prime si materiale 64.687.258 67.210.992

Alte cheltuieli materiale 583.030 348.048

Cheltuieli cu energia si apa 3.437.524 4.217.682

Cheltuieli privind marfurile 190.163.714 351.425.307

Cheltuieli cu personalul 16.452.854 17.854.062

Cheltuieli cu amortizarea si ajustarile de valoare privind 

imobilizarile corporale si necorporale
16.459.627 17.246.036

Ajustarile de valoare privind activele circulante -75.980 -3.296

Alte cheltuieli de exploatare 25.583.543 34.655.756

Ajustarile privind provizioanele - -

Rezultat operational 36.317.582 37.220.019

Venituri financiare 257.994 188.434

Cheltuieli financiare, din care: 9.092.051 9.846.214

 Cheltuieli cu dobanzile 8.070.031 8.622.075

Rezultat financiar -8.834.057 -9.657.780

Venituri totale 353.867.146 530.363.040

Cheltuieli totale 326.383.621 502.800.800

Rezultat brut 27.483.527 27.562.242

      Impozitul pe profit/alte impozite 3.435.428 1.739.909

Rezultat net 24.048.099 25.822.330
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Veniturile din explotare, la nivel consolidat, în 2021, au reprezentat  530.17 mil RON. 

Cheltuielile de exploatare au fost de 492.95 mil RON, rezultând astfel un rezultat operațional de 37.22 mil RON, la 

finalul anului 2021.  

 

 

 

 

 

 

Indicatori 2020 2021

economico-financiari consolidat consolidat

EBITDA 52.013.185 53.430.353

EBITDA ajustat 51.162.000 54.185.000

Marja EBITDA (%) 16,7% 11,1%

Acoperirea cheltuielilor de dobanzi prin EBITDA 6,4 6,2

Gradul de indatorare 57,4% 62,4%

Marja neta de profit 7,7% 5,4%

Durata de rotatie a stocurilor (zile)               187,25               140,29 

Rentabilitatea activelor (ROA) 4,6% 4,7%

Rentabilitatea capitalului angajat (ROCE) 8,3% 7,4%

Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) 10,8% 12,6%

Rotatia activului total (total asset turnover) 0,60                 0,88                 
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  31.dec.20 31.dec.21 

Indicatori de profitabilitate      

Rentabilitatea capitalului angajat      

Profit inainte de dobanda si impozitului pe profit (A)    35.553.558     36.184.314  

Capital angajat (B)   331.640.034    496.559.658  

(A) / (B)            0,11             0,07  

Marja brută din vânzări de marfuri    

Profit brut din vanzari de marfuri (A)    (5.948.170)    33.389.571  

Vanzari de marfuri (B)   193.644.051    384.830.440  

(A) / (B)           (0,03)            0,09  

Indicatori de risc     

Indicatorul gradului de îndatorare     

Capital imprumutat (credite >1an) (A)   109.474.915    167.912.953  

Capital propriu (B)   222.165.118    328.646.705  

(A) / ((A) + (B))            0,33             0,34  

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor      

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)    35.553.558     36.184.314  

Cheltuieli cu dobanda (B)      8.070.031       8.622.075  

(A) / (B)            4,41             4,20  

Indicatori de lichiditate     

Indicatorul lichiditatii curente     

Active circulante (A)   213.625.064    263.389.511  

Datorii curente (B)   190.396.875    172.622.723  

(A) / (B)            1,12             1,53  

Indicatorul lichiditatii imediate    

Active curente (A)   213.625.064    263.389.511  

Stocuri (B)   130.741.394    160.901.426  

Datorii curente (C)   190.396.875    172.622.723  
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((A) - (B)) / (C)            0,44             0,59  

Indicatori de activitate     

Numar de zile de stocare    

Stocuri (A)   130.741.394    160.901.426  

Costul vanzarilor (B)   199.592.221    353.849.696  

(A) / (B) x 365              239               166  

Durata medie de incasare a creantelor    

Creante comerciale (A)    74.631.327     64.552.167  

Cifra de afaceri (B)   311.766.106    481.647.605  

(A) / (B) x 365               87                49  

Durata medie de plata a datoriilor    

Datorii comerciale (A)    41.052.156     36.447.651  

Costul bunurilor si serviciilor (B)   289.613.438    455.054.439  

(A) / (B) x 365               52                29  

Viteza de rotaţie a imobilizărilor corporale    

Cifra de afaceri (A)   311.766.106    481.647.605  

Imobilizari corporale (B)   182.216.970    276.399.113  

(A) / (B)                 2                  2  

Viteza de rotaţie a activelor totale    

Cifra de afaceri (A)   311.766.106    481.647.605  

Active totale (B)   522.036.908    669.196.882  

(A) / (B)              0,6               0,7  

 

 

 

6. Ipoteze dezvoltare activitati companii Grup Serban Holding S.A. 

Grup Serban Holdin S.A.,  prin intermediul grupului din care face parte, activează în mai multe domenii de activitate, 

planurile de viitor depind de fiecare companie în parte, respectiv de activitatea derulată de aceastea: 
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• Proiecte de investiții în sisteme de irigații 

Proiecte viitoare în producție vegetală, atât cu focus pe legumicultura, cât și pe cultura mare: 

Proiectul de legumicultură, dezvoltat pe un sistem de irigaţii pentru 3,000 de ha dezvoltat în Lunca Siretului. În prezent, 

în cadrul sistemului de 3,000 ha, Grupul irigă 1,000 ha și estimează ca în 2022 va iriga 1,500 ha, urmând ca în anul 2023, 

conform așteptărilor, să se atingă nivelul de 2,000 ha și până în anul 2025, nivelul de 3,000 ha. În cadrul acestui plan 

de dezvoltare accelerată, având în vedere intensitatea capitalului necesar, compania va utiliza intre 20-30% din sumele 

atrase în urma majorarii de capital pentru susținerea acestor investiții. Pe modelul celor 4 grupe de 500 ha dezvoltate 

de la an la an, Grupul are în plan dezvoltarea legumicolă în rotaţie, având un plan de culturi stabil format din cartofi, 

cereale și alte legume, inclusiv sfecla de zahăr, rezultând o capacitate de producţie de 1,500 ha pe sectorul rădăcinoase, 

ca prim pas, la finalul anului agricol 2021-2022. 

Societatea  dorește implementarea unui proiect de investiții în sisteme de irigații pentru 3,000 ha în Lunca Siretului, 

concentrându-se pe dezvoltarea de culturi pentru prelucrare industrială, beneficiind de suprafete compacte în sole 

de peste 100ha, cu acces la sisteme de irigații performante, prin picurare (ex. cel mai mare sistem de irigații prin 

picurare, pentru culturi de legume implementat cu Netafim pe parcursul anului 2021. Toate aceste direcții de 

dezvoltare vor putea conduce la diminuarea costurilor operaționale, putând contribui  la creșterea EBITDA în următorii 

5 ani. 

• Dezvoltarea legumicolă în rotație cu cultură mare 

Proiecte în curs: 

Grupul țintește dezvoltarea legumicolă în rotație, de cartofi, cereale și alte legume, inclusiv sfeclă de zahăr, rezultând 

o capacitate de producție de 1,500 ha în sistem irigat, pentru anul agricol 2021-2022, având încheiate contracte pentru 
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cartoful pentru industrializare cu PepsiCo, legume pentru procesare industrială cu Comtec, iar pentru sfeclă de zahăr 

cu Agrana România. 

Nevoia de tehnică și servicii ce vizează tehnologia  agricolă specială pentru culturile legumicole, se estimează în 

următorii 5 ani ca fiind pentru 15,000 ha, având în vedere potentialul de irigații existent în bazinul râului Siret, râul 

cu cea mai densă rețea hidrografică din România. Grupul estimează că pentru susținerea accelerata a acestei direcții 

va utiliza între 10-15% sumele rezultate în urma majorii de capital. 

 

• Dezvoltarea practicilor de agricultură regenerativă 

Tehnologia no till (fără perturbare a solului prin procesare) este o caracteristică de bază a agriculturii sustenabile și se 

pretează pe fermele mari. Tehnologia presupune un sistem de lucrări minime ale solului cu ajutorul unor semănători 

specializate. 

Tehnologia no-till aduce următoarele avantaje: 

• Scade costurile cu motorina și timpul de lucru cu până la 50%; 

• Crește producția cu până la 10% după conversia suprafețelor, are un efect cumulat pe termen lung; 

• Conservă fertilitatea solului, contribuind la regenerarea sa; 

• Crește materia organică din sol; 

• Conservă apa din sol. 

Pentru anul agricol 2021-2022, Grupulul are în vedere conversia unei suprafețe de 6-7,000 de ha în sistem no till (fără 

perturbare a solului prin procesare), având un plan definit de rotație a culturilor care pe termen mediu să-i permită 

creșterea suprafetelor de cultura mare în sistem fără lucrări de aratura, cu un cost redus al îngrașămintelor chimice, 

îmbunătățind calitatea solului, crescând veniturile operaționale, diminuând cheltuielile de exploatare cu un impact 

pozitiv asupra creșterii EBITDA. 
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Sinergiile din cadrul grupului de care agricultura regenerativă poate beneficia prin creșterea suprafețelor fermelor 

avicole, generând cantități suplimentare de materie organică, care prin compostare se transformă în îngrașăminte 

organice, contribuind la cresterea calității terenurilor, au nevoie de un aport financiar reprezentand 10-15% din 

majorare de capital avută in vedere. 

 

• Dezvoltarea capacităților de depozitare 

În prezent, Grupulul deține o  capacitate totală de depozitare a cerealelor, plantelor oleaginoase și legumelor de peste 

133,000 de tone. Din acestea, 1,500 tone reprezintă capacitatea funcțională pentru depozitarea legumelor în condiții 

de temperatură controlată, umiditate și ventilații, având logistica necesară pentru păstrarea în condiții optime pentru 

o perioadă de 6 luni de zile.  

 

• Dezvoltarea de cantități de depozitare în condiții de temperatură și umiditate controlată pentru legume 

Proiecte în curs pentru capacitatea de depozitare: 

În plan investiţional, Grupulul are ca obiectiv, dezvoltarea unui depozit frigorific (cu temperatura, ventilație și 

umiditatecontrolată) pentru legume în vrac și box cu o capacitate de depozitare de până la 4,000 tone, până în T3 2022, 

care va necesita investiții în logistică și echipamente, proiect realizat prin intermediul companiei din grup - 

INTERAGROALIMENT SRL, fiind un pas spre obiectivul de 10,000 mt până la finalul anului 2025. Mai mult, GSH estimează 

ca 70-80% din capacitatea din producţie a legumelor să meargă spre industrializare, beneficiind de economia de scară, 

devenind un partener pe termen lung pentru procesatorii internaționali, contribuind la scurtarea lanțului de 

aprovizionare, concentrându-se pe componentele de producție, condiționare, depozitare și livrare la timp, reușind a 
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aduce valoare adaugată. Pentru acest proiect de creștere, Grupulul estimează un necesar de 30-45% din sursele 

generate în urma majorării de capital. 

 

• Extinderea suprafețelor de creștere de păsări 

Proiecte viitoare: 

Planul de extindere pe care și-l propune Grupulul, prin intermediul companiei Ferma Avicolă Șerban SRL,  constă în 

creșterea suprafețelor fermelor de creștere păsări, de la 44,0000 mp la 84,000 mp, prin demararea lucrărilor de ridicare 

a unor module avicole, situate in loc. Sascut, jud. Bacău, având expertiză în procesul tehnologic al puilor cu creștere 

lentă. Sporirea capacitatea de creștere industrializată a puilor, de la 44,000 mp la 84,000 mp, presupune o investiție de 

13.5 mil. EUR. Acest proiect reprezintă cel mai mare proiect de investiții al GSH, reprezentat de un nou complex de 

creștere industrializată a puilor pe o platformă din localitatea Sascut, jud. Bacău. Primele demersuri au fost deja făcute 

deoarece grupul GSH a investit în achiziționarea platformei și a înaintat demersurile pentru a obține autorizația de 

construire. In prima etapă, compania va investi din sursele proprii dezvoltarea acestui proiect pentru activitățile de 

inginerie și acces la utilități. Totodată, platforma de peste 170,000 mp oferă dezvoltarea și altor activități situate în 

amonte sau în aval, de la producerea de nutrețuri combinate, la implementarea principiilor de economie circulară.  

 

• Achiziția unei noi linii de panificație și lansarea de noi produse de panificație proprii 

Proiecte viitoare: 

Grupul, prin intermediul companiei Fabrica de Pâine Șerban SRL (FPS) are în plan, pe termen mediu și lung:  
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• Achiziția unei noi linii de panificație, prin accesarea unui program cu fonduri nerambursabile în vederea 

creșterii capacitații de producție;  

• Intrarea pe piața națională cu încă trei produse de panificație sub brandul Granero Serban și 

dezvoltarea distribuției produsului Pâinea Răzeșilor la nivel național (în afara rețelei de magazine în 

care este deja prezent). Produsele vizate sunt specialități de pâine cu rețete în care ingredientele de 

calitate, cu aport nutrițional superior, vor fi încorporate în produsele de panificație tradiționale; 

• Livrarea produselor de cofetărie către marile lanțuri hoteliere din zona Moldovei și ulterior la nivel 

național, în prezent, distribuția făcându-se prin intermediul magazinelor de proximitate proprii Băcănia 

Șerban, rețeaua Kaufland din județele Bacău și Vrancea, Mega Image în regiunea Nord-Est, Pambac 

Bacău. 

 

 

 

 

7. Managementul riscului financiar, expunere riscuri (detalii note explicative). 

701 Sales of finished goods 133.003.008 25% 140.713.627 25% 149.010.130 25% 157.944.574 24% 167.573.953 24%

702 Sales of semi-finished goods 17.772.700   3% 19.549.970   4% 21.504.967   4% 23.655.464   4% 26.021.010   4%

703 Sales of residual products (1.100)          0% (1.210)          0% (1.331)          0% (1.464)          0% (1.611)          0%

704 Services rendered and works executed 16.476.404   3% 17.028.557   3% 17.600.870   3% 18.194.237   3% 18.809.606   3%

705 Incomes from research studies -               0% -               0% -               0% -               0% -               0%

706 Rental Incomes 4.400           0% 4.840           0% 5.324           0% 5.856           0% 6.442           0%

707 Sales of merchandise 362.432.572 67% 367.821.981 66% 403.086.524 67% 441.851.412 68% 484.468.000 68%

708 Incomes from sundry activities 13.870.828   3% 14.460.922   3% 15.084.417   3% 15.743.824   2% 16.441.878   2%

709 Granted commercial discounts (2.636.976)    0% (2.890.126)    -1% (3.167.578)    -1% (3.471.665)    -1% (3.804.945)    -1%

7411 Incomes from subsidies related to TO -               0% -               0% -               0% -               0% -               0%

540.921.836 100% 556.688.561 100% 603.123.324 100% 653.922.238 100% 709.514.333 100%

P&L

Net sales

E2022 E2023 E2024 E2025 E2026
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Informatiile financiare raportate prin situatiile financiare intocmite la 31.12.2021 au fost puse de acord cu 

rezultatele inventarierii patrimoniale, la aceeasi data. 

S-au respectat prevederile art.10 din legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, privind organizarea si 

evidenta corecta si la zi a contabilitatii. Operatiunile economico-financiare privind exercitiul financiar finalizat au fost 

consemnate in documente legale si au stat la baza inregistrarii lor in contabilitatea Societatii. 

In cursul exercitiului financiar 2021 nu s-au constatat abateri de la principiile contabile, metodele si politicile 

contabile utilizate. De asemenea, nu au avut loc modificari ale politicilor contabile utilizate. 

▪ Evenimente exceptionale de raportat 

▪ Principalele riscuri/incertitudini cu care se confrunta societatea 

Riscurile de piata 

 Grupul de firme opereaza intr-un mediu de piata in care preturile oscileaza in timp, ca rezultat al unor factori 

variati, specifici sau generali si care, au ca rezultat, modificarea puterii de cumparare a banilor. 

Riscul de rata a dobanzii 

 Riscul generat de rata dobanzii este riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa varieze datorita 

modificarilor ratelor dobanzilor de pe piata. 

 Riscul de schimb valutar 

 Expunerea la riscul ce decurge din fluctuatiile cursului de schimb valutar apare, de regula, ca urmare a 

exprimarii unor datorii in valuta, valuta care este evaluata la o rata reala a cursului de schimb la data intocmirii situatiilor 

financiare. Diferentele rezultate trebuiesc inregistrate in contul de profit si pierdere. 

 Grupul de firme inregistreaza inregistreaza diferente de curs valutar datorate regularizarii lichiditatilor, 

creantelor si datoriilor in valuta la 31.12.2021, la cursul comunicat de BNR in ultima zi bancara a anului. 

Riscul de lichiditate 
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 Neonorarea de catre clienti, in conditii normale de afaceri, a obligatiilor fata de societate conduce la 

posibilitatea aparitiei riscului de lichiditate. 

Pentru a controla acest risc, Grupul de firme analizeaza si evalueaza periodic, solvabilitatea financiara a 

clientilor si debitorilor sai, imbunatatindus-i procedurile privind controlul bonitatii acestora si, mai ales, a procedurilor 

de recuperare a creantelor neancasate in termen, urmand toate demersurile legale. De asemenea, periodic, Grupul 

de firme corecteaza valoarea creantelor prin constituirea de ajustari pentru incasari incerte in realizare. 

 

Principiul continuitatii activitatii 

 Conducerea societatii GRUP SERBAN HOLDING SA a considerat ca Situatiile financiare pentru exercitiul 

202trebuiesc elaborate pornind de la ipoteza ca societatea isi va continua activitatea si in viitorul  previzibil, nefiind 

nevoie de intocmirea lor pe o baza diferita de evaluare (cum ar fi necesar in situatia unei intentii de lichidare sau de 

reducere semnificativa a activiatii).   

 

 

 

Data, 

29.04.2022           

Presedinte al Consiliului de Administratie 

      SERBAN LUCIAN NICOLAE 

 


