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1. Analiza activităţii societăţii comerciale
Au existat în cursul anului financiar 2011 fuziuni sau reorganizări semnificative ale societăţii,
filialelor acesteia sau ale societăţilor controlate? …...DA X..NU
ESTATECUBE este o companie start-up S.A. infiintata doar pentru dezvoltarea acestui proiect
imobiliar, si pentru a putea oferi actiuni prin sistemul de microfinantare oferit de microfinantare.ro.
ESTATECUBE S.A. este parte a grupului de firme de construcţii eco Austrocasa International şi a
grupului de prelucrare lemn MIS Grup, prin care se vor efectua activitatile respective.
Au existat achiziţii şi/sau înstrăinări de active în cursul exerciţiului financiar 2011? …...DA

X..NU

1.1. Elemente de evaluare generală:
a) Societatea desfăşoară activitate de export? …...DA

X..NU

Deocamdata nu, dar la extinderea proiectului în Franţa, Anglia şi alte ţări europene estimăm şi o
dezvoltare a companiei privind exportul kiturilor de case eco din lemn tratat şi ignifugat în aceste
ţări. Valoarea estimată: minimum 50 de kituri de case anual cu o valoare medie de 15.000 euro.
b) Costurile totale suportate de societate în cursul exerciţiului financiar 2011, comparativ cu cele de
anul trecut.
Compania de dezvoltare imobiliara este un start-up (companie nou infiintata), nu are activitate in
2011/2012. Constructia caselor se va executa de companii cu vasta experienta in constructii:
Austrocasa Srl si Austrocasa International Ltd. Lemnul este furnizat de catre grupul de firme MIS
Grup, cu o experienta vasta in prelucrarea si exploatarea lemnului de calitate, pentru constructii
case si fabricare de modilier. Prezentam mai jos previziuni financiare bazate pe cererea pietei, pe
experienta de pana acum si pe studiile de piata efectuate.
c) Cota de piaţă anul acesta comparativ cu anul trecut la principalele produse/servicii?
Produs/serviciu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Micro cartiere case eco
Case eco
Kituri de case eco
Sisteme incalzire solara
Kituri fotovoltaice
Mobilier pentru casele construite

Formular de completat

Cota de piaţă
previzionată în
2014 -%5
5
1
1
1
0

Cota de piaţă
previzionată în
2015 -%15
10
5
5
5
1

Cota de piaţă
previzionată în
2016 -%25
20
10
10
10
2
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1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale
a) Care sunt pieţele de desfacere pentru fiecare produs/serviciu şi metodele de distribuţie:
Produs/serviciu
1. Micro cartiere case eco

Pieţe de desfacere
Locale: Romania si UE

2. Case eco

Locale: Romania si UE

3. Kituri de case eco

Locale: Romania si UE

4. Sisteme incalzire solara
5. Kituri fotovoltaice

Locale: Romania si UE
Locale: Romania si UE

Metode de distribuţie
Contact direct, online, agentii
imobiliare
Contact direct, online, agentii
imobiliare
Contact direct, online, agentii
imobiliare
Contact direct, online
Contact direct, online

b) Care a fost ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de
afaceri ale societăţii comerciale pentru ultimii 3 ani? Prezentam cifrele grupului de firme MIS Grup
International & Austrocasa din care face parte si nou infiintata companie.
Cifra de afaceri, pondere in -%Produs/serviciu
2009∗
1. Productie lemn
100
2. Case eco
0

2010∗
95
5

2011
95
5

1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială
a) Care ar fi principalele surse de aprovizionare ale societăţii?
Surse indigene: cherestea de brad si molid de calitate, de la companiile de specialitate ale grupului
de fimre MIS GRUP. Alti furnizori de materiale de constructii si materie prima: Arcon, Blachotrapez,
Dedeman, Arabesque, Baumax, etc. Surse import: panouri fotovoltaice, de la Eco Quality, Italia.
b) Există o dependenţă semnificativă a societăţii comerciale faţă de un singur furnizor, a cărui
pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţii? …...DA X..NU
Există în România foarte multe firme care furnizează material lemnos precum şi mii de firme care
furnizează materile de construcţii. În acelaşi timp, compania Austrocasa este producătoare de plăci
termoizolante din polistiren dens cu nut şi feder pentru eliminarea totală a punţilor termice şi
obţinerea eficienţei maxime la termoizolarea caselor construite.
c) Preţurile materiilor prime:
Materii prime, materiale
Plăci termoizolante din polistiren ignifug dens
Lemn uscat pentru structuri de case eco

Preţuri
-lei/unitate de măsură250 lei/mc.
800 lei-mc

d) Dimensiunile stocurilor de materii prime şi materiale:
Stocuri, materii prime, materiale
Plăci termoizolante din polistiren ignifug dens
Lemn uscat pentru structuri de case eco
Formular de completat

Valoric -lei15 mc
20 mc
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1.4. Evaluarea activităţii de vânzare
a) Estimarea evoluţiei vânzărilor pe piaţa internă şi/sau externă:
Anul
2014∗
2015
2016

Volum vânzări pe piaţa internă
-lei5.254.000
7.881.000
7.881.000

Care ar fi perspectivele vânzarilor pe termen mediu si lung?
Din experienta partenerilor nostri de la agentiile imobiliare, de cand s-a stabilizat criza locuintele
care au valoarea de vanzare sub 60.000 euro se vand destul de rapid si usor in Romania, mai
précis in Iasi, unde am facut mici studii de piata.
De asemenea, cererea de locuinte este inca foarte mare in Romania, dar piata imobiliara este
incetinita de criza economica si de preturile mari ale terenurilor si cele ale apartamentelor din
zonele rezidentiale incepute inainte de criza si – multe din ele – neterminate inca. Faptul ca noi
venim cu elemente noi de design si dotare, esentiale pentru beneficiarul locuintelor, ne va aduce
sigur succes, adica vom vinde sigur si in termenul stabilit locuintele construite.
Pentru exemplificare, cateva din aceste elemente noi si atractive pentru beneficiar sunt:
- Locuinte foarte bine termoizolate, cu certificat energetic, pentru eficienta energetica maxima si
economii substantiale la buget;
- Carte tehnica a constructiei, astfel incat viitorul beneficiar sa stie exact ce fel de locuinta cumpara;
- Panouri fotovoltaice, cel putin pentru iluminatul exterior si interior;
- Sistem solar de incalzire a apei menajere, cu aport partial sau total la incalzirea locuintei;
- Zona verde abundenta in microcartier, drumuri de acces largi, utilitati la cheie;
- Variante flexibile de plata, eventual in rate, dupa dezvoltarea mai multor cartiere, astfel incat sa
existe capital disponibil pentru acest mod de plata.
b) Descrieţi situaţia concurenţială în domeniul de activitate al societăţii comerciale
Concurenta a dezvoltat cartiere mari, cu locuinte scumpe, iar dezvoltarea de microcartiere a fost
neglijata de marii dezvoltatori. Noi suntem primii dezvoltatori de imobiliare de tip Eco Residential,
case eco, partial sau total independente energetic, fabricate cu costuri minime pentru a obtine un
pret final accesibil, astfel incat aceste case sa fie usor vandabile pe piata imobiliara de azi.
Cum am mentionat mai sus, conform studiului propriu realizat cu implicarea a catorva agentii
imobiliare, astazi se vand rapid casele cu un pret mai mic de 60.000 euro, iar noi avem avantajul ca
oferim aceste case la acest pret sau mai mic si cu independenta energetica aproape totala.
Ponderea pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor concurenţi.
Produs sau Serviciu /
%

Ponderea pe
piaţă,
Austrocasa

1. Case eco
2. Case independente
energetic

5
10

Formular de completat

Ponderea pe
Ponderea pe
piaţă concurent1 piaţă concurent2
Nume: Transval Nume:
Mobinstal
20
15
0
0

Ponderea pe
piaţă concurent3
Nume: Vandrom
15
0
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3. Case pasive
4. Inserţie izolaţie fibră
celuloza
5. Plăci termoizolante
nut-feder

30
25

0
0

0
0

0
5

100

0

0

0

c) Există o dependenţă semnificativă a societăţii faţă de un singur client sau faţă de un grup de
clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţii? …...DA X..NU

1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale
a) Angajaţii societăţii sunt membrii într-un sindicat? …...DA

X..NU

b) Raporturile dintre manager şi angajaţi: Raporturi de colaborare şi lucru în echipă impus de
experienţa managerilor dobândită, nu atât în şcoala autohtonă, cât în Europa de Vest si America.
c) Există elemente conflictuale în ceea ce priveşte raporturilor dintre manager şi angajaţi? …...DA
X..NU

1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului
asupra mediului înconjurător
a) Descrieţi impactul activităţilor de bază asupra mediului înconjurător
Impact pozitiv deoarece casele construite de noi sunt ecologice şi economice, bine izolate termic,
clasa de energie A, dotate cu surse de energie regenerabilă, solara, eoliana sau geotermala.
Fiecare casa din cartierele eco este insotita de o carte tehnica a constructiei si de certificat
energetic.
b) Există litigii sau se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia
mediului înconjurător? …...DA X..NU

1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare
a) Ce cheltuieli se anticipează legat de activitatea de cercetare dezvoltare?
Compania va aloca o suma importanta pentru cercetare si dezvoltare in vederea imbunatatirii
calitatii si eficientei si a diminuarii costurilor de productie a caselor eco. Produsele si sistemele pe
care avem in plan sa le dezvoltam si/sau imbunatatim in viitor:
- modul termic solar multifunctional,
- sistem de producere a energiei electrice din energia termica folosita la incalzirea casei,
- sistem de preluare si reutilizare a apelor pluviale si gri,
- placa fibrolemnoasa aglomerata ecologica si ignifuga din aschii de lemn,
- casa modulara eco, ieftina si usor de asamblat de catre beneficiari cu abilitati tehnice
minime;
- perete din lemn total ignifug, etc.
Pentru cateva din aceste produse, colaboratorii nostri de la Universitatea Tehnica din Iasi au
brevete de inventie sau inovatie.
Formular de completat
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1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului
a) Descrierea expunerii societăţii comerciale faţă de:
- riscul de preţ: pretul este competitiv iar marja de profit acopera eventuala reducere a
pretului in caz de nevoie.
- risc de credit: indicatorii de performanta ai companiei vor fi pastrati in limitele profitului, si in
afara de creditarea initiala prin multifinantare.ro compania nu va avea nevoie de accesarea
de credite.
- risc de lichiditate: in caz de forta majora va fi rezolvat prin interventia fondatorilor firmei.
b) Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind managementul riscului.
Posibile riscuri:
– Clientii nu au destui bani pentru a cumpara casele.
– Statul opreste programul “Prima Casa”.
– Piata se dezvolta foarte incet.
Managementul riscurilor:
– Oferta achizitionarii in rate a caselor si a inchirierii acestora.
– Ajustarea preturilor la evolutia piatei.
– Cautarea de piete noi, in dezvoltare.

1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale
a) Prezentaţi şi analizaţi tendinţele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine care
afectează sau ar putea afecta lichiditatea comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut
Lipsa de disponibilitate a bancilor, care nu mai acorda credite decat in conditii imposibile, preferand
sa acorde credite guvernelor. De aici si solutia pentru companii mici si mijlocii, adica aparitia unor
forme diversificate si inteligente de finantare cum este asa-zisul ‘crowdfunding’ sau multifinantarea.
b) Prezentaţi şi analizaţi evenimentele, tranzacţiile schimbărilor economice care afectează
semnificativ veniturile din activitatea de bază.
Dezvoltarea micro cartierelor cu acces facil la piata locuintelor ieftine, plus dotarea acestora ce
elemente de energei regenerabila care aduc economii substantiale la bugetul beneficiarului, este
solutia oferita de compania noastra tocmai pentru a contracara criza economica actuala care
afecteaza atat de grav piata imobiliara si o mare parte din companiile mici si mijlocii din tara si din
Europa.

2. Activele corporale ale societăţii comerciale
a) Care sunt principalele capacităţi de producţie proprietatea societăţii, unde sunt amplasate şi ce
caracteristici au?
Deoarece firma este o comapnie start-up, datele se refera exclusiv la grupul de firme care va
participa activ la dezvoltarea acestor microcartiere prin furnizarea de forta de munca, calificata,
tehnologie, proiectare si consultanta de specialitate.
Formular de completat
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Capacităţi de producţie
Hale de productie

Amplasare
MIS Grup, Lunca Ilvei

Hala de fabricatie si montaj Austrocasa, Iasi
case eco
Hala de fabricatie si montaj MIS Grup, Lunca Ilvei
case eco

Caracteristici
Utilaje performante pentru prelucrarea
lemnului de la bustean pana la finit.
Masa montaj si 2 utilaje pentru prelucrare
lemn
Masa montaj si utilaje pentru prelucrare
lemn

b) Care este gradul de uzură a proprietăţilor societăţii comerciale?
Datele se refera la grupul de firme.
Grupa

Denumire grupă mijloace fixe

Grad de
uzură
mediu %

1
2

Linie performanta noua de prelucrare automata a lemnului
de la bustean la scandura si dulapi, produse finite
Mese de montaj case din lemn

Nr.
din care
mijloace complet
fixe
amortizate

1%
5%

2
3

1
0

c) Există probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societăţii?
…...DA X..NU

3. Conducerea societăţii comerciale
4.1. a) Precizaţi componenţa Consiliului de Administraţie sau, după caz numele Administratorului
Unic:
Nume,
prenume1
Bogdan Ionel
Muntean
Teodor Miroslav
Muntean
Vinicius Teodor
Muntean
Liviu Dumitru
Muntean
Daniel Boicu

Calitatea

Vârsta

Calificare

Preşedinte CA

30

Economist

Membru CA

65

Proiectant

Membru CA

34

Membru CA

32

Membru CA

27

Automatist,
electrician
Muzician, art
deco
Inginer mecanic

Experienţă
profesională
Marketing,
vanzari
Management,
proiectare
Electrice si
constructii
Arta decorativa
Vanzari,
constructii

Numărul
de acţiuni
25
25
25
15
10

b) Există vreun acord, întelegere sau legătură de familie între vreunul dintre administratori? X...DA
…..NU
Da, firma este infiintata de catre membri familiei Muntean, majoritatea cu vasta experienta in
domeniul constructiilor de case eco.
c) Prezentaţi lista persoanelor juridice afiliate2 societăţii comerciale: SC Austrocasa SRL, MIS
Grup SA.
1

În cazul în care aveţi CV-urile membrilor Consiliului de Administraţie, conţinând informaţiile din capul de tabel vă
rugăm să le transmiteţi în completarea acestui formular.
2
Persoanele afiliate sunt persoanele controlate de o entitate sau care controlează direct ori indirect această entitate. De
asemenea pentru statutul de „persoane afiliate” se vor avea în vedere și prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal
Formular de completat
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d) Există litigii sau proceduri administrative în care au fost implicaţi membrii conducerii
administrative în ultimii 5 ani? …...DA X NU
e) Există litigii sau proceduri administrative în care au fost implicaţi membrii conducerii executive în
ultimii 5 ani? …... DA X..NU

4. Semnături
Intrebari:
- Sunt actionarii actuali ai societati detinatorii de drept ai actiunilor? DA
- Actiunile sunt libere de sarcini? DA
Compania are filiale , sucursale sau puncte de lucru? Nu inca, dar se vor crea puncte de
lucru in fiecare locatie unde vor fi dezvoltate microcartiere.

Administrator,
Nume şi prenume
Bogdan Ionel Muntean

Întocmit,
Nume şi prenume
Teodor Miroslav Muntean

________________________
Semnătura şi ştampila unităţii

______________________
Semnătura

b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deţine, în mod direct sau indirect,
inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de
vot deţinute la persoana juridică ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;
c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin:
(i) prima persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25%
din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează
persoana juridică;
(ii) a doua persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25%
din valoarea/numărul titulurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoană juridică;
(iii) o persoană juridică terţă deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25%
din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a
doua.
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