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CAP. 1 PREZENTARE GENERALA:  

 S.C. IMOTRUST S.A.este o societate deschisa, cu un capital social la 31 decembrie 2018 
de 42.574.482,2 lei reprezentând 425.744.822 acţiuni, si este condusa de un Consiliu Director 
format din 3 membri, activitatea acestuia fiind supervizata intre adunarile generale de un 
Consiliu de Supraveghere format din 3 membri, numiti de AGA.  

1.1. Analiza activităţii societăţii comerciale 

     a) Descrierea activităţii de baza a societăţii comerciale 

          Societatea IMOTRUST a ramas canalizata pe vanzarea de active rezidentiale, constructia 
de case, vanzarea lor dar si a terenurilor agricole. 

          Pentru zonele din Via Carmina se doreste vanzarea parcelelor deja viabilizate (partial 
sau total), pentru a reduce stocul de active.  

          Pentru terenul din Cluj se impune vanzarea terenului, fara a mai angaja cheltuieli 
suplimentare.   

          b)Precizarea datei de înfiinţare a societăţii comerciale, indeplinirea conditiilor 
legale de functionare, istoric si prezentare generala . 

S.C. IMOTRUST S.A. este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 
J02/541/1991, avand cod de identificare fiscală RO 1680630. 

Compania este organizata ca o societate deschisa pe actiuni,  conform Legii nr. 31/1990 
republicata si Legii 24/2017 privind piata de capital,  avand drept ca obiect principal de 
activitate Dezvoltari Imobiliare. 

Din anul 1996 actiunile societatii au fost inscrise si s-au tranzactionat pe piata bursiera 
RASDAQ, avad simbolul “ARCV”. Evidenta actionarilor este tinuta din anul 2007 de catre 
Depozitarul Central. 

       În luna februarie 2015 prin AGEA se hotărăște , în baza legii nr 151/2014, trecerea 
societății pe un Sistem alternativ de tranzacționare a valorilor imobiliare și, anume, piața 
AeRO. Decizia de acceptare a acestei modificări a fost emisă la data de 17.06.2015 de către 
ASF. Astfel, începând cu  data de 17.06.2015 societatea a fost retrasă de la tranzacționare de 
pe piața RASDAQ și inclusă în sistemul alternativ al pieței AeRO.  

Societatea a activat initial in procesarea si conservarea de fructe si legume sub numele de 
Arconserv. Incepand cu anul 2002, aceasta a trecut treptat la activitati imobiliare prin 
inchirierea si valorificarea de active imobiliare proprii ori inchiriate. 
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       In Aprilie 2006, Arconserv a fuzionat prin absorbtie cu alte 5 companii, controlate de 
aceiaşi actionari majoritari: S.C. Edil Invest S.A., S.C. Gradina Verde S.A., S.C. International 
Transport S.R.L., S.C. Moneasa S.A., şi S.C. Frigofer S.A., a caror activitate era vanzarea, 
inchirierea si exploatarea proprietatilor imobiliare proprii sau inchiriate. Decizia de fuziune a 
avut la baza criterii de eficienta economica, principalul scop fiind acela de a crea o societate 
imobiliara puternica. In Octombrie, acelaşi an, denumirea societatii a fost schimbată in Imotrust 
S.A. 

          c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii 
comerciale, ale filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului 
financiar; 

In convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii care a avut 
loc la data de 27.04.2018, pe ordinea de zi a fost prevazut un punct important privind aprobarea 
de  principiu a fuziuni societatii IMOTRUST SA in calitate de societate absorbantă cu 
societatile S.C. VIA CARMINA BUSINESS S.A., inmatriculata la ORCT Arad sub 
nr.J02/361/2012, avand CUI:30026711; S.C.  ZONA 5 VIA CARMINA S.A., inregistrata la 
ORC Arad sub J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, in calitate de societati absorbante.  

Proiectul de fuziune a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV- a, nr. 
2413 din data de 25.06.2018. 

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii care a avut loc la data de 
20.08.2018, actionarii au aprobat operatiunea de fuziune a societatii IMOTRUST SA in 
calitate de societate absorbantă cu societatile S.C. VIA CARMINA BUSINESS S.A., 
inmatriculata la ORCT Arad sub nr.J02/361/2012, avand CUI:30026711; S.C.  ZONA 5 VIA 
CARMINA S.A., inregistrata la ORC Arad sub J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, in 
calitate de societati absorbante.  
 La data de 20.11.2018 a fost inregistrata la Tribunalul Arad cererea societatii Imotrust 
SA pentru aprobarea operatiunii de fuziune de catre instanta. S-a solicitat un termen pentru 
obtinerea acordului Bancii Transilvania SA Cluj, sucursala Arad privind fuziunea. S-a obtinut 
acordul la data de 29.01.2019. 

 Au fost inregistrate 6 cereri de retragere ale actionarilor formulate in termenul legal 
prin care si-au exercitat dreptul de retragere din societatea Imotrust SA pentru un numar total 
de 5.148.086 actiuni detinute de actionari la data de referinta 05.09.2019, data stabilita in 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii care a avut loc la data de 
20.08.2018. 

 S-a solicitat suspendarea judecarii cauzei la data de 31.01.2019 pentru identificarea 
corespunzatoare a bunurilor care urmeaza a fi transmise societatii absorbante in vederea 
respectarii dispozitiilor art. 170 din Ordinul nr. 700/2017 privind aprobarea Regulamentului de 
avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara. 

 La data de 21.03.2019 s-a solicitat repunerea pe rol a cauzei, iar la data de 11.04.2019 
Tribunalul Arad a admis cererea formulate de societatea Imotrust SA si a dispus inregistrarea 
mentiunii fuziunii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul.  
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         d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active semnificative; 

In exercitiul financiar 2018 Societatea a vandut active pe baza de Decizii de Directorat 
in valoare totala de aproximativ 1.542.758 Euro a caror descriere se regaseste mai jos : 

1. S-a instrainat imobilul-  teren intravilan in suprafata totala de 670 mp inscris in C.F nr. 
305199 – Vladimirescu , situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, str. Iulia, 
jud. Arad, dobandit prin cumparare si teren intravilan in suprafata totala de 674 mp inscris 
in CF 305212- Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, str. 
Iulia, jud. Arad, 

2. S-a instrainat imobilul - teren intravilan in suprafata totala de 299 mp inscris in C.F nr. 
309727 – Vladimirescu si cota  parte indiviza de 49 mp din suprafata totala de 280 mp a 
imobilului inscris in CF 309725 Vladimirescu, jud. Arad, 

3. S-a înstrăinat imobilul-teren intravilan in suprafata totala de 676 mp inscris in C.F nr. 
305483 – Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, 
avand nr. Cadastral 305483,  

4. S-a instrainat imobilul-teren intravilan in suprafata totala de 724 mp inscris in C.F nr. 
305091 – Vladimirescu , situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, Zona 1, 
jud. Arad, avand nr. Cadastral 305160, 

5. S-a instrainat imobilul- cota parte indiviza din urmatorul imobil-teren intravilan in 
suprafata totala de 183 mp inscris in C.F nr. 315170 – Vladimirescu , situat in comuna 
Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad,  

6. S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 3.500 mp din totalul 
suprafetei de 26.776 mp, inscris in C.F nr. 315818– Vladimirescu, situat in comuna 
Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral 315818,  

7. S-a înstrainat următorul bun imobil- teren intravilan in suprafata totala de 538 mp inscris 
in C.F nr. 306451– Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, 
jud. Arad, avand nr. Cadastral 306451,  

8. S-au înstrainat urmatoarele bunuri imobile identificate astfel : 
- S-a instrainat imobilul-teren intravilan in suprafata totala de 449 mp inscris in C.F nr. 

315549 – Vladimirescu, nr. Cadastral 315549, Lot 1 si imobilul teren intravilan in 
suprafata de 220 mp inscris in C.F. nr. 314842 nr. Cadastral 314842, Lot 4 situat in 
comuna Vladimirescu, jud. Arad,  

9.  S-a înstrainat următorul bun imobil -teren intravilan in suprafata totala de 1.013 mp inscris 
in C.F nr. 314656 – Vladimirescu , situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, 
Zona II, jud. Arad, avand nr. Cadastral 314656, 

10.  S-a înstrainat următorul bun imobil -teren intravilan in suprafata totala de 651 mp inscris 
in C.F nr. 305160 – Vladimirescu , situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, 
jud. Arad, avand nr. Cadastral 305160,  

11.  S-a înstrainat următorul bun imobil-teren intravilan in suprafata totala de 605 mp inscris 
in C.F nr. 304942 – Vladimirescu , situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, 
jud. Arad, avand nr. Cadastral 304942,  
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12. S-au înstrainat următorele bunuri imobile : 

-imobilul in suprafata totala de 360 mp inscris in C.F 300924-C1-U3 – Arad, situat in mun. 
Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 28-32, ap. 1, jud. Arad, avand nr. top 3933/a/1/2/4/I,  

-imobilul in suprafata totala de 291 mp inscris in C.F 309213 – Arad (numarul CF vechi 
71498-Arad), cu numar top 3933/a/1/2/19, situat in mun. Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 28-
32, jud. Arad, avand nr. Cadastral 7238,  

13. S-a înstrainat următorul bun imobil-teren intravilan in suprafata totala de 250 mp inscris in 
C.F 309703– Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, jud. Arad, avand nr. Cadastral 
309703-C1, 

14. S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 800 mp din totalul 
suprafetei de 3.100 mp, inscris in C.F 301997 – Vladimirescu, situat in comuna 
Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral 301997,  

15. S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 574 mp inscris in C.F 
306749– Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, str. Helena, 
lot 197, jud. Arad,  

16. S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 1.013 mp, inscris in 
C.F nr. 314656 – Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, str. 
Augusta, lot 2, jud. Arad,  

17.  S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 642 mp inscris in 
C.F 306637– Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. 
Arad, avand nr. Cadastral 306637,  

18.  S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 615 mp inscris in 
C.F 9395 – Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, 
avand nr. Cadastral 4799,  

19.  S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 463 mp inscris in 
C.F 314882 – Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, Zona 
II, jud. Arad, avand nr. Cadastral 314882,  

20.  S-a înstrainat următorul imobil- cota parte din teren intravilan in suprafata de aproximativ 
66 mp din totalul suprafetei de 1.403 mp, inscris in CF 309856– Vladimirescu, situat in 
comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral 309856, 

21. S-a înstrainat următorul imobil- cota parte din teren intravilan in suprafata de 525 mp din 
totalul suprafetei de 4.190 mp, inscris in CF nr. 311090– Vladimirescu, situat in comuna 
Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral 311090, 

22. S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 666 mp inscris in C.F 
306438– Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, str. Fausta, 
lot 109, jud. Arad,  
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23. S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 591 mp inscris in C.F 
301407– Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, jud. Arad, 

24. S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 578 mp inscris in C.F 
305265– Vladimirescu, (nr. CF vechi 8720, nr. cadastral 4065), situat in comuna 
Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, str. Iulia, nr. 7, jud. Arad, avand nr. cadastral 305265, 

25. S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 3.500 mp inscris in 
C.F 316452– Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. 
Arad, avand nr. cadastral 316452, 

26. S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 250 mp inscris in C.F 
309701– Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, str. 
Gemina, nr. 34, jud. Arad, 

27. S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 250 mp inscris in C.F 
309852– Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, str. Justina, 
nr. 25, jud. Arad, avand nr. cadastral 309852-C1, 

28. S-au înstrainat următoarele bunuri imobile, constand din 2 terenuri in suprafata totala de 
500 mp: 

-  teren intravilan in suprafata totala de 250 mp inscris in C.F 315178– Vladimirescu, 
situat in comuna Vladimirescu, jud. Arad, avand nr. cadastral 315178, 

- teren intravilan in suprafata totala de 250 mp inscris in CF 315165- Vladimirescu, situat 
in comuna Vladimirescu, jud. Arad, avand nr. cadastral 315165, 

  Toate vanzarile de active ale societatii , au fost efectuate cu respectarea legislatiei in 
vigoare privind piata de capital. 

 

 

Rezultatul brut al anului  

Veniturile și cheltuielile  anului 2018 au fost  influentate de urmatoarele activitati: 
- vanzarea de active de natura imobilizarilor corporale, acestea nu a avut  o 

influenta  asupra veniturilor din exploatare, acestea fiind in suma de: 0 lei, 
societatea nu a avut vanzari in cursul anului 2018; 

Pe parcursul exerciţiului sunt prezente urmatoarele modificări ale rezervei din reevaluare: 
- Societatea a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale din categoria 

cladirilor si a terenurilor la 31.12.2018 pe baza unui raport de reevaluare 
intocmit de un evaluator autorizat si a inregistrat acesta reevalaure in 
contabilitate. Detalierea efectelor acestei reevaluari a fost prezentata in note 
explicative la situatiile financiare. 

- În urma inventarierii și evaluării terenurilor din clasa 2, valoarea de piață a 
acestora a fost estimată la 3.551.492 lei, comparativ cu valoarea contabilă de 
3.641.923,62. Diferențele din reevaluare, în valoare de -90,431.16 lei, creste 
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contul 105 aferent terenurilor din Arad, de la valoarea inițială de 1.283.399,47 
lei la valoarea finală de 1.857.356 lei. 

 
I. Principalele vanzari de imobilizari financiare in anul 2018:              

a. Prin Ordonanta nr. 290/29.05.2014 Tribunalul Arad a admis cererea formulata de 
creditoarea UTA SA.  

UTA SA  a depus cerere de executare silita, aceasta fiind incuviintata de Judecatoria 
Arad  prin Incheierea nr. 9651/23.11.2018.  

La data de 10.12.2018, in dosarul de executare silita nr. 1313/2018, BEJ Dobrei Dacian 
a instituit sechestru  asupra unui nr. de 464.216 actiuni detinute de Imotrust SA in capitalul 
societatii Arcvia Minera SA, CUI 949332, ORC J02/683/2010 pana la concurenta sumei de 
6.290.042, 30 lei. 

In urma intalnirii partilor, la data de 17.01.2019, cu privire la modalitatea de valorificare 
a actiunilor sechestrate in prezentul dosar, detinute de debitoare la SC SC Arcvia Minerva SA, 
partile de comun acord decid vanzarea amiabila. 

In dosarul de executare silita nr. 1313/2018, la licitatia prin vanzare din data de 06.03.2019, 
in contul creantei detinuta de UTA SA, s-au adjudecat un numar de 241.924 actiuni detinute 
de Imotrust SA  in capitalul social al societatii Arcvia Minerva SA, pentru pretul de 6.290.042, 
30 lei reprezentand debit si cheltuieli de executare. 

 
b. Prin Ordonanta nr. 112/24.04.2014 Tribunalul Arad a admis cererea formulata de 

creditoarea ABH Residence Development SA (fost Parc Industrial UTA SA).  

ABH Residence Development SA a depus cerere de executare silita, aceasta fiind 
incuviintata de Judecatoria Arad  prin Incheierea nr. 8852/04.09.2014.  

In 2014 a fost deschis dosarul de executare silita nr. 1015/2014 la BEJ Dobrei Dacian, 
iar la data de 06.11.2018 a fost inregistrata o noua cerere de continuare a procedurii de 
executare silita. 

La data 29.11.2018 in dosarul de executare silita nr. 1015/2014 EJ Dobrei Dacian a 
instituit sechestru  asupra unui nr. de 464.216 actiuni detinute de Imotrust SA in capitalul 
societatii Arcvia Minera SA, CUI 949332, ORC J02/683/2010 pana la concurenta sumei de 
2.359.220, 35 lei. 

In urma intalnirii partilor, la data de 17.01.2019, cu privire la modalitatea de valorificare 
a actiunilor sechestrate in prezentul dosar, detinute de debitoare la SC SC Arcvia Minerva SA, 
partile de comun acord decid vanzarea amiabila. 

In dosarul de executare silita nr. 1015/2014, la licitatia prin vanzare din data de 
05.04.2019, in contul creantei detinuta de ABHRD in suma de 2.369.720, 35 lei s-au 
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adjudecat un numar de 123.000 actiuni detinute de Imotrust SA  in capitalul social al 
societatii Arcvia Minerva SA, pentru pretul de 3.198.000 lei urmand ca diferenta de 
pret in suma de 828.279, 65 lei sa fie achitata de catre ABHRD in termen de 5 zile 
procedurale de la data de 05.04.2019. 
 
 
Active imobilizate 
 
a) Imobilizări necorporale 

 
Imobilizarile necorporale cuprind: concesiuni, brevete, licente si avansuri de imobilizari 
necorporale. 

Cresterea de valoare avansuri si imobilizari necorporale in curs in suma: 

-  de 161 lei- achizitie licenta SAGA modul salarii in baza facturii de achizitie; 
- 72.000 lei – plata partiala contravaloare pret contract de cesiune parti sociale nr. 

1484/04.12.2017 reprezentand achizitie parti sociale de la actionarul majoritar al 
societatii ARCVIA CARMINA; 
 

Reducerea  de valoare a avansurilor si a imobilizarilor necorporale in curs: 

 
1. in suma de 170.733 lei -  in baza inventarierii facute de catre societate la 

soldurile de la 31.12.2018 comisia de inventariere a constatat ca: mijloacelor 
fixe: laptopuri, calculatoare care nu mai indeplinesc conditiile tehnice de 
utilizare si care la data inventarierii prezinta un grad mare de uzura fizica si 
morala si le-au propus spre casare astfel: 

CONSTATARILE SI CONCLUZIILE COMISIEI:  

- Mijloacele fixe sunt in stare avansata de degradare/ stricata, ne mai putand fii 
valorificate in nici un fel; 

- Nu mai pot fi folosite, iar pentru repararea lor sunt necesare sume mai mari decat 
valoarea lor de intrare. 

- Modalitatea de licențiere in perioada 2012-2014 a fost sub forma de licențiere de 
volum (contract de licențiere OVS). Avand in vedere uzura morala avansata asupra 
sistemelor, acestea, impreuna cu echipamnetele aferente, nu au fost utilizate pana 
in prezent, tocmai de aceea le propunem spre casare si reciclare. Licentele la care 
se face referire (Windows si Office) sunt achizitionate prin contract OVS (Open 
Volume Subscription) - contractul prevede utilizarea in legalitate a licentelor atata 
timp cat exista contract valabil. Contractul nu s-a mai prelungit din anul iulie 2013, 
calculatoarele fiind uzate. 

 

- Acestea sunt amortizate integral. 
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2. Reducere in suma de 486.000 lei reprezentand: 
In baza valorificarii rezultatelor inventarierii cuprinse in procesul verbal de inventariere 

din data de 07.03.2019 s-au facut urmatoarele reclasificari de conturi astfel:   

- O crestere in suma de 318.000 lei reprezentand transferuri din imobilizari financiare 
in in varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare; 

-  O descrestere in suma de 804.000 lei reprezentand o reclasificare din avansuri 
pentru imobilizari financiare in varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari 
financiare. 

 

b) Imobilizari corporale  

Valoarea bruta a imobilizarilor corporale la 31.12.2018 este de 4.908.370 lei. 
Inregistrarile contabile din cursul anului 2018 reprezinta: 
1.  cresterea de valoare in suma de 1.426.350 lei se explica astfel: 

 
a) Suma de: 1.152.844 lei reprezentand aprecierea de valoare in baza raportului de 

reevaluare intocmit de catre un evaluator ANEVAR pentru imobilizarile 
corporale existente in stocul societatii la data de 31.12.2018. 

 
 
Societatea a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale din categoaria cladirilor si a 
terenurilor la 31.12.2018 pe baza unui raport de reevaluare intocmit de un evaluator autorizat 
si a inregistrat acesta reevaluare in contabilitate. Detalierea efectelor acestei reevaluari a fost 
prezentata in nota explicativa 1 la situatiile financiare.  

In urma raportului de reevaluare s-a mentinut valoarea totala a investitiilor imobiliare, 
neinregistrandu-se diferente semnificative per total active, influentele de crestere si descrestere 
fiind inregistrate analitic pe CF distinct. 

 

În urma inventarierii și evaluării terenurilor din clasa 2, valoarea de piață a acestora a 
fost estimată la 3.551.492 lei, comparativ cu valoarea contabilă de 3.641.923,62. Diferențele 
din reevaluare, în valoare de -90,431.16 lei, creste contul 105 aferent terenurilor din Arad, de 
la valoarea inițială de 1.232.977,90 lei la valoarea finală de 1.857.356 lei. 

 
b) Suma de: 273.506 lei: reprezentand achizitia unui teren cu incadrarea in CF ca 

destinatie ,,curti constructii’’. 
 

c) descrestere de valoare in suma totala de 1.441.812 lei, astfel: 
- o descrestere de 1.085,59 lei a pozitiei: Investitii imobiliare constructii: 

reprezentand: descarcare din gestiune platforma betonata si toaleta ecologica; 
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- o descrestere de 1.243.276 lei a pozitiei: Investitii imobiliare terenuri: 
reprezentand inregistrarea rezultatelor conform raport de reevaluare intocmit de 
un evaluator autorizat si a inregistrat acesta reevalaure in contabilitate. 

 
 
 

I. Vanzarea de stocuri, acestea au o influenta semnifiva asupra veniturilor din 
exploatare in suma de: 3.774.305,39 lei. 

2013:In cursul anului 2013 pentru terenurile evidentiate in categoria de stocuri (in cazul 
in care valoarea evaluata este mai mica decat costul istoric, pe principiul prudentialitatii), au 
fost constituite ajustari de valoare in suma de 3.765.944,10 lei  (in baza unui raport de evaluare 
intocmit de un evaluator autorizat). 

2014:Vanzarile produse in cursul anului 2014  au generat o descrestere a acestor ajustari 
in suma de:1.095.816 lei, prin reluarea lor la venituri, soldul ajustarilor la 31.12.2014 
ramanand de: 2.670.128 lei. 

2015:Vanzarile produse in cursul anului 2015  au generat o descrestere a acestor ajustari 
in suma de:1.635.617 lei, prin reluarea lor la venituri, soldul ajustarilor la 31.12.2015 
ramanand de: 1.034.511 lei. 

2016:Vanzarile produse in cursul anului 2016  au generat o descrestere a acestor ajustari 
in suma de: 105.890 lei, prin reluarea lor la venituri, soldul ajustarilor la 31.12.2016 ramanand 
de: 928.621 lei. 
 

2017:In anul 2017 are loc o crestere a ajustarilor productiei in curs aferent terenului de 
la Cluj, in functie de pretul de vanzare aprobat prin Hot.AGEA nr.1/08.09.2017 cu suma de 
17.591.012 lei. 
Soldul ajustarilor la 31.12.2017 fiind de: 18.519.633 lei fata de cel de la 31.12.2016: 928.621 
lei. 
 
 
Avand in vedere acestea s-a calculat valoarea necesara a se ajusta astfel: 
 

331C1 PROD.CURS TEREN SI INFRASTRUCTURA  9,058,254.12 
331C2 PROD.CURS  TEREN  PRET ACHIZITIE   19,925,721.43 
331C3 PROD.CURS DIF. REEVALUARE  TEREN  103,678.13 
     

Valoarea contabila a terenului conform balante la 
31.12.2017 29,087,654 

   
   

PRET VANZARE ESTIMAT CONFORM Hot.AGEA 
nr.1/08.09.2017 11,496,642 

   
   



IMOTRUST S.A. 
RAPORT ANUAL AL DIRECTORATULUI  2018  

 

J02/541/1991, RO 1680630, Capital Social 42.574.482,20 RON, office @imotrustarad.ro  
Str. Poetului, Nr.1/C , 310345, tel/fax +40 357 100 000 

13 

Ajustari productie in curs teren  

17,591,012 
 
 

2018:In anul 2018 are loc o crestere a ajustarilor productiei in curs aferent cu suma de 
2.675.866,4  lei. 
Soldul ajustarilor la 31.12.2018 fiind de:21.195.499 fata de cel de la 31.12.2017: 18.519.633 
lei. 
 
Descrierea aferenta cresterii ajustarii productiei in curs: 

Stocurile sunt derecunoscute din Bilanț la momentul la care sunt înregistrate veniturile 
din vânzarea acestora. Conform specificului activității noastre o parte din stocuri (imobile 
recunoscute drept stouri) sunt transferate în baza unor promisiuni de vânzare – cumpărare, 
urmând ca actul de vânzare cumpărare în formă autentică să fie întocmit ulterior. Conform 
clauzelor din promisiunile de vînzare-cumpărare, transferul riscurilor și avantajelor ce decurg 
din proprietatea bunurilor respective s-a realizat la data predării bunului.  
  
Prin exceptie de la forma juridica societatea, a recunoscut veniturile din vanzarea acestor 
imobile la data transferului riscurilor si avantejelor aferente dreptului de proprietate atasat 
acestor imobile (data promisiunii de vanzare cumparare), concomitent cu derecunoasterea 
acestora.  

Stocurile, la intrare sunt inregistrate la cost. In situatiile financiare, stocurile sunt evaluate la 
valoarea cea mai mica dintre costul de achizitie/ costul de producție si valoarea realizabila 
neta. 
La iesirea din entitate sau la darea in consum, stocurile sunt evaluate la valoarea lor de intrare 
(costul istoric). Costul produselor finite include materile, forta de munca si cheltuieli de 
productie indirecte aferente. Stocurile au scazut fata de anul precedent, descresterea de valoare 
o reprezinta vanzarile de parcele in suma de:  3.530.409 lei evidentiate la stocuri de produse in 
curs de executie sau produse finite pe baza de contracte de vanzare cumparare. 
 

Stocurile, la intrare sunt inregistrate la cost. In situatiile financiare, stocurile sunt evaluate 
la valoarea cea mai mica dintre costul de achizitie/ costul de producție si valoarea realizabila 
neta. 
 

1. TEREN CLUJ: 
Suma de 2.168.842 lei reprezinta ajustare privind deprecierea valorii terenului detinut 
de catre societate in Mun Cluj astfel: 
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În prezent a fost semnat un contract cu o agenția specializată, valoarea propusă fiind de 2 mil. 
euro. Evident, agenția are comision de succes în cazul în care reușește să vândă mai bine 
terenul, fiind astfel încurajată să efectueze tranzacția la cel mai bun preț posibil. 

În aceste condiții, în contabilitatea Imotrust SA a fost înregistrată scăderea valorii activului, 
pentru a reflecta intenția de vânzare și a informa acționarii asupra valorii prudențiale de piață 
a terenului. 

Astfel tinundu-se cont de  principiul prudentei: in anul 2018 are loc o crestere a ajustarilor 
productiei in curs aferent terenului de la Cluj, in functie de pretul de vanzare aprobat prin planul 
bugetar al societatii cu suma de 2,168,842.02lei. 

Soldul ajustarilor la terenul de la Cluj 31.12.2018 fiind de: 19.759.854 lei. 

2. TEREN IMO/OFFICE: 
Suma de 507.024  lei reprezinta ajustare privind deprecierea valorii terenului detinut de 
catre societate in Mun Arad , str VASILE MILEA in funcie de pretul de vanzare din 
cadrul  actul de dare in plata incheiat in data de 19.04.2019. 

 

 

 

3. TEREN VIAC:Ajustari privind provizioanele: la valoarea de 2.177.729 lei 
 

Alte provizioane – 2.177.729 lei 

La categoria ”Alte provizioane” sunt prezentate sume aferente costurilor cu terenurile (drumuri, cai de 
acces, spatii verzi etc.)  și alte utilități publice care vor fi cedate Unitatilor Administrativ Teritoriale (UAT) 
la finalizarea proiectelor imobiliare dezvoltate de Societate. 

Suma de 2,177.729 lei a fost constituita pentru cota parte din terenurile și utilitățile care vor fi cedate UAT 
și care corespund terenurilor vandute. Pentru vanzarile ulterioare de terenuri urmeaza a se constitui 
provizioane la o valoare de 77.88 lei/mp corespunzatoare terenurilor reprezentand cai de acces si spatii 
verzi, raportat la suprafata vandabila ramasa. 

               
               Cu ocazia inventarierii efectuate pentru intocmirea situatiilor financiare au fost 
revazute si ajustarile care se aflau in sold pentru conturile de avansuri de imobilizari corporale 
astfel s-a inregistrat: 

- O descrestere de 130.475 lei a pozitiei Avansuri acordate pentru imobiliari 
corporale: reprezentand avansuri acordate pentru achizitia unor terenuri, 
tranzactie care nu s-a mai concretizat iar soldul datoriei cu ocazia inventarierii 
s-a considerat unul prescris, acest sold fiind trecut pe cheltuiala in anul curent. 
Descriere: 
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In baza promisiunii de vanzare cumparare din data de 22.05.2006, subscrisa 
ARCONSERV SA, achizitioneaza de la persoane fizice, teren intravilan si casa nr 73 cu 
suprafata de 576 mp, situate in loc CRUCENI, la pretul total de 87.500 lei, pretul tranzactiei 
fiind achitat de catre societate.  

In baza promisiunii de vanzare cumparare din data de 06.05.2006, subscrisa 
FRIGORIFER SA, achizitioneaza de la persoane fizice, teren arabil in suprafata de 8200 mp, 
situate in mun ARAD, la pretul de 21.000 lei, pretul tranzactiei fiind achitat de catre societate. 

In baza promisiunii de vanzare cumparare din data de 18.05.2006, subscrisa 
ARCONSERV SA, achizitioneaza de la persoane fizice teren  in suprafata de 10.000 mp, 
situate in loc SOCODOR, jud ARAD, la pretul total de 27.000 lei, pretul tranzactiei fiind 
achitat de catre societate. 

 
Situatia ajustarilor de valoare privind creantele: 
Sold initial: 627.584 lei 
Cresteri:0 lei 
Reluari la venituri: 78.349 lei 
Sold final: 548.236 lei 
 

In anul 2018 s-au  reluat la venituri ajustari in suma de: 115.372 lei. Suma reluata la 
venituri ca rezultat al scoaterii din evidenta a creantei prescrise, respectiv client radiat. 

Venitul aferent ajutarii s-a reluat in 2018 odata cu constatarile prescrierii acestuia de 
catre comisia de inventariere. 

In 2018 s-au constituit ajustari in sume de 18.262 lei aferente unor creante/clienti cu 
scadenta de incasare mai mare de 270 de zile. 

La 31.12.2018 soldul ajustarilor la debitori diversi este in suma de 60.672 s-a constituit 
ajustare pentru soldul neincasat in cursul anului. 

 
 
c) Imobilizari financiare 

 
 

 
Valoare bruta 

Element de imobilizări Sold la Creşteri Cedări, Sold la 
 1 ianuarie   transferuri 31 decembrie  

 2018  şi alte 2018 
   reduceri  

Imobilizari financiare 37.785.600 1.195.381 5.060.572 33.920.409 
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Valoarea totala a imobilizarilor financiare la 31.12.2018 este de 33.920.409 lei , inregistrand 
pe total an 2018, o crestere in suma de 1.195.381 lei reprezentand: 
 
 

- ctr cesiune actiuni 113/05.06.2018 in suma de 10 lei- reprezentand achizitie 1 
actiune in capitalul social al societatii Via Carmina Business la valoarea 
nominala de 10 lei. 

- contract de cesiune actiuni 114/05.06.2018 in suma de 1000 lei - reprezentand 
achizitie 1 actiune in capitalul social al societatii ZONA 5 VIA CARMINA la 
valoarea nominala de 1000lei. 

- 1.175.543  lei titluri de participare: 
 

- Avand in vedere urmatoarele: 

- Certificat de inregistrare mentiuni nr 7415/26.02.2018 privind inregistrarea 
modificarii Actului Constitutiv al societatii Arcvia Carmina; 

- Hotararea asociatiilor Arcvia Carmina prin care un asociat se retrage din 
societate, partile sociale devenind proprietatea asociatului Imotrust, 
reprezentand un numar de 153.055 parti sociale; 

- rezolutia nr. 3031/27.02.2018 privind inregistrarea modificarilor la ORC; 

- Hotararea asociatiilor Arcvia Carmina prin care asociatul Imotrust cesioneaza 
la valoarea sa nominala 153.055 parti sociale, in valoare de 1.530.550 lei, 
asociatului UTA SA; 

- Certificat de inregistrare mentiuni nr 8689/05.03.2018 privind inregistrarea 
modificarii Actului Constitutiv al societatii Arcvia Carmina; 

- rezolutia nr. 3350/06.03.2018 privind inregistrarea modificarilor la ORC; 

- Contractul de cesiune de parti sociale din data de 04.12.2017 prin care un asociat 
cesioneaza lui IMOTRUST un numar de 83.009 parti sociale detinute in 
societatea Arcvia Carmina la valoarea nominala, in suma de 830.090 ron; 

- Certificatul de radiere a societatii Arcvia Carmina din data de 26.11.2018 
precum si rezolutia cu nr. 17468 din 23.11.2018; 

- In baza procesului verbal privind valorificarea rezultatelor inventarierii ai a 
corectiilor propuse si aprobate s-au inregistrat in evidentele contabile ale 
societatii cesiunea de parti sociale realizata intre societate si UTA SA precum 
si inregistrarea contractului de cesiune de parti sociale dintre societatea 
Imotrust si un asociat persoana fizica. 

Astfel, s-au inregistrarea urmatoarele note in baza celor prezentate mai sus, la 
data de 31.12.2018: 

- O crestere in suma de 500 lei - garantie primita de la furnizorul ASA 
ECOLOGICE; 

- Suma de -18.238 lei reprezentand storno garantie furnizor Kantex conform 
contract de inchiriere  

Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at:  1,9 cm +
Indent at:  2,54 cm
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Metoda de descarcare din gestiune a actiunilor se face la cost mediu ponderat pe baza fisei de 
magazie pentru detinerile in capitalurile altor societati:  
 
O descrestere de 5.060.572 lei reprezentand descarcare din gestiune actiuni in baza: 
 

1) S-a incheiat contractul de cesiune de actiuni nr. 32/12.02.2018 dintre societate, in  
calitate de Cedent vanzator si persoana fizica actionar minoritar prin care se cesioneaza 1 
actiune detinuta de catre societae in capitalul societatii Via Carmina la pret de 10 lei; 
 
societatea a descarcat din gestiune:  
 
 
90.068.48 valoare contabila: 9.000 de actiuni detinute in societatea Via Carmina =  10 lei 
/actiune * 1 actiune cedata = se descarca 1 actiune la valoarea de 10 lei 
 
Obs:În baza Contractului de cesiune actiuni nr. 11 / 27.02.2017 Societatea a achiztionat de la 
SC UTA SA, o actiune din capitalul social al SC Via Carmina Business SA la pretul  de 78,477  
lei (determinarea valorii actiunii s-a facut prin raportarea la informatiile provizorii aferente 
balantei de la 31.12.2016) , SC Imotrust SA detinand astfel 100% din capitalul social al SC Via 
Carmina Business SA. 

 
2) S-a incheiat contractul de cesiune de actiuni nr. 31/12.02.2018 dintre societate, in 

calitate de Cedent vanzator si persoana fizica actionar minoritar prin care se 
cesioneaza 1 actiune detinuta de catre societate in capitalul societatii ZONA 5 VIA 
CARMINA la pret de 1000 lei; 

 
societatea a descarcat din gestiune: 
 
 
104.791,66 valoare contabila : 100 de actiuni detinute in societatea Zona 5 via carmina=  
1047,92 lei /actiune * 1 actiune cedata = se descarca 1 actiune la valoarea de 1047,92 lei 
 
 
Obs: În baza Contractului de cesiune actiuni nr. 14 / 02.03.2017 Societatea a achizitionat de la 
SC UTA SA, o actiune din capitalul social al SC Zona 5 Via Carmina Sa la pretul  de 5.791,66 
lei (determinarea valorii actiunii s-a facut prin raportarea la informatiile provizorii aferente 
balantei de la 31.12.2016) , SC Imotrust SA detinand astfel 100% din capitalul social al SC 
Zona 5 Via Carmina SA. 

3.) actiuni detinute de societate in Arcvia Carmina 1,530,550.00 lei: 
      In data de 28.02.2018, asociatul IMOTRUST SA se retrage din societatea Arcvia 
Carmina si cesioneaza 153.055 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare parte sociala, 
asociatului SC UTA SA. 

 
4.1. S-a incheiat contractul de cesiune de actiuni nr. 201/24.10.2018 dintre societate, 
in  
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calitate de Cedent vanzator si S.C. BLOC 03 UTA S.R.L. persoana juridica romana cu sediul 
in Mun. Arad, str. Poetului, nr. 1/c, jud. Arad, inregistrata la ORC sub Nr. J02/535/2007, CUI 
RO 21331651, in calitate de Cesionar cumparator avand ca obiect un numar de 35.000 de 
actiuni (din totalul de 512.216 actiuni) detinute in capitalul S.C. ARCVIA MINERVA S.A. 
reprezentand un procent de 2.7320% din capitalul societatii ARCVIA MINERVA S.A. Pretul 
de vanzare al Actiunilor este de 26 lei/ Actiune (respectiv la nivelul sumei totale de 910.000 
lei pentru intregul numar de Actiuni mentionat mai sus. 

 
4.2. S-a incheiat contractul de cesiune de actiuni nr. 202/25.10.2018 dintre societate, 
in  

calitate de Cedent vanzator si S.C. BLOC 03 UTA S.R.L. persoana juridica romana cu sediul 
in Mun. Arad, str. Poetului, nr. 1/c, jud. Arad, inregistrata la ORC sub Nr. J02/535/2007, CUI 
RO 21331651 in calitate de Cesionar cumparator avand ca obiect un numar de 13.000 de 
actiuni (din totalul de 477.216 actiuni) detinute in capitalul S.C. ARCVIA MINERVA S.A. 
reprezentand un procent de 1.0147% din capitalul societatii ARCVIA MINERVA S.A. Pretul 
de vanzare al Actiunilor este de 26 lei/ Actiune (respectiv la nivelul sumei totale de 338.000 
lei pentru intregul numar de Actiuni mentionat mai sus. 
 
La data vanzarii actiunilor: 

S-a operat: 

1. descarcare din gestiune actiuni de Minerva: 

37.101.872 valoare contabila : 512.216 de actiuni detinute in societatea MINERVA=  72.43 lei 
/actiune * 1 actiune cedata =  
se descarca 48.000*72.43 LEI/act actiune la valoarea de 3.476.833,25 lei 
 

1. Anulare ajustare actiuni vandute: 

nota contabila: 2961=7863.i 

VALOARE CONTABILA = 37.101.872 /512.216 ACTIUNI= 72.434 LEI/ACT 

VALOAREA REEVALUATA = 29.28 LEI/ACT *512.216 ACTIUNI =22.104.187 lei 

Reluare pe venituri  impozabil =48.000 actiuni *  43.154 lei/act = 2.071.392 lei 
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La data vanzarii  actiunile detinute la societatea Acrvia Minerva au o valoare contabila de: 
37.101.872 lei si au inregistrata o ajustare de pierdere de valoare in suma de: 22.104.187 lei. 
Ajustarea  care a fost inregistrata in anul 2015 in functie de raportul de evaluare efectuat prin 
raportarea la pretul stabilit in cadrul raportului NR.5d/27.04.2016 de estimare a valorii juste a 
capitalurilor proprii al SC ARCVIA MINERVA SA. 

5) S-a incheiat contractul de cesiune de actiuni nr. 111/29.05.2018 dintre societate, in  
calitate de Cedent vanzator si o persoana juridica avand ca obiect : un numar de 33 de actiuni 
(reprezentand totalul de actiuni) detinute in capitalul S.C. IMOTRUST PARTENERS 
MANAGEMENT S.A. reprezentand un procent de 33% din capitalul societatii IMOTRUST 
PARTENERS MANAGEMENT S.A. Pretul de vanzare al Actiunilor este de 6.947, 58 lei/ 
Actiune (respectiv la nivelul sumei totale de 229.270, 14 lei pentru intregul numar de Actiuni 
mentionat mai sus. 
 

6) suma de 19.130 lei reprezentand creante de incasat: garantii materiale Enel, garantie 
consum Enel Electrica Eon, fond de rulment Asociatia de propietari Zona industriala Vest,  
asociatia de proprietari din condominiul platforma Arconserv Arad: fons de rulment; asociatia 
de proprietari BL Z24: fond de rulment - sume prescrise la data prezentei si trecute pe cheltuiala 
in baza procesului verbal de inventariere; 

 
La aceste creante s-au constituit ajustari de valoare care au fost reluate la venituri odata cu 
scoaterea din evidenta contabila a acestora la 31.12.2018: 11.003 lei- anularea ajustare creante 
in sold cont 267 -garantii prescrise  
 

1. AJUSTARI DE VALOARE: 
  

Din cele 512.216 de actiuni detinute de societate la 01.01.2018, in cursul anului 2018 s-au 
vandut 48.000 de actiuni ramanand la 31.12.2018 un pachet de 464.216 de actiuni. 

SC IMOTRUST SA  detine la data de 31.12.2018 un  pachet majoritar de actiuni, respectiv un 
numar de 464.216 actiuni, din capitalul social al  societatii ARCVIA MINERVA SA, pentru 
care la inchiderea exercitiului financiar s-a inregistrat o depreciere de valoare la 26 lei/actiune 
care a generat o cheltuiala privind ajustarea in valoare totala de 1.522.629 lei, ajustare 
inregistrata in baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator ANEVAR avand ca si scop 
stabilirea valorii de piata. 
 

Imobilizările corporale in valoare bruta reprezintă 12.64% din totalul activelor imobilizate 
la valoarea bruta. Imobilizările corporale sunt recunoscute, evaluate şi înregistrate în 
conformitate cu prevederile secţiunii din OMFP 1802/2014 şi a politicilor contabile aprobate. 
 
Pentru anul 2019, societatea si-a propus urmatorul buget: 

Buget IMOTRUST 2019 
=RON=   
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Denumire  TOTAL din care 
IMOTRUST 

   

 VENITURI  
        
22,635,082  

                       
20,962,805  

 Cifra de afaceri  
           
9,402,311  

                          
8,079,126  

 Alte venituri  
        
13,232,770  

                       
12,883,678  

 Venituri din variatia de stoc la productie  
                            
-  

                                           
-  

 Cheltuieli privind vanzarea de active  
        
17,592,099  

                       
16,867,235  

 COSTUL BUNURILOR VANDUTE  
              
191,836  

                             
174,087  

 Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile  
              
188,534  

                             
174,087  

 Alte cheltuieli externe (energie si apa)  
                   
3,302  

                                           
-  

 Cheltuieli privind marfurile  
                            
-  

                                           
-  

 CHELTUIELI CU PERSONALUL  
              
819,486  

                             
628,376  

 Salarii, indemnizatii si prestatii externe  
              
819,486  

                             
628,376  

 AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZARILE 
CORPORALE SI NECORPORALE    

                                           
-  

 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE  
              
999,392  

                             
781,442  

 Cheltuieli privind prestatiile externe  
              
849,465  

                             
705,303  

 Cheltuieli cu alte impozite si taxe si varsaminte asimilate  
              
131,700  

                                
62,290  

 Cheltuieli cu amortizarea  
                 
18,227  

                                
13,849  

 ACTIVITATI DE INVESTITII  
           
3,387,702  

                          
2,944,252  

 Investitii aferente proiectelor  
           
3,387,702  

                          
2,944,252  

 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE  
            
(355,433) 

                           
(432,588) 

 Venituri financiare  
              
398,760  

                             
398,760  

 Venituri din dobanzi  
              
398,760  

                             
398,760  

 Cheltuieli financiare  
              
741,192  

                             
662,909  
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 Cheltuieli privind dobanzile  
              
562,857  

                             
549,557  

 Alte cheltuieli financiare  
              
178,335  

                             
113,352  

 Profitul sau pierderea financiar(a)  
            
(342,432) 

                           
(264,149) 

 VENITURI TOTALE  
        
23,033,842  

                       
21,361,565  

 CHELTUIELI TOTALE  
        
23,731,707  

                       
22,058,302  

 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)  
            
(697,865) 

                           
(696,737) 

 IMPOZITUL PE PROFIT  
                   
2,559  

                                         
-    

 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A)  
      
(700,423.62) 

                           
(696,737) 

   

*sumele sunt ponderate cu procentul participatiilor 
      
(700,423.62)  

   
1.2. Elemente de evaluare generală:  

 

Destinaţia  
Exerciţiul financiar 

2017 
Exerciţiul financiar 

2018 
Profit net de repartizat: (17.577.933) (9.202.443) 
Rezerva legală                                                                                                -                             - 
Profit de repartizat                                                                                                                                    -                              - 

 
 
 
Rezultatul aferent exercitiului financiar al anului 2018 reprezinta pierdere contabila in cuantum 
de 9.202.443 lei pierdere care pentru moment se va reporta in rezultatul anilor anteriori, pana la 
identificarea, analizarea si aprobarea de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor a 
unor modalitati viabile de acoperire.  

 
 

In anul 2018 in urma inventarierii si a deciziei de directorat s-a decis impozitarea unei sume de: 2,394,115.71 
lei reprezentand: REZERVE-REPREZENTAND SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVE DIN 
REEVALUARE, reprezentand surplusul de valoare aferent activelor instrainate dupa mai 2009. 
 

    a) pierdere neta: -9.202.443 lei; 
    b) cifra de afaceri: 3.872.866 lei; 
    c) export: 0 ; 
    d) costuri totale: 14.133.326 lei; 
    e) % din piaţa deţinut; 
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          f) lichiditate (disponibil în cont etc.): 64.115 lei. 
 
 
În tabelul următor sunt evidențiate cheltuielile care nu au venituri în corespondență. 

Acestea se constituie în centre de costuri, care trebuie acoperite din veniturile generale. 

Ct. 681, 686, 655 sunt cheltuieli de capital, provenite din deprecierea activelor.  

Acestea nu sunt repetitive (nu se vor regăsi în 2019) și nu provin din activitatea curentă 

 (nu au fost sub controlul managementului). 

La data prezentului raport, corecțiile din ct. 655 se presupun a fi finale. 

 (acțiunile deținute la Arcvia Minerva SA se prevăd a fi executate la valoarea înregistrată în 
contabilitate la 31.12.2019). 

Ct. 658 și 666 sunt costuri de finanțare și se vor menține până când societatea nu își îmbunătățește 
lichiditatea. 

Ct. 605 nu e repetitiv, este tot un cost de capital, pentru că se referă la cedarea rețetelor de apă 
către furnizorul local. 

Ct. 627 și 628 conțin costuri necesare funcționării cartierului și se vor regăsi (probabil cu alte sume) 
și în 2019. 

Ct. 635 cuprinde impozitele locale și e variabil în funcție de terenurile și casele finalizate și vândute. 

La data prezentului raport nu se cunosc alte centre de cost în 2019.   

 
 

CONT CONTABIL SUMA EXLICATIE TRANZACTI 

681 
Cheltuieli de exploatare privind 
amortizarile, provizioanele si ajustarile 
pentru depreciere 

                            
4,893,881.76      

Provizion drm +zine verzi cota parte din terenul vandut cartier VC aprox 2.100.000 lei + ajustare teren Cluj 500.000 EURO 
+ajustare teren Imo-Office 

686 Cheltuieli financiare privind amortizarile si 
ajustarile pentru pierdere de valoare 

                             
1,522,629.41      Ajustari de valoare actiuni Minerva existente pe stoc la 31.12.2018 in numar de 464.216 actiuni 

655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor 
corporale 

                               
833,255.00      cheltuieli din reevaluare terenuri din clasa 2,influenta pe rezultat 665.000 lei in minus 

658 Alte cheltuieli de exploatare                                
503,678.04      Penalitati la contractele de finantare, Minerva, ABHRD,UTA,BL03 

666 Cheltuieli privind dobanzile                               
680,269.92      Dobanzile la contracte de finantare +credite bancare 

605 Cheltuieli privind energia si apa                                 
173,087.36      Pierdere consum apa canal cartier VCB 

627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                                  
89,937.34      Comisioane bancare 

628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de 
terti 

                              
1,126,856.12      Servicii IPM,reabilitare strada Augusta,intretinere cartier VC, reparatii bransament apa canal pentru predare 

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si 
varsaminte asimilate 

                               
243,455.35      Impozite si taxe locale 

    

 
TOTAL 

           
10,067,050       
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1.3 Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 

          Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii prestate cu precizarea:   

              a) principalelor pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi 
metodele de distribuţie: 

          Societatea IMOTRUST detine ca si patrimoniu: terenuri agricole, teren viabilizat 
pentru constructia de case (in Arad -Via Carmina), teren care va fi supus unui PUZ in vederea 
viabilizarii (teren Cluj), spatii pentru birouri. 

         Activele societatii sunt promovate pe toate canalele imobiliare care permit. De 
asemenea, acestea sunt evidentiate si pe panotajele publicitare din incinta parcurilor 
industriale (pentru hale si birouri), din cartiere (pentru terenuri) sau din fata terenurilor 
agricole (acolo unde avem front stradal) 

            b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul 
cifrei de afaceri ale societăţii comerciale pentru ultimii trei ani:  

- Ponderea veniturilor din chirii in total venituri: 
An Venituri  Total venituri % 
2014 1.189.974 16.934.243 7.03% 
2015    761.905   6.726.836 11.33% 
2016    417.810   3.261.166 12.81% 
2017    249.570 4.288.485 5.82% 
2018 63.478 4.930.883 1.29% 

 
- Ponderea veniturilor din chirii in totalul cifrei de afaceri: 

An Venituri  Cifra de afaceri % 
2014 1.189.974   9.357.752 12.72% 
2015    761.905 10.895.006 6.99% 
2016    417.810   2.088.040 20.01% 
2017    249.570   2.589.565 9.64% 
2018 63.478 3.872.866 1.64% 

 
- Ponderea veniturilor din vanzarea de active imobilizate si marfuri in total venituri:  

An Venituri  Total venituri % 
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2014 7.263.704 16.934.243 42.89% 
2015 3.896.013   6.726.836 57.92% 
2016 2.002.177   3.261.166 61.39% 
2017 3.885.316 4.288.485 90.60% 
2018 0 4.930.883 0% 

 
  

- Ponderea veniturilor din vanzare de active imobilizate si marfuri in totalul cifrei de 
afaceri: 
An Venituri  Cifra de afaceri % 
2014 7.263.704   9.357.752 77.62% 
2015 3.896.013 10.895.006 35.76% 
2016 2.002.177 2.088.040 95.89% 
2017 3.885.316   2.589.565 150.04% 
2018 0 3.872.866 0% 

 

   c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de 
active în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse. 

Pentru anul care urmeaza, societatea nu are in vedere introducerea de noi produse care sa 
afecteze substantial volumul de active. 

    1.4. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse 
import) 

      In cadrul SC IMOTRUST SA s-au stabilit proceduri interne privind activitatea de 
aprovizionare. Procedura se aplica activitatii de aprovizionare, investitii si productie, 
contractele, comenzile si anexele lor avand la baza devize oferta de servicii si materiale. 

Scopul procedurii privind achizitiile: de a asigurara comparabilitatea ofertelor in vederea 
obtinerii celei mai bune existente pe piata. 

Responsabilitatea aplicarii prevederilor: Managerul de proiect va solicita furnizorului 
devizul  

oferta in forma stipulate de prezenta procedura. 

    1.5. Evaluarea activităţii de vânzare 

a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa interna şi/sau externa şi a 
perspectivelor  

vânzărilor pe termen mediu şi lung; 
 

in cursul anului 2018 societatea nu a avut vanzari de natura activelor imobilizate. 
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b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale, a 
ponderii pe piaţa a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor 
competitori; 

        Societatea IMOTRUST detine in patrimoniu cu preponderenta terenuri agricole. 
Acestea vor fi valorificate strategic, asa cum au fost si achizitionate. 

 

c) Descrierea oricărei dependente semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur 
client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra 
veniturilor societăţii. 

Nu este cazul. Societatea nu este dependenta de un singur client, adresabilitatea este catre     toti 
cei care sunt interesati sa achizitioneze. Analiza clientului se realizeaza din punct de vedere al 
contraofertei si a modalitatii de plata. 

 

1.6. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale 
       In cursul anului 2018, societatea a actionat pe relatia resurselor umane in urmatoarele 
directii: 

       Numarul de salariati directi ai societatii a scazut de la o medie  de 7 angajati  in 2017 la o 
medie de 6 angajati in anul 2018. 

Ø S-a suplimentat si reorganizat prin imbunatatirea continua a echipei de marketing, vanzari, 
administrare active aflate in exploatare in sensul unei mai bune segmentarii/focusarii 
responsabilitatilor si obiectivelor pe domeniile specifice de activitate. 

Ø Training-urile desfasurate in anul precedent pentru specializarea personalului au avut 
urmatoarele tematici abordate : management, leadership, tehnici de vanzari, time 
management, operare MS Office, cunoasterea caracteristicilor de detaliu a produselor 
comercializate, tehnici de marketing si de promovare a produselor, analiza pietei si a 
concurentei. Ca si modalitati de instruire au fost utilizate: workshop, training, auditie audio 
CD, consultanta. 

        Pentru anul 2018 societatea a avut in vedere o redimensionare a organigramei in 
functie de revenirea pietei imobiliare si de ritmul de vanzare in cadrul proiectelor Imotrust. 

1.7 Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de baza a emitentului asupra 
mediului înconjurător 

 Descrierea sintetică a impactului activităţilor de baza ale emitentului asupra mediului 
înconjurător precum şi a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea 
legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător. 
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1.8 Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare   

        Precizarea cheltuielilor în exerciţiul financiar precum şi a celor ce se anticipează în 
exerciţiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare. 

  In cursul anului s-au organizat prin societati specializate diverse cursuri de 
specializare a personalului societatii cu lectori de renume in numeroase domenii : 
managementul organizatiei, marketing, managementul inteligentei emotionale, managementul 
timpului, leadership etc. De asemenea societatea a participat la seminarii si expozitii organizate 
pe domeniul imobiliar atat la nivel local cat si national. 

     

1.9. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului 

In cursul anul 2018, Directoratul s-a intrunit  in sedinte de consiliu si au emis  decizii 
de la numărul 454  pana la 493 Decizii ale Directoratului ( din care 2 Decizii au fost anulate ), 
care contin masuri privind administrarea societatii. 

Efortul previzional si de organizare a Directoratului s-a concretizat in programe de 
dezvoltare viitoare a societatii, programe de marketing, programe de informatizare, programe 
de promovare si recrutare a personalului si crestere a calitatii produsului turistic, sisteme de 
procedura pentru principalele activitati ale societatii si reconsiderarea structurii organizationale 
a acesteia. 

MANAGEMENTUL RISCULUI 

Conducerea companiei trateaza gestionarea riscurilor ca pe o componenta esentiala a 
strategiei sale, component care are o influenta semnificativa asupra rentabilitatii economice. 

Prin specificul activitatii derulate SC Imotrust SA este expusa unor riscuri diverse, cum 
ar fi : 

a. Riscul de piaţă 
          Anul  2018 a fost unul benefic in ceea ce priveste raspunsul bancilor finantatoare. Multe 
proiecte apartinand societatii noastre au putut fi demarate prin sustinerea creditarii bancare. 
Imobilele au putut fi valorificate mult mai usor, prin creditare acordata cumparatorului, bancile 
fiind mult mai deschise in vederea finantarii spre deosebire de anii precedenti. Cererile pentru  
2017 au vizat  sectorul industrial, de retail si terenuri agricole.  

b. Riscul valutar  
 Riscul valutar reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca 
urmare a variaţiei cursurilor de schimb valutar. 
           Instrumentele financiare utilizate dau posibilitatea conservării valorii activelor monetare 
deţinute în lei. 
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 In anul 2018 Societatea a avut tranzacţii doar pe piaţa romănească, dar are contracte de 
credite în valută, în Euro. Moneda românească s-a depreciat comparativ cu moneda Euro, iar 
rezultatul financiar al activităţii în anul 2018 este expus unor influenţe negative datorită riscului 
valutar. 

c. Riscul ratei dobânzii 
 Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze 
ca urmare a variaţiei ratelor dobânzilor de pe piaţă. 
 Angajamentele societăţii sunt atât în monedă străină cît şi romanească şi riscul privind 
rata dobânzii este destul de mare.  
             În anul 2018 Directoratul a reușit reducerea semnificativa a  acestui risc  prin 
renegocierea ratei de dobândă în relațiile cu băncile finantatoare aferente creditelor în derulare 
, dobanda care a fost scăzută procentual semnificativ cu  influentata favorabila prin  reducerea 
EURIBOR pe toata perioada anului 2018.   
 

d. Riscul de creditare  
 Riscul de creditare reprezintă riscul că una din părţile participante la un instrument 
financiar nu îşi va îndeplini o obligaţie, fapt ce va determina ca cealaltă parte să înregistreze o 
pierdere financiară. 
 Activele financiare care supun Societatea la concentrări potenţiale de riscuri de 
creditare cuprind în principal creanţele din activitatea de bază. Acestea sunt prezentate la 
valoarea netă. Există un număr mare de clienţi ceea ce ne face să apreciem că riscul de creditare 
aferent creanţelor este destul de scazut. 

e. Riscul lichidităţii 
           Riscul lichidităţii, denumit şi risc de finanţare, reprezintă riscul ca o întreprindere să 
aibă dificultăţi în acumularea de fonduri pentru a-şi îndeplini angajamentele asociate 
instrumentelor financiare. Riscul lichidităţii poate să apară ca urmare a incapacităţii clientilor 
de a-si onora obligatiile, de a vinde rapid un activ financiar sau imobiliar la o valoare apropiată 
de cea justă. 
Acest risc a fost diminuat prin indeplinirea obiectivului aferent anului 2016 si anume, prin 
rambursari și/sau novari ale creditelor neperformante. 

f. Riscul fluxului de numerar 
 Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul ca fluxurile de numerar viitoare asociate cu 
un instrument financiar monetar să fluctueze ca mărime.  In cazul unui instrument cu o rată 
fluctuantă, de exemplu, astfel de fluctuaţii vor avea ca rezultat o modificare a ratei efective a 
dobânzii instrumentului financiar, de obicei fără a surveni modificări ale valorii sale juste. 
 

g.  Riscul fiscalitatii  
Sistemul fiscal din Romania este in permanenta supus modificarilor si lipsei de 
predictibilitate. Astfel exista si riscul diverselor interpretari date actelor normative de 
catre autoritati in mod diferit fata de companie, aspect întarit si de noile reglementari 
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fiscale atat din Codul Fiscal cat și din Codul de Procedura Fiscală.  
 
 

 1.10. Elemente de perspectiva privind activitatea societăţii comerciale   

Societatea IMOTRUST  a fost si este o societate vazuta cu bonitate din partea bancilor si a 
clientilor atat externi cat si interni (cu care am colaborat pana acum). Interesul nostru este sa 
dezvoltam proiecte imobiliare in continuare, pentru a genera un portofoliu cat mai vast. Sursele 
de finantare vor putea fi ori din atragerea de noi imprumuturi bancare, din contributia 
actionarilor prin majorarea de capital sau din atragerea de proiecte de fonduri de garantare de 
stat sau proiecte dezvoltate pe Fonduri Europene. 

 

Cap 2. DESCRIEREA ACTIVITATII IN ANUL PRECEDENT SI PERSPECTIVELE 
PENTRU ANUL IN CURS 

Principalele activitati si evenimente in care a fost implicată Societatea  in cursul anului 
2018 : 

1) La data de 28.02.2018 asociatul SC Imotrust SA, conform art. 202 alin (1) din 
L31/1991, s-a retras din societatea SC ARCVIA CARMINA SRL si cesioneaza la 
valoarea sa nominala 153.055 parti sociale, in valoare de 10 lei, un total de 1.530.550 
lei, asociatului S.C. UTA S.A.,   

 
2)  La data de 24.04.2018 se aproba de principiu operatiunea de fuziune a societatii 

IMOTRUST SA in calitate de societate absorbantă cu societatile S.C. VIA 
CARMINA BUSINESS S.A., inmatriculata la ORCT Arad sub nr.J02/361/2012, 
avand CUI:30026711; S.C.  ZONA 5 VIA CARMINA S.A., inregistrata la ORC 
Arad sub J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, in calitate de societati absorbante.  

 
3) Directoratul impreuna cu administratorii societatilor implicate in fuziune au intocmit 

proiectul de fuziune care a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV- 
a, nr. 2413 din data de 25.06.2018. 

 
4) La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii care a avut loc la data 

de 20.08.2018, actionarii au aprobat operatiunea de fuziune a societatii IMOTRUST 
SA in calitate de societate absorbantă cu societatile S.C. VIA CARMINA 
BUSINESS S.A., inmatriculata la ORCT Arad sub nr.J02/361/2012, avand 
CUI:30026711; S.C.  ZONA 5 VIA CARMINA S.A., inregistrata la ORC Arad sub 
J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, in calitate de societati absorbante.  

 
5) La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii care a avut loc la data 

de  

20.08.2018, actionarii au aprobat pretul/actiune patibil actionarilor care isi exercita dreptul de 
retragere in baza art. 134 din Legea 31/1990 actualizata. Au fost inregistrate 6 cereri de 
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retragere ale actionarilor formulate in termenul legal prin care si-au exercitat dreptul de 
retragere din societatea Imotrust SA pentru un numar total de 5.148.086 actiuni detinute de 
actionari la data de referinta 05.09.2019, data stabilita in Adunarea Generala Extraordinara a 
Actionarilor Societatii care a avut loc la data de 20.08.2018. 

6) S-a incheiat contractul de cesiune de actiuni nr. 111/29.05.2018 dintre societate, in  
calitate de Cedent vanzator si Fundatia Alber cu sediul in Mun. Arad, str. Bd. Revolutiei, nr. 
55, et. 1, ap. 4, jud. Arad, inregistrata in Registrul asociatiilor si fundatiilor, tinut de grefa 
Judecatoriei Arad sub Nr. 1/08.09./2007, CIF 38211102, in calitate de Cesionar cumparator 
avand ca obiect : un numar de 33 de actiuni (reprezentand totalul de actiuni) detinute in 
capitalul S.C. IMOTRUST PARTENERS MANAGEMENT S.A. reprezentand un procent de 
33% din capitalul societatii IMOTRUST PARTENERS MANAGEMENT S.A. Pretul de 
vanzare al Actiunilor este de 6.947, 58 lei/ Actiune (respectiv la nivelul sumei totale de 
229.270, 14 lei pentru intregul numar de Actiuni mentionat mai sus. 

 

7) S-a ratificat Conventia de dare in plata incheiata la data de 08.05.2018  intre societate 
și SC ALBEDRA HOMES SA, Creditoare, (in conditiile Art. 1492 Cod Civil si 
urmatoarele ) de catre S.C. ALBEDRA HOMES S.A. (Debitor nou)  a datoriei 
Societatii IMOTRUST SA (Debitor intitial) in cuantum de 101.200 euro pe care 
Societatea o are fata de Banca Transilvania (Creditor) in baza Contractului de credit 
nr. 411/29.07.2007 cu consecinta ca Debitorul nou se obliga fata de Creditor sa achite 
datoria preluata de 101.200 euro. 

 
8) S-a incheiat Contractul de vanzare-cumparare dintre Societatea Imotrust SA, in 

calitate de cumparatoare si Societatea ARIOLA INVEST S.R.L., in calitate de 
vanzatoare, urmatorul bun imobil: 

Imobilul constand din  suprafata totala de 2.936 mp- teren de construit, situat in 
intravilanul loc. Vladimirescu, jud. Arad, imobil inscris in CF nr. 306757-
Vladimirescu, nr CF vechi 7406 nedefinitiva-Vladimirescu, cu numar top 96.374, 
cadastral 2672, sub A1, conform incheierii numarul 90786/28.12.2007, emisa la 
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arad-Biroul de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara Arad, 

9) Prin actul de donatie autentificat sub nr. 5537/21.12.2018 la Societatea Profesionala 
Notariala Botos-Gavrilescu & Huplea s-a acceptat definitiv si irevocabil 
bransamentul si contorul aferent situat in Cartierul Via Carmina, comuna 
Vladimirescu, jud. Arad, in baza Ofertei de donatie autentificata sub nr. 
1814/25.09.2018 la Societatea Profesionala Notariala ,,Petru’’ si a Hotararii de 
Consiliu Local al Comunei Vladimirescu nr. 134/14.12.2018 catre Primaria 
Vladimirescu, motivand astfel: 

- Bransamentul alimenteaza intregul cartier Via Carmina si deserveste persoanele fizice 
si juridice care au achizitionat imobile in Ansamblul rezidential<<Via Carmina>> 
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- SC IMOTRUST SA este un dezvoltator imobiliar, obiectul de activitate fiind 
constructia si vanzarea de case, astfel neavand specializarea necesara unui operator 
regional licentiat si autorizat in distribuirea si transportul apei 

- in vederea optimizarii proiectului Via Carmina, a optimizarii costurilor si angajamentul 
conform PUZ. 

 
10) S-a preluat (conform art. 1599 si urm. din Codul Civil) de catre SC ALBEDRA 

HOMES S.A. (debitor nou) datoria S.C. Imotrust S.A. (debitor initial) in cuantum de 
103.644, 79 euro pe care societatea o are fata de Banca Transilvania (creditor) in baza 
Contractului de credit nr. 411/29.07.2007 cu consecinta ca debitorul nou se obliga 
fata de creditor sa achite datoria preluata in suma de 103.644, 79 euro. 

 
Datoria in suma de 103.644, 79 euro se stinge prin incheierea unui contract de 
cesiune de creanta intre parti, in baza caruia cedenta SC Imotrust SA cesioneaza cu 
titlu oneros, iar cesionara SC Albedra Homes SA dobandeste cu titlu oneros, toate 
drepturile viitoare pe care cedenta Imotrust SA le detine in legatura cu Creanta in 
cuantum de 96.000 euro inclusiv TVA (433.016, 99 lei) fata de Debitoarea SC Via 
Carmina Business SA, decurgand din contractul de vanzare-cumparare autentificat 
sub nr. 5849/28.12.2012 la Biroul Notarial Morariu, iar diferenta de 49.594, 61 lei 
pana la concurenta sumei de 103.644, 79 euro, va fi achitata cesionarei in termen 
de 10 zile de la incheierea contractului de cesiune de creanta. 
 
S-a aprobat garantarea de catre SC Imotrust SA  (avand in vedere prevederile art. 
1602 Noul Cod Civil) in calitate de garant ipotecar a creditului de mai sus, preluat 
de SC Albedra Homes SA, cu instituirea de ipoteca in favoarea Bancii Transilvania 
asupra urmatoarelor imobile proprietatea societatii:  

- teren intravilan in suprafata de 3.000 mp situat in Vladimirescu, jud. Arad, inscris in 
CF 305206 Vladimirescu; 

- teren intravilan in suprafata de 3.259 mp situat in Vladimirescu, jud. Arad, inscris in 
CF 309704 Vladimirescu. 
 

11) S-a aprobat semnarea contractului de vanzare-cumparare aferent Promisiunii  
unilaterale de cumparare din data de 28.10.2013, incheiata intre Zona 5 Via Carmina SA si SC 
Imotrust SA, prelungita prin urmatoarele acte aditionale: Act aditional autentificat sub nr. 5774 
/ 09.12.2014 la SPN Morariu, Act aditional autentificat sub nr. 3127/06.07.2015 la SPN 
Morariu, Act Aditional nr. 3 din data de 31.08.2015, Act Aditional nr. 4 din data de 27.06.2017, 
cu privire la 41 imobile-terenuri situate in intravilanul comunei Vladimirescu, jud. Arad, avand 
categoria de folosinta curti constructii, in suprafata totala de 27.745 mp . 
 
 Preţul de vanzare al celor 41 parcele de teren este stabilit  la nivelul sumei totale de 376.327,63 
EURO,  pret calculat in baza unui pret unitar de  13,5638 EUR / mp cu aplicarea regimului 
taxarii inverse. Din prețul total,  suma de 61.037,10 euro, reprezentând contravaloarea unei 
suprafețe de 4.500 mp,  se va achita până cel târziu la data de 30.06.2018, iar diferența de 
315.290,53 euro, aferentă suprafeței de 23.245 mp, urmând a se achita până la data de 
30.04.2019. 
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 Distinct fata de pretul Terenului, Cumpărătoarea sau societatea careia i se vor cesiona cele 18 
autorizatii de construire mentionate in preambulul contractului, se obligă să achite către 
Vânzătoare suma de 114.430,05 lei reprezentand costurile pentru obtinerea AC-urilor, cel 
tarziu pana la data de 30.06.2018. 
 
 

12)  In anul 2017 s-a aprobat reclasificarea liniei de credit CEB de la termen scurt la 
termen lung, iar conditiile s-au pastrat si pentru anul 2018: 

 
 

Prelungirea Contractului de credit nr. 3/ 13.05.2008 accesat de societate de la Credit Europe 
Bank (Romania) SA  

In anul 2017 creditul CEB a fost unul pe termen scurt . Astfel prin AA nr. 28 / 
07.07.2017 s-a aprobat prelungirea scandentei riscului facilitatii de credit in valoare de 
1.511.044 euro de la data de 07.07.2017 si pana la data de 26.09.2017 .  

Prin AA nr. 29 incheiat la contractul de credit antementionat, s-a prelungit facilitatea 
de credit in valoare de 1.511.044 euro cu extinderea maturitatii pana la data de 26.10.2017 .  

In data de 26.10.2017 s-a incheiat AA nr. 32 la contractul de credit CEB, prin care riscul 
facilitatii creditului in valoare de 1.511.044 euro si-a extins maturitatea pana la data de 
19.09.2022.  

Noul plan de rambursare al creditului :  
o 250.000 EUR rata de principal, va fi achitata pana la data de 15.09.2018; 
o 250.000 EUR rata de principal, va fi achitata pana la data de 15.09.2019; 
o 250.000 EUR rata de principal, va fi achitata pana la data de 15.09.2020; 
o 250.000 EUR rata de principal, va fi achitata pana la data de 15.09.2021; 
o 511.044 EUR rata de principal, va fi achitata pana la data de 19.09.2022; 
o Dobanda va fi achitata lunar impreuna cu comisionul de administrare credit. 

 
 

13) AVAND IN VEDERE CA: 
(A) Creditoarea SC ALBEDRA HOMES SA a încheiat cu Banca Transilvania 

– Sucursala Arad  
contractul de credit cu nr. 575/18.10.2016 pentru preluarea (în conditiile 
art. 1599 și următoarele din Codul Civil) datoriei constand in obligatia 
Debitoarei inițiale SC IMOTRUST SA de a rambursa băncii suma de 
371.000 euro (« Datoria Preluata »), reprezentând parte din soldul datorat 
de Debitoarea Imotrust SA Bancii Transilvania în baza contractului de 
credit de investiții nr. 411/29.07.2007; 

(B) Prin preluarea de catre Creditoarea S.C. ALBEDRA HOMES S.A. a 
Datoriei Preluate, Creditoarea S.C. ALBEDRA HOMES S.A. a dobandit 
un drept de creanta (de regres) fata de Debitoarea S.C. IMOTRUST S.A. 
constand in dreptul de a-si recupera de la Debitoare – esalonat, pe masura 
platii datoriei catre Banca - toate sumele pe care Creditoarea le va achita 
Bancii (cu titlu de rate de capital, dobanzi sau comisioane) in legatura cu 
Datoria Preluata; 

(C) La data semnarii prezentului act, Creditoarea detine fata de Debitoare o 
creanta certa, lichida si exigibila in suma totală  de 228.301,24 euro 
reprezentand totalul sumelor achitate Bancii de catre Creditoare pana la 
acest moment, din care 224.068,80 euro cu titlu de rate de capital si 
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4232,44 euro cu titlu de dobanzi si comisioane in contul Datoriei 
Preluate; 

(D) In considerarea dreptului de creanta mentionat la lit.(B) si (C) de mai sus, 
Partile au incheiat anterior Convenția de desplatire din data de 19.10.2016 
(“Conventia de desplatire”), prin care au convenit ca, in situatia neplatii/ 
nerambursarii de catre Debitoare a oricaror sume platite Bancii de catre 
Creditoare cu titlu de rate de capital in modalitatea prevazuta la art. 2 din 
Conventie, Creditoarea va fi indreptatita sa solicite stingerea obligatiilor 
de plata restante prin darea in plata,  in baza art. 1.492 din Codul Civil, a 
unuia/unora din imobilele proprietatea Debitoarei menționate în 
Centralizatorul terenurilor anexă la Conventia de Desplatire, la valorile de 
dare in plata mentionate in Centralizator;  

 
S-a aprobat incheierea actului de Dare in Plata intre societatea debitoare IMOTRUST 

SA si creditoarea SC ALBEDRA HOMES SA, in baza art. 1492 Cod Civil, avand ca obiect 
urmatoarele terenuri:  
-Imobilul înscris în Cartea Funciară 305206 Vladimirescu, cadastral 305206, de sub A1, 
constând din teren intravilan, având categoria de folosință curti-constructii, în suprafaţă  de 
3000 mp, situat in intravilanul localitatii  Vladimirescu, jud. Arad; 
-Imobilul înscris în Cartea Funciară 305193 Vladimirescu, cadastral 305193, de sub A1, 
constând din teren extravilan, având categoria de folosință arabil, în suprafaţă de 2000 mp, 
situat in intravilanul localitatii Vladimirescu, jud. Arad. 
 Valoarea de dare in plata a Imobilelor in favoarea Creditoarei S.C. ALBEDRA HOMES  
S.A. este stabilita la nivelul sumei de 101.200 euro (unasutaunamiidouasuteeuro),  la care se 
va adauga TVA conform dispozitiilor legale in vigoare, cu aplicarea regimului taxarii inverse 
a TVA. 

 Având în vedere că valoarea totală cumulată de dare in plata a imobilelor este 
inferioară datoriei rămase pe care Debitoarea o are față de Creditoare conform lit. C din 
Preambul, rezulta un rest de plată in suma de 127.101,24 euro 
(unasutădouăzecisisaptemiiunasutaeurosidouazecisipatrucenti) pe care Debitoarea se obligă 
să-l achite la data de  30.06.2018. 

 
 
 
 

14) S-au rescandentat urmatoarele credite, conform graficului de mai jos si cu mentinerea 
garantiilor existente: 

 

 CREDIT 
Valoare  
Initiala Sold 

Termen 
prelungire 

      
IMOTRUST (achiz terenuri 
Vladimirescu) -zona 4 

 556,600 
EUR 278,296 EUR 12 luni 

IMOTRUST (achiz teren 
vladi  Ariola II - 126.837 mp) -
zona 6 

                        
759,000 EUR                   627,338 EUR  12 uni 
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15) S-a incheiat contractul de imprumut nr. 190/28.09.2018 dintre societate, in calitate de  
IMPRUMUTAT si S.C. BLOC 03 UTA S.R.L. persoana juridica romana cu sediul in Mun. 
Arad, str. Poetului, nr. 1/c, jud. Arad, inregistrata la ORC sub Nr. J02/535/2007, CUI RO 
21331651, in calitate de IMPRUMUTATOR avand ca obiect o suma de 250.000 lei (in 
litere : optsutemiilei ) (« Suma Imprumutata »). 
 

16) S-a incheiat contractul de imprumut nr. 169/18.09.2018 dintre societate, in calitate de  
IMPRUMUTAT si S.C. ARCVIA MINERVA S.A.. persoana juridica romana cu sediul in 
Mun. Arad, str. Poetului, nr. 1/c, et. 1, ap. 4, biroul nr. 27, jud. Arad, inregistrata la ORC sub 
Nr. J02/683/2010, CUI RO 949332 in calitate de IMPRUMUTATOR avand ca obiect o suma 
de 916.000 lei (in litere : optsutemiilei ) (« Suma Imprumutata »).   

 
17) S-a incheiat contractul de cesiune de actiuni nr. 201/24.10.2018 dintre societate, in  

calitate de Cedent vanzator si S.C. BLOC 03 UTA S.R.L. persoana juridica romana cu sediul 
in Mun. Arad, str. Poetului, nr. 1/c, jud. Arad, inregistrata la ORC sub Nr. J02/535/2007, CUI 
RO 21331651, in calitate de Cesionar cumparator avand ca obiect un numar de 35.000 de 
actiuni (din totalul de 512.216 actiuni) detinute in capitalul S.C. ARCVIA MINERVA S.A. 
reprezentand un procent de 2.7320% din capitalul societatii ARCVIA MINERVA S.A. Pretul 
de vanzare al Actiunilor este de 26 lei/ Actiune (respectiv la nivelul sumei totale de 910.000 
lei pentru intregul numar de Actiuni mentionat mai sus. 

 
18) S-a incheiat contractul de cesiune de actiuni nr. 202/25.10.2018 dintre societate, in  

calitate de Cedent vanzator si S.C. BLOC 03 UTA S.R.L. persoana juridica romana cu sediul 
in Mun. Arad, str. Poetului, nr. 1/c, jud. Arad, inregistrata la ORC sub Nr. J02/535/2007, CUI 
RO 21331651 in calitate de Cesionar cumparator avand ca obiect un numar de 13.000 de 
actiuni (din totalul de 477.216 actiuni) detinute in capitalul S.C. ARCVIA MINERVA S.A. 
reprezentand un procent de 1.0147% din capitalul societatii ARCVIA MINERVA S.A. Pretul 
de vanzare al Actiunilor este de 26 lei/ Actiune (respectiv la nivelul sumei totale de 338.000 
lei pentru intregul numar de Actiuni mentionat mai sus. 
 
 

19) S-au rescandentat urmatoarele credite, conform graficului de mai jos si cu mentinerea 
garantiilor existente: 

 
 

 CREDIT 
Valoare  
Initiala Sold 

Termen 
prelungire 

 
 

 
 

IMOTRUST (achiz 2 terenuri: 
Vladi zona 2+3)  si Steagului 

1.806.000 
Euro 256.300 Euro 12 luni 

IMOTRUST (achiz teren 
Vladimirescu 14.500 mp) -zona 
2 946.000 Euro 422.850,42 Euro 12 luni 
IMOTRUST (utilitati 
Vladimirescu - transa I)  

 1.100.000 
Euro 114.995,84 Euro 12 luni 

IMOTRUST (utilitati vladi- 
transa 2)  

                
2.500.000 Lei          2.500.000 Lei 12 luni 
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20) S-a semnat promisiunea de vanzare-cumparare autentificata sub nr. nr. 2.774 la  

data de 20.12.2018 de catre Notar Public Albu Adrian Caius, intre societate si LIDL 
ROMÂNIA Societate în comandită, cu sediul în Str. Industriilor,  nr. 19, etaj 1, cam. E 05, 
comuna Chiajna, sat Chiajna, judeţul Ilfov, cod poştal 077040,  înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J23/1347/2007, cod unic de înregistrare 15300120, atribut fiscal RO, avand 
ca obiect instrainarea imobilului-teren in suprafata totala de 13.724 m.p., care urmeaza a fi 
dezlipita din terenul situat în intravilanul localităţii Vladimirescu, DN7, Cart. Via Carmina, 
judeţul Arad, având număr cadastral 300280 şi intabulat în Cartea Funciară nr. 300280, a 
localităţii Vladimirescu, la preţul total de vânzare al Imobilului stabilit de Părţi este de 
1.192.500 Euro (unmilionosutanouazecidouademiicincisuteEuro), exclusiv TVA. 

  
21)  La data de 06.04.2018 s-a semnat conventia de garantare intre societate si S.C.  

ROMANA RESIDENCE DEVELOPMENT S.A., avand in vedere ca societatea Imotrust SA 
are accesat un credit la Banca Transilvania Sucursala Arad in suma de 759.000 euro, astfel 
garantul S.C. ROMANA RESIDENCE DEVELOPMENT S.A a fost obligat prin aceasta sa 
constituie in favoarea bancii un drept de ipoteca asupra imobilului in suprafata de 466 mp, 
proprietatea sa, identificat prin CF nr. 301999-C1-U11 situat in Arad, str. Bicaz, nr. 1-5, jud. 
Arad in vederea garantarii executarii obligatiilor de plata asumate de SC Imotrust SA. 
 

22) La data de 14.12.2018 s-a semnat conventia de garantare intre societate si S.C.  
UTA S.A., avand in vedere ca societatea Imotrust SA are accesat un credit la Banca 
Transilvania Sucursala Arad in suma de 2.500.000 euro (rescadentat in anul 2018), astfel 
garantul S.C. UTA S.A a fost obligat prin aceasta sa constituie in favoarea bancii un drept de 
ipoteca asupra imobilelor: 

-  teren intravilan, in suprafata de 7.385 mp, proprietatea sa, identificat prin CF nr. 
315812 situat in Vladimirescu, jud. Arad in vederea garantarii executarii obligatiilor de 
plata asumate de SC Imotrust SA 

- teren intravilan, in suprafata de 14.081 mp, proprietatea sa, identificat prin CF nr. 
315811 situat in Vladimirescu, jud. Arad in vederea garantarii executarii obligatiilor de 
plata asumate de SC Imotrust SA 
 

23) La data de 14.12.2018 s-a semnat conventia de garantare intre societate si S.C.  
ROMANA RESIDENCE DEVELOPMENT S.A., avand in vedere ca societatea Imotrust SA 
are accesat un credit la Banca Transilvania Sucursala Arad in suma de 946.000 euro 
(rescadentat in anul 2018), astfel garantul S.C. ROMANA RESIDENCE DEVELOPMENT 
S.A a fost obligat prin aceasta sa constituie in favoarea bancii un drept de ipoteca asupra 
imobilului in suprafata de 909 mp, proprietatea sa, identificat prin CF nr. 335473-C1-U3 situat 
in Arad, str. IV, nr. 3, AP. 3, Zona Industriala Vest, jud. Arad in vederea garantarii executarii 
obligatiilor de plata asumate de SC Imotrust SA. 
 

24) S-au inchis următoarelor sedii secundare ale societatii :  
-  mun.Arad, str. Barabas Bela, nr. 23, jud. Arad.  

 
25) Actiune introdusa de reclamanta SC Imotrust SA impotriva ANAF - Directia 

Generală Antifraudă Fiscală pentru anularea Deciziei de instituire a măsurilor 
asiguratorii nr.A_FHD14257/06.11. 2017 si constatarea nelegalității Procesului 
Verbal nr. 2721/13.11.2017 si pe cale de consecinta sa se dispuna ridicarea măsurilor 
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asiguratorii instituire prin Decizie . Măsurile asiguratorii dispuse au la bază sumele 
estimate/stabilite prin Procesul Verbal nr. 2721 din data de 13.11.2017 intocmit de 
Directia Antifrauda 5 Deva fiind stabilit un prejudiciu total estimat la valoarea de 
6.227.291 lei. A fost instituit sechestru asigurator asupra unui numar de 71 de imobile 
– terenuri intravilane si extravilane proprietatea societatii situate pe raza loc. Arad, 
Vladimirescu si Livada . 

In prima instanta la Curtea de Apel Timisoara s-a admis in parte acţiunea în 
contencios administrativ formulată de reclamanta S.C. IMOTRUST S.A. în 
contradictoriu cu pârâta AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE 
FISCALĂ – DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ. Dispune 
anularea Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. AFHD 14257/06.12.2017. 
Respinge capătul de cerere privind constatarea nelegalităţii Procesului-verbal nr. 
2721/13.11.2017. Document: Hotarâre  156/2018  14.06.2018 

ANAF a declarat recurs. 

Recursul se judecata la ICCJ. Termen la data de 20.06.2019. 

 

  2.1. Evenimente ulterioare aparute dupa inchiderea exercitiului financiar: 

 
1) Prin Ordonanta nr. 290/29.05.2014 Tribunalul Arad a admis cererea formulata de 

creditoarea UTA SA.  
UTA SA  a depus cerere de executare silita, aceasta fiind incuviintata de Judecatoria 

Arad  prin Incheierea nr. 9651/23.11.2018.  
La data de 10.12.2018, in dosarul de executare silita nr. 1313/2018, BEJ Dobrei Dacian 

a instituit sechestru  asupra unui nr. de 464.216 actiuni detinute de Imotrust SA in capitalul 
societatii Arcvia Minera SA, CUI 949332, ORC J02/683/2010 pana la concurenta sumei de 
6.290.042, 30 lei. 

In urma intalnirii partilor, la data de 17.01.2019, cu privire la modalitatea de valorificare 
a actiunilor sechestrate in prezentul dosar, detinute de debitoare la SC SC Arcvia Minerva SA, 
partile de comun acord decid vanzarea amiabila. 

In dosarul de executare silita nr. 1313/2018, la licitatia prin vanzare din data de 06.03.2019, 
in contul creantei detinuta de UTA SA, s-au adjudecat un numar de 241.924 actiuni detinute 
de Imotrust SA  in capitalul social al societatii Arcvia Minerva SA, pentru pretul de 6.290.042, 
30 lei reprezentand debit si cheltuieli de executare. 
 
2)  Prin Ordonanta nr. 112/24.04.2014 Tribunalul Arad a admis cererea formulata de 

creditoarea ABH Residence Development SA (fost Parc Industrial UTA SA).  
ABH Residence Development SA a depus cerere de executare silita, aceasta fiind 

incuviintata de Judecatoria Arad  prin Incheierea nr. 8852/04.09.2014.  
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In 2014 a fost deschis dosarul de executare silita nr. 1015/2014 la BEJ Dobrei Dacian, 
iar la data de 06.11.2018 a fost inregistrata o noua cerere de continuare a procedurii de 
executare silita. 

La data 29.11.2018 in dosarul de executare silita nr. 1015/2014 EJ Dobrei Dacian a 
instituit sechestru  asupra unui nr. de 464.216 actiuni detinute de Imotrust SA in capitalul 
societatii Arcvia Minera SA, CUI 949332, ORC J02/683/2010 pana la concurenta sumei de 
2.359.220, 35 lei. 

In urma intalnirii partilor, la data de 17.01.2019, cu privire la modalitatea de valorificare 
a actiunilor sechestrate in prezentul dosar, detinute de debitoare la SC SC Arcvia Minerva SA, 
partile de comun acord decid vanzarea amiabila. 

In dosarul de executare silita nr. 1015/2014, la licitatia prin vanzare din data de 
05.04.2019,  

in contul creantei detinuta de ABHRD in suma de 2.369.720, 35 lei s-au adjudecat un numar 
de 123.000 actiuni detinute de Imotrust SA  in capitalul social al societatii Arcvia Minerva SA, 
pentru pretul de 3.198.000 lei urmand ca diferenta de pret in suma de 828.279, 65 lei sa fie 
achitata de catre ABHRD in termen de 5 zile procedurale de la data de 05.04.2019. 
 

3) Se va contracta efectuarea lucrarilor de antrepriza generala privind proiectarea si 
modernizarea (asfaltare si introducere retele utilitati) strazilor Afrodita (inscrisa in CF nr. 
315571, Vladimirescu), Diana (inscrisa in CF nr. 315569, Vladimirescu) si Luna (inscrisa in CF 
nr. 315575, Vladimirescu) din Cartierul Via Carmina, situat in sat Vladimirescu, com. 
Vladimirescu, jud. Arad, precum si a lucrarilor de proiectare si executie a bransamentelor pentru 
parcelele/loturile de casa adiacente celor 3 strazi, in limita unui buget maxim de 275.032 euro. 

4) Avand in vedere Antecontractul de vanzare-cumparare autentificata sub nr. nr. 2.774 la data 
de 20.12.2018 de catre Notar Public Albu Adrian Caius, intre societate si LIDL ROMÂNIA 
Societate în comandită, cu sediul în Str. Industriilor,  nr. 19, etaj 1, cam. E 05, comuna Chiajna, 
sat Chiajna, judeţul Ilfov, cod poştal 077040,  înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J23/1347/2007, cod unic de înregistrare 15300120, atribut fiscal RO, se va incheia un contract 
de antrepriza privind proiectarea si executia lucrarii de modernizare sub forma de sens 
giratoriu a intersectiei DN 7 (E 68) cu Strada Cetatea Orod din localitatea Vladimirescu, jud. 
Arad (accesul principal din DN 7 in incinta cartierului Via Carmina). 
 

5) In perioada 25.03.2019-29.03.2019 societatea a avut un control inopinat in vederea stabilirii 
oportunitatii efectuarii unei inspectii fiscale la constatarile emise de catre inspectorii 
Antifrauda in procesul verbal nr. 2721/13.11.2017. concluzia controlului inopinat este ca nu 
se impune initierea unei inspectii fiscale, constatari inscrise in procesul verbal nr. 
93/28.03.2019. 

  Avand in vedere Bilantul contabil  aferent exercitiului financiar al anului 2018 potrivit caruia 
s-a inregistrat o pierdere de - 9.202.443 lei, fapt ce a condus la scaderea capitalurilor proprii 
pana la valoarea de 7.457.844 lei. Astfel in prezent ne aflam in situatia in care  activul net al 
societatii s-a diminuat  la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris de 
42.574.482,20 RON,  

Avand in vedere pierderea contabila inregistrata in anul curent de - 9.202.443 lei, 
precum si a reducerii capitalurilor proprii conform notei privind„Situatia modificarii 
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capitalurilor proprii”, stabilite in situatiile financiare  aferente anului 2018, care urmeaza a fi 
aprobate de catre actionari in AGOA din 24.04.2019, Directoratul Societatii prezinta 
actionarilor raportul intocmit care ilustreaza situatia patrimoniala a Societatii, respectiv faptul 
ca Societatea se afla in situatia prevazuta de art.153 (24) alin. (1) din Legea nr.31/1990 
privind societatile, in sensul ca activul net s-a diminuat la mai putin de o jumatate din 
valoarea capitalului social subscris. In aceste conditii, Presedintele Directorarului arata ca s-a 
conformat dispozitiilor legale care prevad obligativitatea convocarii AGEA in scopul 
consultarii actionarilor cu privire la necesitatea sau oportunitatea dizolvarii societatii. 

“(1) Dacă consiliul de administraţie, respectiv directoratul, constată că, în urma unor 
pierderi, stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al 
societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a 
diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca 
de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie 
dizolvată. 
(3) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, va prezenta adunării generale 
extraordinare întrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situaţia patrimonială a 
societăţii, însoţit de observaţii ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. Acest 
raport trebuie depus la sediul societăţii cu cel puţin o săptămână înainte de data adunării 
generale, pentru a putea fi consultat de orice acţionar interesat. În cadrul adunării 
generale extraordinare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, îi va informa 
pe acţionari cu privire la orice fapte relevante survenite după redactarea raportului scris. 
           Societatea s-a aflat intr-o situatie similara in cursul anului 2017, cu toate acestea, 
directoratul a considerat la momentul respectiv a nu se lua nicio masura in acest sens, 
potrivit art.153 ind.24 din Legea societatilor, intrucat se preconiza ca aceasta pierdere 
sa fie acoperita prin realizarea fuziunii Imotrust cu alte entitati, procedura pentru care 
exista acordul de principiu al acționarilor societății conform Hotararii AGEA nr.2 din 
data de 27.04.2017, fuziune care nu a fost finalizata pana la finele anului 2018. 
In convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii care a avut 
loc la data de 27.04.2018, pe ordinea de zi a fost prevazut un punct important privind 
aprobarea de  principiu a fuziuni societatii IMOTRUST SA in calitate de societate 
absorbantă cu societatile S.C. VIA CARMINA BUSINESS S.A., inmatriculata la 
ORCT Arad sub nr.J02/361/2012, avand CUI:30026711; S.C.  ZONA 5 VIA 
CARMINA S.A., inregistrata la ORC Arad sub J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, 
in calitate de societati absorbante.  
Proiectul de fuziune a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV- a, nr. 
2413 din data de 25.06.2018. 
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii care a avut loc la data de 
20.08.2018, actionarii au aprobat operatiunea de fuziune a societatii IMOTRUST SA 
in calitate de societate absorbantă cu societatile S.C. VIA CARMINA BUSINESS S.A., 
inmatriculata la ORCT Arad sub nr.J02/361/2012, avand CUI:30026711; S.C.  ZONA 
5 VIA CARMINA S.A., inregistrata la ORC Arad sub J2/293/2013, avand CUI RO 
31376960, in calitate de societati absorbante.  
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6) La data de 20.11.2018 a fost inregistrata la Tribunalul Arad cererea  

societatii Imotrust SA pentru aprobarea operatiunii de fuziune de catre instanta. S-a solicitat un 
termen pentru obtinerea acordului Bancii Transilvania SA Cluj, sucursala Arad privind 
fuziunea. S-a obtinut acordul la data de 29.01.2019. 
 Au fost inregistrate 6 cereri de retragere ale actionarilor formulate in termenul legal 
prin care si-au exercitat dreptul de retragere din societatea Imotrust SA pentru un numar total 
de 5.148.086 actiuni detinute de actionari la data de referinta 05.09.2019, data stabilita in 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii care a avut loc la data de 
20.08.2018. 
 S-a solicitat suspendarea judecarii cauzei la data de 31.01.2019 pentru identificarea 
corespunzatoare a bunurilor care urmeaza a fi transmise societatii absorbante in vederea 
respectarii dispozitiilor art. 170 din Ordinul nr. 700/2017 privind aprobarea Regulamentului de 
avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara. 
 La data de 21.03.2019 s-a solicitat repunerea pe rol a cauzei, iar la data de 11.04.2019 
Tribunalul Arad a admis cererea formulate de societatea Imotrust SA si a dispus inregistrarea 
mentiunii fuziunii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul.  La data aprobarii 
situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2018 fuziunea nu este finalizata. 
 
 

Modalitatea de utilizare a primei de fuziune va acoperi pierderea contabila rezultata din 
anularea actiunilor detinute de societatea Imotrust SA in societatile absorbite, respectiv  Zona 
5 Via Carmina S.A. si in societatea Via Carmina Business S.A; eventualele sume ramase vor 
fi utilizate pentru acoperirea pierderii contabile din anii anteriori. 

 
In conformitate cu informatiile de care dispunem la acesta data apreciem ca aceste 

eveniment ulterior posibil a se indeplini in exercitiul urmator, nu afecteaza respectarea 
principiul continuitati activitati cu privire la intocmirea situatilor finanicare ale Societatii la 
data de 31.12.2018, in concluzie  apreciem ca principiul continuitati activitatii a fost respectat 
cu privire la intocmirea situatiilor financiare despre care am raportat. 
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 2.2  Prezentarea proiectelor/Activele corporale ale societăţii comerciale                                                                                                               
            Mai jos va fi prezentat atat portofoliul societatii IMOTRUST (industrial, comercial, 
rezidential) cat si al societatilor in care IMOTRUST a avut participatiuni: 
 
          Activele SC IMOTRUST SA 

 

I. Comercial & Office 

 

Proiectul Arc’Via Office 

 

 

            Amplasat ultracentral în Arad, pe Bulevardul Vasile Milea la intersecția cu strada 
I.C. Brătianu, terenul este ideal pentru dezvoltarea unei clădiri de birouri clasa A. Are o 
vizibilitate excepțională dată de plasarea la o intersecție ultracentrală intens circulată. De 
asemenea, faptul că este situat la numai 350 de metri de Tribunalul Arad, într-o zonă în 
care funcționează numeroase birouri notariale și de avocatură, va facilita cu siguranță 
închirierea unor spații atent concepute și dimensionate. 
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            Proiectul prevede o cladire de birouri, servicii si rezidential in regim D+P+3E si 4 
etaje retrase, cu o suprafata construita desfasurata totala de 5673,21 mp. 

          In anul 2017 Proiectul Arc`via Office a facut obiectul „Conventiei de desplatire” 
incheiat cu societatea ABH Residence Development SA la data de 27.01.2017,    pentru 
toate sumele care urmeaza a fi achitate bancii in legatura cu soldul astfel preluat de la SC 
Imotrust SA. Partile  au agreat cuantumul acestei creante la nivelul sumei totale de 545.962 
EURO (« Creanta »), din care o suma de 532.750 euro reprezinta soldul/ debitul efectiv 
preluat, iar diferenta de 13.212 euro reprezinta totalul dobanzilor si comisioanelor pe care 
SC ABH RESIDENCE DEVELOPMENT SA -Debitorul Nou le va avea de achitat bancii 
in legatura cu soldul preluat. 

 

REZIDENTIAL 

Societatea Arcvia Minerva 
I. INDUSTRIAL 

Parc Industrial Combinat – Arad  
 

 
Amplasat lângă E86/DN7 Nădlac – București, Parcul Industrial Combinat se va 
întinde pe o suprafață de 26,31 ha. Proiectul oferă parcele de teren pe care pot fi 
dezvoltate facilități de depozitare, producție, servicii și birouri. Caracteristici:  

- 436 m front stradal la drum intersectat cu E68 
- Zona cu trafic intens (drum principal spre Bucuresti) 
- Aproape de zona industriala, aproape de linia ferata 
- Toate utilitatile la limita de proprietate 
- PUZ aprobat cu urmatoarele reglementari: 

o POT 60% 
o CUT 1,5 

            Valoare estimata – 4 milioane euro 
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II. REZIDENTIAL 

Proiectul Arc’Via Romanilor  

 

               Localizat central, la mai putin de 2 km de primaria Aradului, si la mai putin de 300 
m de faleza Muresului,  cuprinde constructia unui bloc de 184 apartamente, cu 1,2 si 3 camere. 
Imobilul este prevazut cu demisol, in care sunt amenajate locuri de parcare acoperite, parter si 
9 etaje cu locuinte.  

               Valoarea totala a investitiei se ridica la peste 5 mil. euro.  

               Valoarea de vanzare este estimata la 7  mil euro. 

              In anul 2017 a fost vandut intreg stocul de apartamente si parcari aferente blocului.  

 

 

 

 

 

 

 

I. RETAIL 
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SOCIETATEA VIA CARMINA  - Proiectul VIA CARMINA 
 
 
I. REZIDENTIAL 
 

               Localizarea 
favorizantă, între Arad 
şi comuna 
Vladimirescu, la doar 
cinci kilometri de 
centrul oraşului, deci cu 
acces rapid şi facil, 
califică Via Carmina ca 

pe cel mai ofertant proiect rezidenţial de amploare al Aradului. Firesc integrat oraşului, 
beneficiind de standardele de urbanitate ale unui cartier modern, Via Carmina îşi va extinde 
aria naturală peste mai bine de 60 de hectare de teren.  

               Suprafeţele sunt cuprinse între 250 şi 1002 mp. Exista spaţii verzi publice şi în 
cuprinsul parcelelor, utilităţi disponibile la parcelă, apă potabilă şi canalizare menajeră cu 
branşament de la cămin la conductă şi cămin în faţa limitei de proprietate, reţea de gaz, reţea 
de electricitate subterana, acces direct de la drumul european, transport urban cu tramvaiul, 
staţie în proximitatea cartierului, drumuri de incintă asfaltat, iluminat stradal, dintre care partial 
cu panouri solare. 

               La finalul anului 2017, societatea mai detinea 11 parcele de casa. Preconizam 
vanzarea integrala in 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect VIA CARMINA – Zona 2  - Arad  
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Pentru Zona 2 a ramas locatie de interes pentru clientii existenti (Laser System si Harvest). 
Pentru anul 2018 preconizam vanzarea a 3.500 mp catre clientul Harvest. 

Proiect VIA CARMINA – zona 3 

Pana in acest moment au fost construite 135 de case, vandute integral in 2016 si 240 parcele. 
La finalul anului 2017 societatea mai detinea 8 parcele (viabilizate partial). 

Proiect VIA CARMINA – zona 4 

Zona 4 este in curs de viabilizare teren. 

Proiect VIA CARMINA – zona 5 

La finalul anului 2017 societatea IMOTRUST mai detine 12 parcele partial viabilizate. Toate 
acestea vor fi vandute catre clienti interesati de constructia de case. 

Proiect VIA CARMINA – zona 6 

Teren  arabil in intravilan, arendat. Lucrarile topografice de parcelare vor fi demarate in anul 
2018. 

TERENURI  

Imotrust SA deține o serie de terenuri pe care nu dezvoltă momentan proiecte imobiliare. 
Majoritatea sunt sub sechestru asigurator instituit de ANAF, in baza procesului verbal de 
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sechestru asigurator nr. 2721/13.11.2017, detaliat in prezentul raport la capitolele litigii si 
evenimente ulterioare aparute dupa inchiderea exercitiului, si sunt gajate la bănci, astfel încât 
nu se pune problema vânzării lor în acest moment. Unele dintre acestea sunt nevandabile (căi 
de acces) și au fost evaluate la valoarea zero. 

Terenurile agricole au valoare fluctuantă, astfel încât evaluarea lor este dificilă și are un 
pronunțat caracter aleator. Politica de vânzare prevede așteptarea momentului prielnic, 
valoarea lor justă fiind doar o imagine de moment a prețului de piață.  

La momentul achiziției, majoritatea terenurilor au fost cumpărate la prețuri reduse. 
Pentru a compacta suprafețele, unele terenuri marginale au fost cumpărate forțat la prețuri mai 
mari, dictate de puterea de negociere superioară a vânzătorului și de interesul crescut al 
cumpărătorului. Aceasta nu a modificat radical media prețurilor de achiziție din zonă, interesul 
urmărit de achizitor fiind prețul global al întregii parcele. Politica de vânzare prevede eventuala 
înstrăinare numai sub forma unor loturi compacte, din rațiuni de eficiență a exploatării lor.  

 
   2.3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială   

    2.3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile 
mobiliare emise de societatea comercială. 
 

Acţiunile Imotrust SA sunt tranzacţionate: Segmentul ATS, categoria AeRO Premium, 
administrata de catre Bursei de Valori Bucuresti, având simbolul ARCV.  

           Acţiunile sau alte instrumente financiare emise de Imotrust SA nu sunt tranzacţionate, 
cu ştirea emitentului, pe alte pieţe din România sau din alte ţări. 

          Capitalizarea bursiera comparativa, pentru anii 2017-2018, este urmatoarea : 

Indicator 31.12.2017 31.12.2018 Variatie 
Curs bursier (lei/actiune) 0,0190 0,0122 -35.79% 
Numar actiuni 425.744.822 425.744.822 0% 
Capitalizare bursiera (lei) 8.089.151,62 5.194.086,83 -35.79% 

 

         Marimea blocului de tranzactionare este de o actiune, iar emitentul nu are limita 
superioara si inferioara de tranzactionare. 

               Evolutia cotațiilor a fost modestă în ultimii 3 ani, emitentul performând per global 
mai slab decât indicele pieței bursiere, BET.  
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               Pe parcursul anului 2018 emitentul a raportat in piata toate informatiile cerute de lege: 
atat elementele de activitate curenta, cat si tranzactiile persoanelor initiate. Emitentul nu a fost 
sancționat de autoritățile pieței. 

    2.3.2. Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende. Precizarea 
dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi, dacă este cazul, a motivelor 
pentru eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani. 
             Societatea a înregistrat pierderi în ultimii 3 ani, astfel încât nu se pune problema 
politicii de dividende. 

    2.3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a 
propriilor acţiuni. 

             Emitentul nu a derulat nici un proces de achiziţionare a propriilor acţiuni în cursul 
anului 2018. 
 
    2.3.4. Numărul şi valoarea nominala a acţiunilor emise de societatea mama deţinute 
de filiale 

               Arcvia Minerva SA, filiala definita în conformitate cu art. 3 al. (1) pct. 25 din Legea 
nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, deţinea la data de 31.12.2018 un număr 
de  64.083.500 acţiuni ARCV, reprezentând 15, 0521 % din capitalul social al societatii mama 
Imotrust SA. 
 
    2.3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de 
creanţa, prezentarea modului în care societatea comercială îşi achită obligaţiile faţă de 
deţinătorii de astfel de valori mobiliare. 

100.00%~ -~----~---~----~----~----~-~ 

80,00% +- -+--- ---+--

60,00%-t- --t-----t-- -tl-i l;:;;--,-----+----+----+-- --l 

40,00%+- -+-----t--+-- --ltlo:-.l\:-----+----

20,00%-+---+-----t- -,..,¥- - -I /C-- fv'wi'<l=c-:-Y"ill'-- -"- ~,C:... ----, H-----.,..r'-I 

0,00%~ ~6~-d- q,,.../111----

·20.00%+ -+------t----+-----t----+--_.:; '¾t\if'.l-.,,J t l 

-40,00%-'-- +- ---- t- --- ---l----~---- -+----- +- ----' 
01.01.2017 01.07.2017 01.01.2018 01.07.2018 01.01.2019 
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              Societatea nu a emis obligaţiuni şi alte titluri de creanţă în 2018 şi nu are emise alte 
titluri financiare, cu excepţia acţiunilor. 

2.3.6. Capitalul social si structura actionariatului 

          Capitalul social al S.C, IMOTRUST S.A. la 31 decembrie 2018 este de 42.574.482, 20 
lei reprezentand 42.574.482 actiuni. Toate actiunile sunt comune, au fost subscrise si sunt 
platite integral la 31 decembrie 2018. Toate actiunile au acelasi drept de vot si au o valoare 
nominala de 0,1 lei/actiune . 
 Actiunile S.C. IMOTRUST S.A. se tranzactioneaza: Segmentul ATS, categoria AeRO 
Premium, administrata de catre Bursei de Valori Bucuresti. 
 
   Structura actionariatului la 31 decembrie 2018, inregistrata la Depozitarul Central, 
este urmatoarea: 

 
 

2.3.7.Participatii detinute (directe si indirecte ) in alte societati : 

    

Imotrust SA are detineri in următoarele: 
• Via Carmina Business SA 
• Zona 5 Via Carmina SA 
• Arcvia Minerva SA 

             Fiecare societate enumerata mai sus, a intocmit propriile situatii financiare la data de 
31.12.2018.      

Societatea detine urmatoarele participatii : 

La VIA CARMINA BUSINESS S.A., cu sediul in Vladimirescu, Str. Augusta, Nr. 15, 
Jud. Arad, capital social 100.000 lei, IMOTRUST detine un numar de 9000 actiuni, 
reprezentand 100% din capitalul social; 

Actionar Act iuni Procent 

alti actionari I others 155.126.011 36,4364 % 

SC UTA SA loc. ARAD jud. ARAD 89.663.623 21,0604 % 

SC PARC INDUSTRIAL UTA SRL loc. ARAD jud. ARAD 64.112.992 15,0590 % 

ARCVIA MINERVA S.A. loc. ARAD jud. ARAD 64.083.500 15,0521 % 

SC BLOC 03 UTA SRL loc. ARAD jud. ARAD 52.758.696 12,3921 % 

TOTAL 425.744.822 100% 
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La S.C. ZONA 5 VIA CARMINA S.A., cu sediul in Sat Vladimirescu, Comuna 
Vladimirescu, Cartierul VIA CARMINA STR. AUGUSTA, Nr. 15, Jud. Arad, capital 
social 100.000 lei  IMOTRUST detine un numar de 100 actiuni, reprezentand 100% din 
capitalul social; 

La S.C. ARCVIA MINERVA S.A., cu sediul in Municipiul Arad, str. Poetului, Nr. 1/C, 
et.1, ap. 4, biroul nr. 27, Judet Arad, capital social 3.202.710 lei, IMOTRUST detine un 
numar de 464.216 actiuni, reprezentand 36, 24 % din capitalul social . 

     La S.C. SSIF IFB FINWEST S.A. cu sediul in Arad, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 
5, IMOTRUST SA detine un nr. de 100.000 actiuni din capitalul social al societatii de 
2.000.000. actiuni. 

    2.4. Conducerea societăţii comerciale 

Imotrust a implementat sistemul dualist prevazut de Legea Societatilor Comerciale, 
administrarea societatii fiind incredintata unui Directorat, compus din minimum 3 membri, 
aflat sub controlul unui Consiliu de Supraveghere. 

Membrii Directoratului sunt desemnati de catre Adunarea Generala a Asociaţilor si 
revocati in conformitate cu prevederile legii. Mandatul directorilor este de 2 ani, cu 
posibilitatea de a fi realesi la sfarsitul mandatului. 

Consiliul de Supraveghere ii acorda unuia dintre membrii Directoratului pozitia de 
Presedinte al Directoratului (Director General). Membrii Directoratului nu pot fi in acelasi timp 
si membrii ai Consiliului de Supraveghere. 

 

 

 

 

La 31.12.2018 membrii directoratului sunt:   

 

Nr. Nume Prenume Pozitie 
1. Cristina Ana Deac Presedinte 
2. Daniel Dumitru Lasc Vicepresedinte 
3. Merca Oana Membru 

   

Atributiile Directoratului sunt: 

a) Sa reprezinte Societatea in relatiile cu tertii; 
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b) Sa inregistreze la Registrul Comertului numele membrilor sai desemnati oficial sa 
reprezinte Societatea; 

c) Sa comunice in timp util Consiliului de Supraveghere orice informatie cu privire la 
evenimentele ce ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei Societatii. 

d) Sa inainteze Consiliului de Supraveghere situatiile financiare anuale si bianuale si 
precum si raportul sau anual si bianual, imediat dupa elaborarea acestora. 

e) Sa inainteze Consiliului de Supraveghere propunerea sa detaliata cu privire la 
distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza 
sa o prezinte Adunarii Generale. 

f) Sa poata semna orice documente in numele Societatii in limitele fixate de Consiliul de 
Supraveghere si de Adunarea Generala. 

g) Obligatia de a participa la Adunarile Generale. 

h) Sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor. 

Directoratul s-a intrunit in sedinte, potrivit prevederilor Legii 31/1990 republicata, si in 
conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societăţii, urmarind realizarea obiectivelor 
strategice aprobate de A.G.A privind dezvoltarea si modernizarea activitatii societatii. 

Si in anul 2018, o preocupare constanta a Directoratului a fost optimizarea procesului 
decizional la nivelul conducerii executive si imbunatatirea comunicarii in vederea aplicarii 
masurilor si deciziilor Directoratului cu operativitate si eficienta sporita in vederea maximizarii 
rezultatelor obtinute in activitatea desfasurata si minimizarea efectelor crizei economice. 

Din motive de eficienţă şi organizare a activităţii, societatea a ramas structurata pe 4 divizii, 
şi anume: 

ü Imotrust Management Active în Exploatare: raspunde de activele aflate in exploatare;  
ü Imotrust Sucursala ViaCarmina: raspunde de activitatea de dezvoltare cartiere 

rezidentiale de case si green-field (Via Carmina); 
ü Imotrust Proiecte: raspunde de initierea si dezvoltarea proiectelor industriale, office si 

de locuinte colective; 
ü Imotrust Facility Management: raspunde de managementul proprietatii, managementul 

chiriasilor, specializata in portofoliul de proiecte industrial si rezidentiale. 
    Consiliul de Supraveghere exercita controlul asupra Societatii si este alcatuit din 3 

membri. Membri Consiliului de Supraveghere sunt desemnati de catre Adunarea Generala a 
Actionarilor pentru o perioada de 2 ani, exceptie facand primul mandat care este de 1 an. 
Membrii pot fi realesi la sfarsitul mandatului. Din randul membrilor este ales Presedintele 
Consiliului de Supraveghere. 
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Adunarea Generala a Actionarilor poate revoca mandatul membrilor Consiliului de 
Supraveghere cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul voturilor actionarilor 
prezenti.             

     Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi concomitent membri ai Directoratului. 
De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru in Consiliul de Supraveghere cu cea de 
salariat al Societatii. Veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general 
aferente anului financiar 2018 sunt in valoare totala de aproximativ 46.000lei. 

    Actionarii care detin participatii mai mari de 33% din capitalul social nu pot fi membri 
ai Directoratului sau ai Consiliului de Supraveghere, decat in cazuri exceptionale pentru un 
singur mandat in decursul unei perioade de 10 ani. 

     Componenta Consiliului de Supraveghere a urmarit asigurarea unor competente cat mai 
largi, care sa permita atat un control eficient cat si consilierea Directoratului atunci cand a fost 
cazul. 

Demonstrand o reala responsabilitate fata de societate, prin componenta sa, Consiliul 
de Supraveghere a urmarit asigurarea unor competente cat mai largi care sa permita 
eficientizarea controlului asupra activitatii Directoratului, cat si sustinerea acestuia prin 
consiliere atunci cand a fost cazul. 

 

 

 

 

Astfel la data de 31.12.2018 componenta Consiliului de Supraveghere este  urmatoarea: 

Nr. Denumire/Nume prenume Calitate 
1 
 

S.C. ALBER HOLDING MANAGEMENT S.A., societate 
specializat in consultanta manageriala prin Berar Luisa 
Maria 

Preşedinte  

2 Kocsis-Josan Ioana – avocat în cadrul Casei de Avocatura 
“Kocsis-Josan” 

Membru  

3 Coman Luminiţa– economist Membru  
 

Atributiile Consiliului de Supraveghere sunt: 

a) exercita controlul permanent asupra conducerii Societatii de catre Directorat; 

b) numeste si revoca membrii Directoratului; 
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c) verifica conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile Adunarii Generale 
a Actionarilor privind operatiunile de conducere a Societatii; 

d) raporteaza cel putin o data pe semestru Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la 
activitatea de supraveghere desfasurata; 

e) in cazuri exceptionale, cand interesul Societatii o cere, poate convoca Adunarea 
Generala a Actionarilor; 

f) au obligatia sa participe la Adunarile Generale a Actionarilor; 

g) infiinteaza un comitet de audit, in care cel putin o persoana este membra a Consiliului 
de Supraveghere; 

h)  acorda Directoratului aviz pentru operatiunile ce nu pot fi intreprinse decat cu acordul 
Consiliului si care sunt specificate in Procedura de Constituire si Functionare a 
Directoratului si, respectiv in Procedura de Constituire si Functionare a Consiliului de 
Supraveghere; 

i) Reprezinta societatea, prin Presedintele Consiliului de Supraveghere sau un 
imputernicit al acestuia, in toate Adunarile Generale ale actionnarilor de la toate filialele 
acesteia, in baza unui mandat special emis de Directorat. 

    2.5. Situaţia financiar-contabila  

    Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, 
cu referire cel puţin la: 

    a) elemente de bilanţ: active; numerar şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; 
total active curente; total pasive curente; 
   

b) contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli 
cu o pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc 
şi pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate 
efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate 
şi plătite; 

 
    c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de baza, 
investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei, 
trezorerie si echivalente de trezorerie 
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Denumire element UM 2016 2017 2018 

Imobilizari necorporale 
lei 

 

240.000 
414.000 

 

148 

Imobilizari corporale lei 6.718.068 3.672.773 3.842.044 

Imobilizari financiare lei 15.664.093 15.669.964 12.364.988 

Creante lei 12.091.355 7.997.703 7.249.611 

Stocuri lei 67.664.867 48.114.327 41.908.052 

Disponibilitati banesti lei 156.347 25.599 64.115 

Investitii pe termen scurt lei    

Cheltuieli inreg in avans lei 4.872.603 4.710.370 4.325.844 

Total activ lei 107.407.333 80.604.736 69.754.802 

Datorii pe termen scurt lei 59.190.733 53.879.721 50.463.413 

Datorii pe termen lung lei 8.964.934 5.876.087 5.185.498 

PROVIZIOANE    2.177.729 

Venituri in avans lei 5.587.403 4.762.598 4.470.318 

Capitaluri proprii lei 33.664.263 16.086.330 7.457.844 

Total pasiv lei 107.407.333 80.604.736 69.754.802 

Venituri din exploatare lei 2.078.221 3.462.212 1.133.919 

Cheltuieli din exploatare lei 1.780.688 19.779.078 8.248.310 

Rezultat din exploatare lei 297.533 -16.316.866 -7.114.391 

Venituri financiare lei 1.182.945 826.273 3.796.964 

Cheltuieli financiare lei 2.033.769 2.087.340 5.885.016 

Rezultat financiar lei (850.824) -1.261.067 -2.088.052 

Rezultat curent 
lei 

 

(553.291) 

-17.577.933 -9.202.443 
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Impozit pe profit lei - - - 

Rezultat net lei (553.291) -17.577.933 -9.202.443 

 

Stocurile, la intrare sunt inregistrate la pret de cost. In situatiile financiare, stocurile sunt 
evaluate la valoarea cea mai mica dintre costul de achizitie si valoarea realizabila neta. 
La iesirea din entitate sau la darea in consum, stocurile sunt evaluate la valoarea lor de intrare 
(costul istoric).  

Costul produselor finite include materile, forta de munca si cheltuieli de productie indirecte 
aferente. Stocurile au scazut cu aprox. 5% fata de anul precedent, descresterea de valoare o 
reprezinta vanzarile de case si parcele in suma de:  3.504.717 lei evidentiate la stocuri de 
produse in curs de executie sau produse finite pe baza de contracte de vanzare cumparare. 

b) contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli 
cu o pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc 
şi pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate 
efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate 
şi plătite; 

Contul de profit si pierdere (lei) 2016 2017 2018 

Cifra de afaceri 2.088.040 2.589.565 3.872.866 

Cheltuieli din exploatare 1.780.688 19.779.078 8.248.310 

Rezultatul operational 297.533 -16.316.866 -7.114.391 

Rezultatul financiar -850.824 -1.261.067 -2.088.052 

Rezultatul brut -553.291 -17.577.933 -9.202.443 

Rezultatul net -553.291 -17.577.933 -9.202.443 

Rezultatul net pe actiune (lei) -0.0013 -0.041 -0.02161 

 

     Cifra de afaceri pe anul 2018 comparativ cu anul 2017 prezinta o crestere de cca. 33.14%, 
o crestere in valoare neta de 1.283.301 lei. 

Elemente de activ 

(lei) 2016 2017 2018 

I I 
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Active imobilizate 22.622.161 19.756.737 16.207.180 

Active circulante 79.912.569 56.137.629 49.221.778 

Cheltuieli in avans 4.872.603 4.710.370 4.325.844 

Total activ 107.407.333 80.604.736 69.754.802 

 
 
 
 
             Elemente de pasiv 
 
Capitaluri proprii 33.664.263 16.086.330 7.457.844 

Datorii - total, din care: 68.155.667 59.755.808  

sub 1 an 59.190.733 
53.879.721 50.463.413 

peste 1 an 8.964.934 
5.876.087 5.185.498 

Provizioane 0  2.177.729 

Venituri in avans 5.587.403 4.762.598 4.470.318 

Total pasiv 107.407.333 80.604.736 69.754.802 

 

Imobilizari financiare 

SC IMOTRUST SA  detine la data de 31.12.2018 un  pachet majoritar de actiuni, respectiv un 
numar de 464.216 actiuni, reprezentand un procent de 36, 24% din capitalul social al  
societatatii ARCVIA MINERVA SA. 
La data prezentei actiunile detinute la societatea Acrvia Minerva au o valoare contabila de: 
37.101.872 lei si au inregistrata o ajustare de pierdere de valoare in suma de: 22.104.187 lei. 
Ajustarea  care a fost inregistrata in anul 2015 in functie de raportul de evaluare efectuat prin 
raportarea la pretul stabilit in cadrul raportului NR.5d/27.04.2016 de estimare a valorii juste a 
capitalurilor proprii al SC ARCVIA MINERVA SA. 
 
Avand in vedere ca in prezent nu avem o alta evaluare credibila si comparabila cu cea efectuta 
in anul 2015 cu privire la o eventuala schimbare a valorii acestor actiuni nu s-au operat 
modificari in contabilitatea societatii cu privire la ajustarea inregistrata in sold. 
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 Venituri şi cheltuieli in avans: 
 
Prin derogare de la cadrul de raportare national, conform politicii contabile a entitatii aprobate 
in anul 2010, societatea recunoaste veniturilor si cheltuielilor din diferente de curs valutar 
aferente creditelor pentru investitii active in scop de dezvoltare imobiliara pe seama veniturilor 
si cheltuielilor anticipate urmand ca acestea sa fie recunoscute in contul de rezultate la 
momentul descarcarii activului care a facut obiectul investitiei imobiliare. Aceasta politica a 
fost aplica in contabilitatea societatii in perioada 2010-2014. 
Incepand cu anul 2016, conform noii politici aplicate, societatea recunoaste diferentele de curs 
aferente creditelor  
la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz. 
 
Ipoteci şi garanţii 
 
La 31 decembrie 2017 Societatea avea constituite angajamente de natura ipotecilor şi 
garanţiilor care au fost prezentate anterior, pentru creditele angajate de societate, în vederea 
achiziţionării de terenuri, amenajări şi modernizări active proprii şi pentru  achiziţii acţiuni la 
societăţi comerciale.  
 
S-a introdus actiune de reclamanta SC Imotrust SA impotriva ANAF - Directia Generală 
Antifraudă Fiscală pentru anularea Deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii 
nr.A_FHD14257/06.11. 2017 si constatarea nelegalității Procesului Verbal nr. 
2721/13.11.2017 si pe cale de consecinta sa se dispuna ridicarea măsurilor asiguratorii 
instituire prin Decizie . Măsurile asiguratorii dispuse au la bază sumele estimate/stabilite prin 
Procesul Verbal nr. 2721 din data de 13.11.2017 intocmit de Directia Antifrauda 5 Deva fiind 
stabilit un prejudiciu total estimat la valoarea de 6.227.291 lei. A fost instituit sechestru 
asigurator asupra unui numar de 71 de imobile – terenuri intravilane si extravilane proprietatea 
societatii situate pe raza loc. Arad, Vladimirescu si Livada . 
In prima instanta la Curtea de Apel Timisoara s-a admis in parte acţiunea în contencios 
administrativ formulată de reclamanta S.C. IMOTRUST S.A. în contradictoriu cu pârâta 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – DIRECŢIA GENERALĂ 
ANTIFRAUDĂ FISCALĂ. Dispune anularea Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. 
AFHD 14257/06.12.2017. Respinge capătul de cerere privind constatarea nelegalităţii 
Procesului-verbal nr. 2721/13.11.2017. Document: Hotarâre  156/2018  14.06.2018 
ANAF a declarat recurs. 
Recursul se judecata la ICCJ. Termen la data de 20.06.2019. 
Pana in prezent nu exista nici un titlu de creanta emis de Organul fiscal competent. 
 
Informatii privind relatiile cu partile afiliate: 

Datoriile semnificative ale societatii catre afiliti la 31.12.2018 sunt : 

SC ARCVIA MINERVA SA 
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- suma de 10.836.172,69 lei reprezentand finantare 

- suma de 10.580.129 lei, reprezentand datorie rezultata din promisiunile de cesiune parti 
sociale, incheiate in anul 2010, suma fiind incasata in avans, respectiv o datorie dintr-un 
contract de cesiune de creanta incheiata cu aceasta. Pana la data situatiilor financiare actuale, 
tranzactiile nu au fost finalizate. 

-suma de 386.782 lei reperezentand datorii comerciale 

SC IMOTRUST PARTENERS MANAGEMENT S.A. - suma de 91.485,87 lei reprezentand 
datorii comerciale 

SC IMOTRUST FACILITY MANAGEMENT S.A. - suma de 35.792,39 lei reprezentand 
datorii comerciale 

SC UTA SA- suma de 7.115.035,51 lei reprezentand soldul datoriilor generate de relatiile 
contractuale cu aceasta societate. 

SC ABH RESIDENCE DEVELOPMENT SA – suma de 4.995.317,75 lei reprezentand soldul 
datoriilor generate de relatiile contractuale cu aceasta societate. 

SC ROMANA RESIDENCE DEVELOPMENT SA – suma de 26.515,40 lei reprezentand 
datorii comerciale. 

Creantele semnificative ale societatii catre afiliati la 31.12.2018 sunt: 

SC VIA CARMINA BUSINESS SRL  

-suma de 712.644,57 lei reprezentand creante comerciale 

SC ZONA 5 VIA CARMINA SA 

- suma de 425.710,32 lei reprezentand finantare societate. 

- suma de 2.439.527,82 lei reprezentand creante comerciale. 

SC ARCVIA MINERVA SA 

-  Suma de 324.674,08 lei reprezentand cesiune de creante si alte contracte comerciale. 

- suma de 18.355,97 lei reprezentand decontare in asociere in participatiune 

- suma de 834.290,65 lei reprezentand finantare 
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Semnaturi 

 Raportul este semnat de reprezentantul legal al societatii, respectiv Presedintele 
Directoratului si de către directorul economic al societăţii comerciale. 
 

Anexe 

Raportul anual va fi  însoţit de copii ale următoarelor documente: 

    a) actele constitutive ale societăţii comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul 
pentru care se face raportarea; 
    b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face 
raportarea; 
    c) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situaţii în rândul membrilor 
administraţiei, conducerii executive, cenzorilor; 
    d) lista filialelor societăţii comerciale şi a societăţilor controlate de aceasta; 
    e) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale. 
 

Presedinte Directorat                                                                        Director economic 

Duică Ana Cristina                                                                                Sorinca Giorgiana 

 



 
Declaratia presedintelui directoratului 

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr 82/1991 
 
 
 
 S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru: 
 
 
Entitate: SC IMOTRUST SA 
Judetul: 02 – Arad 
Adresa: Str. Poetului, NR.1/C, Jud Arad 
Numar din registrul comertului : J02/541/1991 
Forma de proprietate: 35 – Societati comerciale cu raspundere limitate 
Activitatea preponderenta : 4110 – “Dezvoltare (promovare) imobiliara” 
CIF : RO1680630 
 
 Subsemnata Duică Ana Cristina, isi asuma raspunderea pentru intocmirea 
situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si confirma ca: 

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in 
conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ; 

b) Situatiilor financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, 
performantei financiare si a celorlante informatii referitoare la activitatea 
desfasurata ; 

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. 
 
 
 
Semnatura, 
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RAPORT AL AUDITORULUI INDEPENDENT 
 
Către: acționarii SC IMOTRUST SA 

 
 
Raport cu privire la situaţiile financiare anuale individuale 
 
 
Opinia cu rezerve 

 
1. Am auditat Situaţiile financiare anuale anexate  ale societăţii comerciale IMOTRUST SA, 

denumită în continuare Societatea, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 1680630, cu 
sediul social în Arad, str. Poetului, nr. 1/C, care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2018, 
contul de profit şi pierdere, și notele explicative.  

 
2. Situaţiile financiare individuale anuale se caracterizează prin următorii indicatori: 

 
 Activ net/ Total capitaluri proprii     7.457.844 lei 
 Rezultat net (pierdere)                            9.202.443 lei         

 
3. În opinia noastră, cu excepția efectelor asupra aspectelor descrise în paragrafele 4, 5 și 6 ale 

„Bazei pentru opinia cu rezerve” din Raportul nostru, situațiile financiare anexate oferă o imagine 
fidelă, sub toate aspectele semnificative a poziției financiare a Societăţii la data de 31 decembrie 
2018 şi a performanţei financiare a acesteia pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2018, în 
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare 
anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare şi cu politicile contabile prezentate 
în Nota 6 a acestor situaţii financiare. 

 
 
Baza pentru opinia cu rezerve 
 
 

4. Capitalurile proprii ale Societăţii prezentate în bilanţul la 31 decembrie 2018 sunt de 7.457.844 
lei. O parte din capitalurile proprii sunt reprezentate din rezultatul reportat reprezentând surplusul 
realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 67.379.732 lei și rezerve legale în sumă de 
1.186.769 lei. Din această sumă, suma de 48.450.133 lei reprezintă surplusul din reevaluarea 
activelor imobilizate care a fost capitalizat şi care va fi impozitat la momentul schimbării 
destinaţiei generând astfel la momentul schimbării destinaţiei o datorie privind impozitul pe profit 
de 7.752.021 lei. De asemenea, rezerva legală reprezintă o deducere fiscală la data constituirii și 
va fi impozitată la data schimbării destinației acesteia generând la data schimbării destinației un 
impozit pe profit de plată de 189.883 lei. Reglementările contabile aplicabile (OMFP 1.802/2014 
cât şi cele anterioare acestuia) prevăd constituirea unui provizion pentru impozite în astfel de 
situaţii, provizion care trebuia constituit la momentul capitalizării surplusului din reevaluare și a 
rezervei legale. Societatea nu a constituit un provizion pentru impozite pentru surplusul din 

111 HORGA CONSULTING 



 

 

 
 

2 

reevaluare capitalizat și nici pentru rezerva legală. Astfel, în bilanţul Societăţii la data de 
31.12.2018 sunt prezentate provizioane mai mici cu suma de 7.941.904 lei şi capitaluri proprii 
mai mari cu aceeaşi sumă. Această rezervă a fost exprimată și pentru situațiile financiare ale 
exercițiului financiar 2017.   

 
5. În bilanţul Societăţii la 31.12.2018 sunt prezentate cheltuieli în avans în sumă de 4.325.844 lei şi 

venituri în avans în sumă de 4.470.318 lei. Aşa cum rezultă şi din Nota 10 la situaţiile financiare 
anuale – Alte informaţii, venituri şi cheltuieli în avans, prin abatere de la cadrul de raportare 
naţional, politica contabilă a entităţii privind recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor din 
diferenţe de curs valutar aferente creditelor pentru investiţii utilizate în scop de dezvoltare 
imobiliară a fost aceea de a recunoaşte diferenţele de curs din reevaluarea creditelor pe seama 
veniturilor şi cheltuielilor anticipate urmând ca acestea sa fie recunoscute în contul de rezultate la 
momentul derecunoaşterii activului care a făcut obiectul investiţiei imobiliare. Politica contabilă 
nu a impactat rezultatul fiscal curent al societăţii. Astfel, în exerciţiul financiar care s-a încheiat la 
31.12.2018, Societatea a transferat de la cheltuieli anticipate la cheltuieli din diferenţe de curs 
valutar suma de 384.526 lei, iar de la venituri anticipate la venituri din diferenţe de curs valutar 
suma de 292.280 lei. Evidenţele societăţii indică faptul că, în cazul în care politica contabilă nu ar 
fi derogat de la reglementările contabile, Societatea ar fi prezentat la 31.12.2018 în contul de 
profit şi pierdere cheltuieli financiare mai mici cu suma de 384.526 lei şi venituri financiare mai 
mici cu suma de 292.280 lei. De asemenea, Societatea ar fi prezentat cheltuieli în avans mai mici 
cu suma de 4.325.844 lei, venituri în avans mai mici cu suma de 4.465.839 lei şi capitaluri proprii 
de natura rezultatului reportat mai mari cu suma de 47.749 lei. Această rezervă a fost exprimată și 
pentru situațiile financiare ale exercițiului financiar 2017.   

 
6. Societatea prezintă în Bilanţ datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an în sumă de 

50.463.413 lei şi creanţe în sumă de 7.249.611 lei. Societatea are în derulare contracte de finanţare 
încheiate cu anumite părţi legate, având atât calitatea de debitor, cât şi calitatea de creditor. 
Contractele de finanţare prevăd calculul de dobânzi. Societatea nu a înregistrat în situaţiile 
financiare anuale, pe de o parte datoriile financiare aferente dobânzilor în sumă de 1.827.203 lei, 
iar pe de altă parte creanţe din dobânzi în sumă de 482.346 lei. Acest fapt ar fi impactat negativ  
capitalurile proprii cu suma de 1.344.857 lei (rezultatul reportat al exerciţiului în sumă de 
1.195.193 lei şi rezultatul curent al exerciţiului în sumă de 149.664 lei). În legătură cu acest aspect 
a fost exprimată rezervă și asupra situațiilor financiare ale exercițiului precedent (2017).  

 
7. Am desfăşurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA- uri) și 

Legea nr. 162/ 2017 (Legea). Responsabilităţile noastre în baza acestor standarde sunt descrise 
detaliat în secţiunea „Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare” din 
Raportul nostru. Suntem independenţi faţă de Societate, conform Codului Etic al Profesioniştilor 
Contabili emis de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Etică pentru Contabili (Codul 
IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în 
România, inclusiv Legea, şi ne-am îndeplinit responsabilităţile etice conform acestor cerinţe și 
conform Codului IESBA. 

 
8. Credem că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o 

bază pentru opinia noastră cu rezerve. 
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Evidenţierea unor aspecte 

 
9. Atragem atenţia asupra Notei 10 din situaţiile financiare anuale care evidenţiază faptul că o parte 

din datoriile Societății înregistrate la 31 decembrie 2018 față de creditorii UTA SA (6.290.042 
lei) și ABH RESIDENCE DEVELOPMENT SA (2.369.720 lei) au fost stinse în anul 2019 prin 
executarea unui număr de 364.924 de acțiuni (titluri de participare înregistrate la 31 decembrie 
2018 în imobilizările financiare ale Societății) deținute de Societate în capitalul părții legate 
ARCVIA MINERVA SA. Opinia noastră nu este modificată în legătură cu acest aspect. 
 

10. Atragem atenţia asupra Notei 10 din situaţiile financiare anuale care evidenţiază o acțiune în 
contradictoriu cu ANAF - Directia Generală Antifraudă Fiscală pentru care aceasta din urmă a 
instituit asupra Societății un sechestru asiguratoriu în sumă de 6.227.291 lei. Prima Instanță a 
dispus anularea măsurilor asiguratorii, dar ANAF - Directia Generală Antifraudă Fiscală a 
declarat recurs. Deznodământul acestei acțiuni nu este cunoscut la data situațiilor financiare 
anuale. Opinia noastră nu este modificată în legătură cu acest aspect. 

 
11. Atragem atenţia asupra Notei 10 din situaţiile financiare anuale care evidenţiază faptul că, 

capitalurile proprii ale Societății înregistrate la 31 decembrie 2018 (7.457.844 lei) s-au diminuat 
la mai mult de jumătate din valoarea capitalului social (42.574.482 lei), fapt care presupune o 
conformare urgentă a Societății la prevederile speciale din Legea societăților comerciale cu 
privire la acest aspect. Neconformarea Societății cu privire la prevederile Legii societăților 
comerciale ar putea arunca o umbră de îndoială asupra continuității activității. Situațiile 
financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 sunt întocmite cu respectarea 
principiului continuității activității. Opinia noastră nu este modificată în legătură cu acest aspect. 

 
12. Atragem atenţia asupra Notei 10 din situaţiile financiare anuale care evidenţiază faptul că 

Societatea a inițiat în anul 2018 procedura de fuziune prin absorbție (Societatea fiind Absorbantă) 
cu alte societăți, fuziune care la data situațiilor financiare anuale nu este finalizată. Activele, 
datoriile și capitalurile proprii ale Societății la 31.12.2018 nu au fost afectate ca urmare a inițierii 
fuziunii. Opinia noastră nu este modificată în legătură cu acest aspect. 
 

 
Alte aspecte 
 

13. Acest raport este adresat acționarilor Societăţii. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea 
raporta acționarilor acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit aferent 
situaţiilor financiare anuale şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne 
asumăm responsabilitatea decât faţă de Societate şi faţă de acționarii acesteia, pentru auditul 
nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.  

 
14. Situaţiile financiare auditate ale Societăţii nu sunt menite să prezinte poziţia financiară, 

performanţa financiară şi un set complet de note explicative la situaţiile financiare în conformitate 
cu reglementări şi principii contabile acceptate în ţări şi jurisdicţii altele decât România. Din acest 
motiv, situaţiile financiare anexate, nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc 
reglementările contabile şi legale din România, inclusiv Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 
nr. 1802/2014 cu modificările şi completările ulterioare. 
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Alte informaţii –  Administratorilor (Raportul directoratului) 
 

15. Administratorii (Directoratul) sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. 
Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și 
raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară. 

 
Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția 
cazului în care se menționeaza explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de 
asigurare cu privire la acestea. 

 
În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, 
responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații si, în acest demers, să apreciem dacă acele 
alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi 
le-am obtinut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ. 

 
În ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit și raportam dacă acesta a fost întocmit, în toate 
aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 
(reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale). 
 
În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în 
opinia noastră: 
 

a) informațiile prezentate în Raportul administratorilor  pentru exercitiul financiar pentru care au 
fost intocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu 
situațiile financiare; 

 
b) raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu 

prevederile OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492. 
 

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, 
dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 
decembrie 2018, ni se cere să raportam dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul 
administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.  
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Responsabilităţii conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situaţiile 
financiare anuale 
 

16. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea situaţiilor financiare care să ofere o imagine 
fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările şi 
completările ulterioare şi cu politicile contabile ale Societăţii prezentate în Nota 6 la situaţiile 
financiare şi pentru acel control intern pe care Conducerea îl consideră necesar pentru a permite 
întocmirea de situaţii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de 
eroare. 
 

17.  În întocmirea situaţiilor financiare, Conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacităţii 
Societăţii de a-şi continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare 
la continuitatea activităţii şi pentru utilizarea contabilității pe baza continuităţii activităţii, cu 
excepţia cazului în care Conducerea fie intenţionează să lichideze Societatea sau să oprească 
operaţiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.  

 
18. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de 

raportare financiară al Societăţii. 
 

 
Responsabilitatea auditorului într-un audit al situaţiilor financiare 
 
19. Obiectivele noastre constau în obţinerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situaţiile 

financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de 
eroare, precum şi în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea 
rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie a faptului că un audit 
desfăşurat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA) va detecta întotdeauna o 
denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de 
eroare şi sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, 
individual sau cumulat, vor influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor 
situaţii financiare. 

 
20. Ca parte a unui raport de audit în conformitate cu ISA, exercităm raţionamentul profesional şi 

menţinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 
• Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzată fie 

de fraudă, fie de eroare, proiectăm şi executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele 
riscuri şi obţinem probe de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia 
noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat 
decât cel de nededectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda 
poate presupune înţelegeri secrete, fals, omisiuni intenţionate, declaraţii false şi evitarea 
controlului intern. 

• Înţelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit 
adecvate circumstanţelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii 
controlului intern al Societăţii. 

• Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al estimărilor 
contabile şi al prezentărilor aferente de informaţii realizate de către Conducere. 

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a 
contabilităţii pe baza continuităţii activităţii şi determinăm, pe baza probelor de audit obţinute, 
dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la elementele sau condiţii care ar putea 
genera indoieli semnificative privind capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea. In cazul 
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în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenţia în 
Raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situaţiile financiare sau, în cazul în care 
aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe 
probele de audit obţinute până la data Raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau 
condiţii viitoare pot determina Societatea să nu îşi mai desfăşoare activitatea în baza 
principiului continuităţii activităţii.  

• Evaluăm prezentarea, structura şi conţinutul general al situaţiilor financiare, inclusiv al 
prezentărilor de informaţii şi măsura în care situaţiile financiare reflectă tranzacţiile şi 
evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.  

 
21. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată şi 

programarea în timp a auditului, precum şi principalele constatări ale auditului, inclusiv orice 
deficienţe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului. 

 
    

În numele 
SC HORGA CONSULTING SRL  
 
Societate de audit financiar 
Arad, Episcop Roman Ciorogariu, nr. 37, România 
Autorizaţia CAFR 661/2006 
Registrul Public Electronic ASPAAS nr. 661 
 
Horga Petru - auditor financiar, Registrul Public Electronic ASPAAS nr. 1.741 
 
 
     
Arad, 24 aprilie 2019 
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Aceste situatii financiare sunt situatiile proprii ale societatii Imotrust SA (Societate). Aceste situaţii financiare nu 
includ rezultatul entităţilor în care Societatea deţine titluri de participare. 
Piata bursiera pe care se tranzactioneaza actiunile: Segmentul ATS, categoria AeRO Premium, administrata 
de catre Bursa de Valori Bucuresti, si-a intocmit situatii financiare anuale cu 3 componente: bilant, cont de 
propfit si pierdere, note explicative la situatiile financiare anuale. 

 
NOTA  1  - Active imobilizate 
 
Variaţia valorilor brute, a amortizării şi a valorilor nete în cursul exerciţiului financiar 2018 pe fiecare categorie 
de imobilizări sunt prezentate după cum urmează: 
 
a) Imobilizări necorporale  

 Valoare bruta 
Element de imobilizări Sold la Creşteri Cedări, Sold la 

 1 ianuarie   transferuri 
31 

decembrie  
 2018  şi alte 2018 
   reduceri  

Cheltuieli de constituire si dezvoltare                   -                   -                  -                     - 
Alte imobilizari necorporale 170.733 161  170.733 161 
Avansuri si imobilizari necorporale in 
curs 414.000 72.000 

 
486.000 0 

Total imobilizari necorporale 584.733 72.161 656.733 161 
 

Imobilizarile necorporale cuprind: concesiuni, brevete, licente si avansuri de imobilizari necorporale. 
Cresterea de valoare avansuri si imobilizari necorporale in curs in suma: 

-  de 161 lei- achizitie licenta SAGA modul salarii in baza facturii de achizitie; 
- 72.000 lei – plata partiala contravaloare pret contract de cesiune parti sociale nr. 1484/04.12.2017 

reprezentand achizitie parti sociale de la actionarul majoritar al societatii ARCVIA CARMINA; 
 

Reducerea  de valoare a avansurilor si a imobilizarilor necorporale in curs: 
 

1. in suma de 170.733 lei -  in baza inventarierii facute de catre societate la soldurile de la 
31.12.2018 comisia de inventariere a constatat ca: mijloacelor fixe: laptopuri, calculatoare 
care nu mai indeplinesc conditiile tehnice de utilizare si care la data inventarierii prezinta un 
grad mare de uzura fizica si morala si le-au propus spre casare astfel: 

CONSTATARILE SI CONCLUZIILE COMISIEI:  
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- Mijloacele fixe sunt in stare avansata de degradare/ stricata, ne mai putand fii valorificate in nici un 
fel; 

- Nu mai pot fi folosite, iar pentru repararea lor sunt necesare sume mai mari decat valoarea lor de 
intrare. 

- Modalitatea de licențiere in perioada 2012-2014 a fost sub forma de licențiere de volum (contract 
de licențiere OVS). Avand in vedere uzura morala avansata asupra sistemelor, acestea, impreuna 
cu echipamnetele aferente, nu au fost utilizate pana in prezent, tocmai de aceea le propunem spre 
casare si reciclare. Licentele la care se face referire (Windows si Office) sunt achizitionate prin 
contract OVS (Open Volume Subscription) - contractul prevede utilizarea in legalitate a licentelor 
atata timp cat exista contract valabil. Contractul nu s-a mai prelungit din anul iulie 2013, 
calculatoarele fiind uzate. 

 
- Acestea sunt amortizate integral. 

 
2. Reducere in suma de 486.000 lei reprezentand: 

In baza valorificarii rezultatelor inventarierii cuprinse in procesul verbal de inventariere din data de 
07.03.2019 s-au facut urmatoarele reclasificari de conturi astfel:   

- O crestere in suma de 318.000 lei reprezentand transferuri din imobilizari financiare in in 
varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare; 

-  O descrestere in suma de 804.000 lei reprezentand o reclasificare din avansuri pentru imobilizari 
financiare in varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare. 

 
b) Imobilizari corporale  
 

 Valoare bruta 
Element de imobilizări Sold la Creşteri Cedări, Sold la 
  1 ianuarie  transferuri 31decembrie 

 2018  şi alte 2018 
   reduceri  

Terenuri - - - - 

Constructii - - - - 
Instalatii tehnice si masini 49.490 - 26.146 23.344 
Alte instalatii, utilaje si mobilier 182.666 -  40.829 141.837 
Investitii imobiliare 3.657.624 1.426.350 1.244.362 3.839.612 

Avansuri si imobilizari corporale in curs 1.034.052 
             
           - 130.475 903.577 

Total imobilizari corporale 4.923.832 1.426.350 1.441.812 4.908.370 
 

Valoarea bruta a imobilizarilor corporale la 31.12.2018 este de 4.908.370 lei. 
Inregistrarile si iesirile din cursul anului 2018 reprezinta: 
1.  cresterea de valoare in suma de 1.426.350 lei se explica astfel: 
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- Suma de: 1.152.844 lei reprezentand aprecierea de valoare in baza raportului de reevaluare 
intocmit de catre un evaluator ANEVAR pentru imobilizarile corporale existente in stocul societatii 
la data de 31.12.2018. 

 
 
Societatea a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale din categoaria cladirilor si a terenurilor la 
31.12.2013 pe baza unui raport de reevaluare intocmit de un evaluator autorizat si a inregistrat acesta 
reevaluare in contabilitate. Detalierea efectelor acestei reevaluari a fost prezentata in nota explicativa 1 
la situatiile financiare.  
 
In urma raportului de reevaluare s-a mentinut valoarea totala a investitiilor imobiliare, neinregistrandu-
se diferente semnificative per total active, influentele de crestere si descrestere fiind inregistrate 
analitic pe CF distinct. 
 

În urma inventarierii și evaluării terenurilor din clasa 2, valoarea de piață a acestora a fost estimată la 
3.551.492 lei, comparativ cu valoarea contabilă de 3.641.923,62. Diferențele din reevaluare, în valoare de -
90,431.16 lei, creste contul 105 aferent terenurilor din Arad, de la valoarea inițială de 1.232.977,90 lei la 
valoarea finală de 1.857.356 lei. 

 
a) Suma de: 273.506 lei: reprezentand achizitia unui teren cu incadrarea in CF ca destinatie 

,,curti constructii’’. 
 

b) descrestere de valoare in suma totala de 1.441.812 lei, astfel: 
- o descrestere de 1.085,59 lei a pozitiei: Investitii imobiliare constructii: reprezentand: 

descarcare din gestiune platforma betonata si toaleta ecologica; 
 

- o descrestere de 1.243.276 lei a pozitiei: Investitii imobiliare terenuri: reprezentand 
inregistrarea rezultatelor conform raport de reevaluare intocmit de un evaluator autorizat si a 
inregistrat acesta reevalaure in contabilitate astfel: 

 
 

Imotrust SA deține o serie de terenuri pe care nu dezvoltă momentan proiecte imobiliare. Majoritatea sunt 
sub sechestru asigurator instituit de ANAF, in baza procesului verbal de sechestru asigurator nr. 
2721/13.11.2017, detaliat in prezentul raport la capitolele litigii si evenimente ulterioare aparute dupa 
inchiderea exercitiului, si sunt gajate la bănci, astfel încât nu se pune problema vânzării lor în acest moment. 
Unele dintre acestea sunt nevandabile (căi de acces) și au fost evaluate la valoarea zero. 

Terenurile agricole au valoare fluctuantă, astfel încât evaluarea lor este dificilă și are un pronunțat caracter 
aleator. Politica de vânzare prevede așteptarea momentului prielnic, valoarea lor justă fiind doar o imagine de 
moment a prețului de piață.  

La momentul achiziției, majoritatea terenurilor au fost cumpărate la prețuri reduse. Pentru a compacta 
suprafețele, unele terenuri marginale au fost cumpărate forțat la prețuri mai mari, dictate de puterea de 
negociere superioară a vânzătorului și de interesul crescut al cumpărătorului. Aceasta nu a modificat radical 
media prețurilor de achiziție din zonă, interesul urmărit de achizitor fiind prețul global al întregii parcele. Politica 
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de vânzare prevede eventuala înstrăinare numai sub forma unor loturi compacte, din rațiuni de eficiență a 
exploatării lor.  

În aceste condiții, contul 105 Diferențe din reevaluare aferent terenurilor evidențiate în clasa 2 nu are 
sens decât analitic (eventual, diferențiat pe locații: Bicaz, ZIV, IT, Zimbrului, agricole), analiticele fiecărei tarlale 
în parte fiind deformate de achizițiile aleatoare sub/peste medie. 

       O descrestere de 130.475 lei a pozitiei Avansuri acordate pentru imobiliari corporale: reprezentand 
avansuri acordate pentru achizitia unor terenuri, tranzactie care nu s-a mai concretizat iar soldul datoriei cu 
ocazia inventarierii s-a considerat unul prescris, acest sold fiind trecut pe cheltuiala in anul curent. Descriere: 
 

In baza promisiunii de vanzare cumparare din data de 22.05.2006, subscrisa ARCONSERV SA, 
achizitioneaza de la persoane fizice, teren intravilan si casa nr 73 cu suprafata de 576 mp, situate in loc 
CRUCENI, la pretul total de 87.500 lei, pretul tranzactiei fiind achitat de catre societate.  

In baza promisiunii de vanzare cumparare din data de 06.05.2006, subscrisa FRIGORIFER SA, 
achizitioneaza de la persoane fizice, teren arabil in suprafata de 8200 mp, situate in mun ARAD, la pretul de 
21.000 lei, pretul tranzactiei fiind achitat de catre societate. 

In baza promisiunii de vanzare cumparare din data de 18.05.2006, subscrisa ARCONSERV SA, 
achizitioneaza de la persoane fizice teren  in suprafata de 10.000 mp, situate in loc SOCODOR, jud ARAD, la 
pretul total de 27.000 lei, pretul tranzactiei fiind achitat de catre societate. 

 
Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active semnificative care stau la baza inregistrarilor 
in contabilitatea societatii aferente anului 2018 sunt prezentate in detaliu in cadrul Raportului de 
directorat. 
 

 
c) Imobilizari financiare 

 
 

 
Valoare bruta 

Element de imobilizări Sold la Creşteri Cedări, Sold la 
 1 ianuarie   transferuri 31 decembrie  

 2018  şi alte 2018 
   reduceri  

Imobilizari financiare 37.785.600 1.195.381 5.060.572 33.920.409 
 
Valoarea totala a imobilizarilor financiare la 31.12.2018 este de 33.920.409 lei , inregistrand pe total an 2018, o 
crestere in suma de 1.195.381 lei reprezentand: 
 
 

- ctr cesiune actiuni 113/05.06.2018 in suma de 10 lei- reprezentand achizitie 1 actiune in 
capitalul social al societatii Via Carmina Business la valoarea nominala de 10 lei. 

- contract de cesiune actiuni 114/05.06.2018 in suma de 1000 lei - reprezentand achizitie 1 
actiune in capitalul social al societatii ZONA 5 VIA CARMINA la valoarea nominala de 1000 
lei. 
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- - 1.212.110 lei – titluri de participare respectiv: In data de 28.02.2018, asociatul IMOTRUST 
SA se retrage din societatea Arcvia Carmina si cesioneaza 153.055 parti sociale in valoare de 
10 lei fiecare parte sociala, asociatului SC UTA SA. 
 

In baza procesului verbal privind valorificarea rezultatelor inventarierii ai a corectiilor propuse si aprobate s-au 
inregistrat in evidentele contabile ale societatii cesiunea de parti sociale realizata intre societate si UTA SA 
precum si inregistrarea contractului de cesiune de parti sociale dintre societatea Imotrust si un asociat 
persoana fizica. 

- O crestere in suma de 500 lei - garantie primita de la furnizorul ASA ECOLOGICE; 
- Suma de -18.238 lei reprezentand storno garantie furnizor Kantex conform contract de 

inchiriere  
 
Metoda de descarcare din gestiune a actiunilor se face la cost mediu ponderat pe baza fisei de magazie pentru 
detinerile in capitalurile altor societati:  
 
O descrestere de 5.060.572 lei reprezentand descarcare din gestiune actiuni in baza: 
 

1) S-a incheiat contractul de cesiune de actiuni nr. 32/12.02.2018 dintre societate, in  
calitate de Cedent vanzator si persoana fizica actionar minoritar prin care se cesioneaza 1 actiune detinuta de 
catre societae in capitalul societatii Via Carmina la pret de 10 lei; 
 
societatea a descarcat din gestiune:  
 

261.01.VCB.1 Actiuni detinute la entitatile afiliate VIA 
CARMINA BUSINESS 90,000.00 

261.01.VCB.2 Actiuni detinute la entitatile afiliate VIA 
CARMINA BUSINESS 68.48 

 
90.068.48 valoare contabila: 9.000 de actiuni detinute in societatea Via Carmina =  10 lei /actiune * 1 actiune 
cedata = se descarca 1 actiune la valoarea de 10 lei 
 
Obs:În baza Contractului de cesiune actiuni nr. 11 / 27.02.2017 Societatea a achiztionat de la SC UTA SA, o 
actiune din capitalul social al SC Via Carmina Business SA la pretul  de 78,477  lei (determinarea valorii 
actiunii s-a facut prin raportarea la informatiile provizorii aferente balantei de la 31.12.2016) , SC Imotrust SA 
detinand astfel 100% din capitalul social al SC Via Carmina Business SA. 

 
2) S-a incheiat contractul de cesiune de actiuni nr. 31/12.02.2018 dintre societate, in calitate de 

Cedent vanzator si persoana fizica actionar minoritar prin care se cesioneaza 1 actiune detinuta 
de catre societate in capitalul societatii ZONA 5 VIA CARMINA la pret de 1000 lei; 

 
societatea a descarcat din gestiune: 
 
 

261.01.Z5C.1 Actiuni detinute la entitatile afiliate ZONA 5 
VIA CARMINA 100,000.00 

261.01.Z5C.2 Actiuni detinute la entitatile afiliate ZONA 5 
VIA CARMINA 4,791.66 
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104.791,66 valoare contabila : 100 de actiuni detinute in societatea Zona 5 via carmina=  1047,92 lei /actiune * 
1 actiune cedata = se descarca 1 actiune la valoarea de 1047,92 lei 
 
 
Obs: În baza Contractului de cesiune actiuni nr. 14 / 02.03.2017 Societatea a achizitionat de la SC UTA SA, o 
actiune din capitalul social al SC Zona 5 Via Carmina Sa la pretul  de 5.791,66 lei (determinarea valorii actiunii 
s-a facut prin raportarea la informatiile provizorii aferente balantei de la 31.12.2016) , SC Imotrust SA detinand 
astfel 100% din capitalul social al SC Zona 5 Via Carmina SA. 

3.) actiuni detinute de societate in Arcvia Carmina 1,530,550.00 lei: 
      In data de 28.02.2018, asociatul IMOTRUST SA se retrage din societatea Arcvia Carmina si 
cesioneaza 153.055 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare parte sociala, asociatului SC UTA 
SA. 

 
4.1. S-a incheiat contractul de cesiune de actiuni nr. 201/24.10.2018 dintre societate, in  

calitate de Cedent vanzator si S.C. BLOC 03 UTA S.R.L. persoana juridica romana cu sediul in Mun. Arad, str. 
Poetului, nr. 1/c, jud. Arad, inregistrata la ORC sub Nr. J02/535/2007, CUI RO 21331651, in calitate de 
Cesionar cumparator avand ca obiect un numar de 35.000 de actiuni (din totalul de 512.216 actiuni) detinute 
in capitalul S.C. ARCVIA MINERVA S.A. reprezentand un procent de 2.7320% din capitalul societatii ARCVIA 
MINERVA S.A. Pretul de vanzare al Actiunilor este de 26 lei/ Actiune (respectiv la nivelul sumei totale de 
910.000 lei pentru intregul numar de Actiuni mentionat mai sus. 

 
4.2. S-a incheiat contractul de cesiune de actiuni nr. 202/25.10.2018 dintre societate, in  

calitate de Cedent vanzator si S.C. BLOC 03 UTA S.R.L. persoana juridica romana cu sediul in Mun. Arad, str. 
Poetului, nr. 1/c, jud. Arad, inregistrata la ORC sub Nr. J02/535/2007, CUI RO 21331651 in calitate de 
Cesionar cumparator avand ca obiect un numar de 13.000 de actiuni (din totalul de 477.216 actiuni) detinute 
in capitalul S.C. ARCVIA MINERVA S.A. reprezentand un procent de 1.0147% din capitalul societatii ARCVIA 
MINERVA S.A. Pretul de vanzare al Actiunilor este de 26 lei/ Actiune (respectiv la nivelul sumei totale de 
338.000 lei pentru intregul numar de Actiuni mentionat mai sus. 
 
 

 

La data vanzarii actiunilor: 

S-a operat: 

1. descarcare din gestiune actiuni: 

261.07.MIN.1 Actiuni detinute la entitatile afiliate ARCVIA MINERVA 
CENTRALA + VIA ROMANA 35,821,332.00 

261.07.MIN.2 Actiuni detinute la entitatile afiliate ARCVIA MINERVA 
CENTRALA + VIA ROMANA 1,280,540.00 

 

37.101.872 valoare contabila : 512.216 de actiuni detinute in societatea MINERVA=  72.43 lei /actiune * 1 
actiune cedata =  
se descarca 48.000*72.43 LEI/act actiune la valoarea de 3.476.833,25 lei 
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2. Anulare ajustare actiuni vandute: 

nota contabila: 2961=7863.i 

VALOARE CONTABILA = 37.101.872 /512.216 ACTIUNI= 72.434 LEI/ACT 

VALOAREA REEVALUATA = 29.28 LEI/ACT *512.216 ACTIUNI =22.104.187 lei 

Reluare pe venituri  impozabil =48.000 actiuni *  43.154 lei/act = 2.071.392 lei 

La data vanzarii  actiunile detinute la societatea Acrvia Minerva au o valoare contabila de: 37.101.872 lei si au 
inregistrata o ajustare de pierdere de valoare in suma de: 22.104.187 lei. Ajustarea  care a fost inregistrata in 
anul 2015 in functie de raportul de evaluare efectuat prin raportarea la pretul stabilit in cadrul raportului 
NR.5d/27.04.2016 de estimare a valorii juste a capitalurilor proprii al SC ARCVIA MINERVA SA. 

explicatie note contabile 0.00 0.00 

ctr cesiune de actiuni 
201/24.10.2018 LA BLOC 
03-35.000 ACTIUNI DIN 
512.216 ACTIUNI 

2961.07.MI
N 

7863.impozab
il 0.00 1,510,391.2

1 

ctr cesiune de actiuni 
202/25.10.18 LA BLOC 03-
13.000 ACTIUNI DIN 
512.216 ACTIUNI 

2961.07.MI
N 

7863.impozab
il 0.00 561,002.45 

Inchidere luna Octombrie 
2018 121   2,071,393.66 0.00 

 
 

5) S-a incheiat contractul de cesiune de actiuni nr. 111/29.05.2018 dintre societate, in  
calitate de Cedent vanzator si o persoana juridica avand ca obiect : un numar de 33 de actiuni (reprezentand 
totalul de actiuni) detinute in capitalul S.C. IMOTRUST PARTENERS MANAGEMENT S.A. reprezentand un 
procent de 33% din capitalul societatii IMOTRUST PARTENERS MANAGEMENT S.A. Pretul de vanzare al 
Actiunilor este de 6.947, 58 lei/ Actiune (respectiv la nivelul sumei totale de 229.270, 14 lei pentru intregul 
numar de Actiuni mentionat mai sus. 
 

6) suma de 19.130 lei reprezentand creante de incasat: garantii materiale Enel, garantie consum Enel 
Electrica Eon, fond de rulment Asociatia de propietari Zona industriala Vest,  asociatia de proprietari din 
condominiul platforma Arconserv Arad: fons de rulment; asociatia de proprietari BL Z24: fond de rulment - 
sume prescrise la data prezentei si trecute pe cheltuiala in baza procesului verbal de inventariere; 

 
La aceste creante s-au constituit ajustari de valoare care au fost reluate la venituri odata cu scoaterea din 
evidenta contabila a acestora la 31.12.2018: 11.003 lei- anularea ajustare creante in sold cont 267 -garantii 
prescrise  
 

Imobilizari financiare   
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Titluri de participare la entitatile afiliate    33.919.859  
Titulri de participare la entitaile asociate    - 
Imprumuturi acordate la  entitalile afiliate    - 

Garantii, din care 550 
La afiliati - 

TOTAL 31.12.2018 33.920.409  
 
1. AJUSTARI DE VALOARE: 
  

Din cele 512.216 de actiuni detinute de societate la 01.01.2018, in cursul anului 2018 s-au 
vandut 48.000 de actiuni ramanand la 31.12.2018 un pachet de 464.216 de actiuni. 

SC IMOTRUST SA  detine la data de 31.12.2018 un  pachet majoritar de actiuni, respectiv un 
numar de 464.216 actiuni, din capitalul social al  societatii ARCVIA MINERVA SA, pentru care la 
inchiderea exercitiului financiar s-a inregistrat o depreciere de valoare la 26 lei/actiune care a 
generat o cheltuiala privind ajustarea in valoare totala de 1.522.629 lei, ajustare inregistrata in baza 
unui raport de evaluare intocmit de un evaluator ANEVAR avand ca si scop stabilirea valorii de 
piata. 

I. Ajustarea contului 261, referitor la valoarea contabila a actiunilor detinute de societatea 
Imotrust la societatea Arcvia Minerva: 

 

Din cele 512.216 de actiuni detinute de societate la 01.01.2018, in cursul anului 2018 s-au vandut 48.000 
de actiuni ramanand la 31.12.2018 un pachet de 464.216 de actiuni. 

SC IMOTRUST SA  detine la data de 31.12.2018 un  pachet majoritar de actiuni, respectiv un numar de 
464.216 actiuni, din capitalul social al  societatii ARCVIA MINERVA SA, pentru care la inchiderea exercitiului 
financiar s-a inregistrat o depreciere de valoare la 26 lei/actiune care a generat o cheltuiala privind ajustarea in 
valoare totala de 1.522.629 lei, ajustare inregistrata in baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator 
ANEVAR avand ca si scop stabilirea valorii de piata. 
 

Nota contabila care se impune a se inregistra in contabilitatea sociatatii la 31.12.2018: 

6863.deductibil 2961.07.MIN 
 

AJUSTARI  DE VALOARE 
ACTIUNI minerva 464.216 
de actiuni la pret de 
26lei/actiune cf raport de 
evaluare 
 

1.522.629,41lei 

 

31.12.2018: 

VALOARE CONTABILA = 33.625.038 LEI /464.216 ACTIUNI= 72.434 LEI/ACT 
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VALOAREA REEVALUATA = 26LEI/ACT *464.216 ACTIUNI =12.069.616 

AJUSTARE TOTALA actiuni de minerva  = 21.555.422 

Imobilizările corporale in valoare bruta reprezintă 12.64% din totalul activelor imobilizate la valoarea 
bruta. Imobilizările corporale sunt recunoscute, evaluate şi înregistrate în conformitate cu prevederile secţiunii 
din OMFP 1802/2014   şi a politicilor contabile aprobate. 
 
Reevaluarea imobilizărilor corporale 
 
Imobilizările corporale sunt înregistrate la valoare contabilă, respectiv la valoarea de intrare mai putin 
amortizarea cumulata. Prin exceptie pentru terenuri si constructii entitatea a aplicat tratamentul contabil 
alternativ prin evaluarea acestora la valoarea justa.  
 
Pe parcursul exerciţiului sunt prezente urmatoarele modificări ale rezervei din reevaluare 
 
 2017 2018 
Rezerve din reevaluare la începutul exerciţiului financiar 2.978.804 1.297.110 
Diferenţe de crestere din reevaluare inregistrate conform raport de 
reevaluare - 983.978 

Diferenţe  din reevaluare in minus inregistrate conform raport de reevaluare 410.021 
Sume transferate din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului 
conform raport de reevaluare si surplusul realizat prin descarcarilor 
de gestiune aferente valorificarii activelor 

(1.681.694) 0 

Repunere rezerva aferenta actiuni descarcata in 2013   

 - - 
Rezerve din reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar 1.297.110 1.871.067 

 
 
 
Societatea a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale din categoria cladirilor si a terenurilor la 31.12.2013 
pe baza unui raport de reevaluare intocmit de un evaluator autorizat si a inregistrat acesta reevalaure in 
contabilitate. Detalierea efectelor acestei reevaluari a fost prezentata in nota explicativa 1 la situatiile 
financiare. 
 

În urma inventarierii și evaluării terenurilor din clasa 2, valoarea de piață a acestora a fost estimată la 
3.551.492 lei, comparativ cu valoarea contabilă de 3.641.923,62. Diferențele din reevaluare, în valoare de -
90,431.16 lei, creste contul 105 aferent terenurilor din Arad, de la valoarea inițială de 1.232.977,90 lei la 
valoarea finală de 1.857.356 lei. 

Lista activelor imobilizate gajate şi restricţionate la valoarea neta contabila: 
- Terenuri 0 lei 
- Constructii 0 lei 
- Investitii imobiliare: 3.839.612 lei 
- Alte active imobilizate 0 lei. 
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Imobilizări corporale utilizate în cadrul unor contracte de leasing în care Societatea este locatar 

-  Nu este cazul. 
 
 
 
Amortizarea cumulată a imobilizări necorporale şi corporale 
 

Element  de imobilizări Sold la Amortizare Amortizare Sold la  

 1 ianuarie in cursul 
aferentă 

imobilizărilor  31 decembrie 
   2018 Anului scoase din 2018 
     evidenţă    
Cheltuieli de constituire si dezvoltare - - - - 
Alte imobilizari necorporale 170.733 13 170.733 13 
Imobilizari necorporale 170.733 13 170.733 13 
Terenuri  
Constructii     
Investitii imobiliare      998 2 1.000      0 
Instalatii tehnice si masini 38.317 4.248 21.653 20.912 
Alte instalatii, utilaje si mobilier 182.666 0       40.830 141.836 
Imobilizari corporale 221.981 4.250 63.483 162.748 
Amortizări - total 392.714 4.263 234.216 162.761 

 
Amortizarea se calculează la valoarea de intrare prin metoda liniară, de-a lungul duratei de viaţă a activelor.  
Durata de viata a fost determinata in acord cu HG 2139/2004. 
 
Valoare netă a imobilizărilor necorporale şi corporale la 31 decembrie 2018 
 

  Valoare brută 
Amortisment 
 si   ajustari Valoare netă 

    
Imobilizari necorporale 161 13 148 
Terenuri   -  
Constructii    
Instalatii tehnice si masini 23.344 20.912 2.432 
Alte instalatii, utilaje si mobilier 141.837 141.836 - 
Investitii imobiliare 3.839.612 0 3.839.612 
                                                                            
Avansuri si imobilizari corporale in 
curs 903.577 903.577 0 
Imobilizari corporale 4.908.370 1.066.326 3.842.044 
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Reevaluarea imobilizărilor corporale 
 
Societatea a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale din categoaria cladirilor si a terenurilor la 31.12.2018 
pe baza unui raport de reevaluare intocmit de un evaluator autorizat si a inregistrat acesta reevalaure in 
contabilitate. Detalierea efectelor acestei reevaluari a fost prezentata in nota explicativa  la situatiile financiare. 
 
b. Imobilizările financiare  
 
Titluri de participare deţinute la societăţi din cadrul Grupului 

 
Imotrust SA are detineri in următoarele: 

• Via Carmina Business SA 
• Zona 5 Via Carmina SA 
• Arcvia Minerva SA 

 
             Fiecare societate enumerata mai sus, a intocmit propriile situatii financiare la data de 31.12.2018.      

Societatea detine urmatoarele participatii : 

La VIA CARMINA BUSINESS S.A., cu sediul in Vladimirescu, Str. Augusta, Nr. 15, Jud. Arad, capital 
social 100.000 lei, IMOTRUST detine un numar de 9000 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social; 

La S.C. ZONA 5 VIA CARMINA S.A., cu sediul in Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Cartierul 
VIA CARMINA STR. AUGUSTA, Nr. 15, Jud. Arad, capital social 100.000 lei  IMOTRUST detine un numar 
de 100 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social; 

La S.C. ARCVIA MINERVA S.A., cu sediul in Municipiul Arad, str. Poetului, Nr. 1/C, et.1, ap. 4, biroul 
nr. 27, Judet Arad, capital social 3.202.710 lei, IMOTRUST detine un numar de 464.216 actiuni, 
reprezentand 36, 24 % din capitalul social . 

     La S.C. SSIF IFB FINWEST S.A. cu sediul in Arad, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 5, IMOTRUST SA 
detine un nr. de 100.000 actiuni din capitalul social al societatii de 2.000.000. actiuni. 

NOTA 2  -  Provizioane  
 

Alte provizioane – 2.177.729 lei 

La categoria ”Alte provizioane” sunt prezentate sume aferente costurilor cu terenurile (drumuri, cai de acces, 
spatii verzi etc.)  și alte utilități publice care vor fi cedate Unitatilor Administrativ Teritoriale (UAT) la finalizarea 
proiectelor imobiliare dezvoltate de Societate. 

Suma de 2,177.729 lei a fost constituita pentru cota parte din terenurile și utilitățile care vor fi cedate UAT și 
care corespund terenurilor vandute. Pentru vanzarile ulterioare de terenuri urmeaza a se constitui provizioane 
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la o valoare de 77.88 lei/mp corespunzatoare terenurilor reprezentand cai de acces si spatii verzi, raportat la 
suprafata vandabila ramasa. 

 

Aceste provizioane constituite in cursul exercitiului, prin operatiuni de majorare sau diminuare, vor genera 
venituri sau cheltuieli din anularea sau majorarea acestora . 
 
NOTA 3  -  Repartizarea profitului 
 

Destinaţia  Exerciţiul financiar 2017 
Exerciţiul financiar 

2018 
Profit net de repartizat: (17.577.933) (9.202.443) 
Rezerva legală                                                                                                -                             - 
Profit de repartizat                                                                                                                                    -                              - 

 
Rezultatul aferent exercitiului financiar al anului 2018 reprezinta pierdere contabila in cuantum de 9.202.443 
lei, pierdere care pentru moment se va reporta in rezultatul anilor anteriori, pana la identificarea, analizarea si 
aprobarea de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor a unor modalitati viabile de acoperire.  
In lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea 
adunarii generale a actionarilor. In cazul corectarii de erori care genereaza pierdere contabila reportata, aceasta trebuie 
acoperita inainte de efectuarea oricarei repartizari de profit. 
 
 
In anul 2018 in urma inventarierii si a deciziei de directorat s-a decis impozitarea unei sume de: 2,394,115.71 lei 
reprezentand: REZERVE-REPREZENTAND SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUARE, reprezentand 
surplusul de valoare aferent activelor instrainate dupa mai 2009. 
 
 

NOTA 4  -  Analiza rezultatului din exploatare 
 2017 2018 

Venituri din lucrari si servicii prestate 
         
2,339,995  

         
3,872,634  

Venituri din redevente loc.gest.chirii 
           
249,570  

                  
232  

Venituri din vanzare marfurilor     
Venituri din subventii din exploatare     
Reduceri comerciale acordate     

Cifra de afaceri neta 
         
2,589,565  

         
3,872,866  

Variatia stocurilor de produse finite      

Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5) 
         

2,052,993  
         

2,074,740  

Cheltuielile activitatii de baza 
         

1,843,924  
         

1,827,021  
Cheltuielile activitatii auxiliare     
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Cheltuielile indirecte de productie 
           
209,069  

           
247,719  

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 
           
536,572  

         
1,798,126  

Cheltuieli de desfacere   
             
21,728  

Cheltuieli generale de administratie 
           
302,645  

           
428,954  

Variatia stocurilor de produse finite  
        

(1,901,053) 
        

(3,504,717) 

Venituri din reevaluare imobilizarilor corporale   
           

168,866  

Alte venituri din exploatare 
         

2,773,700  
           

596,904  
Ajustari de valoare privind activele circulant, imobilizarile corporale si 
necorporale 

       
17,423,440  

         
2,711,904  

ajustari privind provizioanele  cheltuieli   
         

2,177,729  

cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale   
           

833,255  

Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 
      
(16,316,866) 

        
(7,114,391) 

 
Nota 5    
                  
1. STOCURI  

 
 

Nr.crt 

Valori brute Ajustari 
pentru 

depreciere 

Valori nete 

Materii prime 0   0 
Materiale de natura obiectelor de inventar 0 0 0 
Productia in curs de executie 62,860,327 21,195,499 41,664,828 
Semifabricate 241,880   241,880 
Produse finite 0 0 0 
Produse reziduale 0   - 
Materii prime si materiale la terti 1,344 0 1,344 
Produse aflate la terti 0   0 
Marfuri     - 
Ambalaje     - 
Avansuri pentru cumparari de stocuri     - 

    

TOTAL 
     
63,103,551  

    
21,195,499  

  
41,908,052  
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Stocurile sunt derecunoscute din Bilanț la momentul la care sunt înregistrate veniturile din vânzarea acestora. 
Conform specificului activității noastre o parte din stocuri (imobile recunoscute drept stouri) sunt transferate în 
baza unor promisiuni de vânzare – cumpărare, urmând ca actul de vânzare cumpărare în formă autentică să 
fie întocmit ulterior. Conform clauzelor din promisiunile de vînzare-cumpărare, transferul riscurilor și avantajelor 
ce decurg din proprietatea bunurilor respective s-a realizat la data predării bunului, dată la care au fost 
recunoscute veniturile și derecunoscute stocurile.  
 

Stocurile, la intrare sunt inregistrate la cost. In situatiile financiare, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai 
mica dintre costul de achizitie/ costul de producție si valoarea realizabila neta. 
 

1. TEREN CLUJ: 
Suma de 2.168.842 lei reprezinta ajustare privind deprecierea valorii terenului detinut de 
catre societate in Mun Cluj astfel: 

 

În prezent a fost semnat un contract cu o agenția specializată, valoarea propusă fiind de 2 mil. euro. 
Evident, agenția are comision de succes în cazul în care reușește să vândă mai bine terenul, fiind 
astfel încurajată să efectueze tranzacția la cel mai bun preț posibil. 

În aceste condiții, în contabilitatea Imotrust SA a fost înregistrată scăderea valorii activului, pentru a 
reflecta intenția de vânzare și a informa acționarii asupra valorii prudențiale de piață a terenului. 

Astfel tinundu-se cont de  principiul prudentei: in anul 2018 are loc o crestere a ajustarilor 
productiei in curs aferent terenului de la Cluj, in functie de pretul de vanzare aprobat prin planul 
bugetar al societatii cu suma de 2,168,842.02lei. 

Soldul ajustarilor la terenul de la Cluj 31.12.2018 fiind de: 19.759.854 lei. 

2. TEREN IMO/OFFICE: 
Suma de 507.024  lei reprezinta ajustare privind deprecierea valorii terenului detinut de catre 
societate in Mun Arad , str VASILE MILEA in funcie de pretul de vanzare din cadrul  actul 
de dare in plata incheiat in data de 19.04.2019. 

 

 

 

 

3. TEREN VIAC:Ajustari privind provizioanele: la valoarea de 2.177.729 lei 
 

Alte provizioane – 2.177.729 lei 
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La categoria ”Alte provizioane” sunt prezentate sume aferente costurilor cu terenurile (drumuri, cai de acces, 
spatii verzi etc.)  și alte utilități publice care vor fi cedate Unitatilor Administrativ Teritoriale (UAT) la finalizarea 
proiectelor imobiliare dezvoltate de Societate. 

Suma de 2,177.729 lei a fost constituita pentru cota parte din terenurile și utilitățile care vor fi cedate UAT și 
care corespund terenurilor vandute. Pentru vanzarile ulterioare de terenuri urmeaza a se constitui provizioane 
la o valoare de 77.88 lei/mp corespunzatoare terenurilor reprezentand cai de acces si spatii verzi, raportat la 
suprafata vandabila ramasa 
 
 
2.  Situaţia creanţelor şi datoriilor 
 

 SITUATIA CREANTELOR   
    
      ron 

 Sold la 
Termen de lichiditate Creante 31 decembrie 

 (col.2+3)  sub 1 an  peste 1 an 
        

0 1 2 3 
    

Total din care:            7,249,611             7,249,611   
- clienti 5,038,203 5,038,203  
- clienti incerti sau in litigiu 394,245 394,245  
- furnizori platiti in avans 107,206 107,206  
- creante cu bugetul statului 18,286 18,286  
- creante cu bugetul statului-tva neex 69,624 69,624  
- debitori diversi 512,360 512,360  
- alte creante sociale - -  
- sume de incasat de la entitati afiliate 1,657,923 1,657,923  
- sume in curs de clarificare                       -                          -     
Ajustari privind pierderile de valoare 548.236 548.236  

 

      La 31.12.2018 cheltuielile inregistrate in avans sunt in suma de 4.325.844 lei. 
 
 
 
 
Situatia ajustarilor de valoare privind creantele: 
Sold initial: 627.584 lei 
Cresteri:0 lei 
Reluari la venituri: 78.349 lei 
Sold final: 548.236 lei 
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In anul 2018 s-au  reluat la venituri ajustari in suma de: 115.372 lei. Suma reluata la venituri ca rezultat 
al scoaterii din evidenta a creantei prescrise, respectiv client radiat. 

Venitul aferent ajutarii s-a reluat in 2018 odata cu constatarile prescrierii acestuia de catre comisia de 
inventariere. 

In 2018 s-au constituit ajustari in sume de 18.262 lei aferente unor creante/clienti cu scadenta de 
incasare mai mare de 270 de zile. 

La 31.12.2018 soldul ajustarilor la debitori diversi este in suma de 60.672 s-a constituit ajustare pentru 
soldul neincasat in cursul anului. 

 

SITUATIA DATORIILOR 
Datorii 2018 
-valoare neta- 

 

  SITUATIA DATORIILOR     
     
    ron 
  Sold la 

Termen de exigibilitate Datorii 31 decembrie 

  (col.2+3+4)  sub 1 an  1-5 ani 
peste 5 

ani 
          

0 1 2 3 4 
          
Total din care: 55,648,911 50,463,413 5,185,498           -    
- credite termen scurt/lung 16,174,848 11,459,440 4,715,408   
- furnizori 3,358,801 3,358,801 -   
- furnizori de imobilizari 10 10    
- furnizori fact nesosite 50,817 50,817    
- garantii  220 220 -   
- asociati-conturi curente 20,701,710 20,701,710    
- dividende de plata - -    
- asoc ct curente - -    
- obligatii la bugetul de stat 29,292 29,292 -   
- obligatii salariale (incl.viramente) 12,718 12,718    
- avansuri 859,365 859,365 -  
- creditori diversi 14,461,130 13,991,040 470,090  

 

      La 31.12.2018 veniturile inregistrate in avans sunt in suma de 4.470.318 lei. 
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NOTA 6  -  Principii, politici şi metode contabile 
 
A   Bazele întocmirii situaţiilor financiare 
 

1) Informaţii generale 
 
Aceste situaţii financiare sunt în responsabilitatea conducerii Societăţii şi au fost întocmite în conformitate cu: 

• Reglementările contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare 
consolidate aprobate prin OMFP 1802/2014, OMFP 470/2018;Legea contabilităţii nr 82/1991, 
republicată şi modificată 

• Politicile contabile ale Societății 
 
Situaţiile financiare sunt întocmite la costul istoric, cu excepţiile prezentate în continuare în politicile contabile. 

Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o 
entitate la întocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Administratorii entitatii trebuie sa aprobe 
politicile contabile pentru operatiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situatiile prevazute de legislatie. 

Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activitatii, de catre specialisti în domeniul 
economic si tehnic, cunoscatori ai activitatii desfasurate si ai strategiei adoptate de entitate. 

La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale prevazute de OMFP 
1802/2014 actualizat. 

Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare 
anuale, a unor informatii care trebuie sa fie: 
a) inteligibile; 
b) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor; si 
c) credibile în sensul ca: 
– reprezinta fidel activele, datoriile, capitalurile proprii,. pozitia financiara si performanta (profitul sau pierderea) 
entitatii; 
– sunt neutre; 
– sunt prudente; 
– sunt complete sub toate aspectele semnificative; 
– evenimentele si tranzactiile sunt contabilizate si prezentate conform principiului prevalentei economicului 
asupra juridicului, atunci când a fost aplicat acest principiu. 
d) comparabile, in sensul in care informatiile furnizate prin situatiile financiare pot fi comparabile: 
- in timp, in cadrul aceleiasi unitati, astfel incat sa poata fi identificate tendintele in ceea ce priveste pozitia 
financiara si performanta.  
- cu diverse alte unitati de pe piata, pentru evaluarea pozitiei financiare si a performantei 

Modificarea politicilor contabile este permisa doar daca este ceruta de lege sau are ca rezultat 
informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile entitatii. 

În cazul modificarii unei politici contabile, în notele explicative se va mentiona natura modificarii politicii 
contabile, precum si motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofera informatii credibile si mai 
relevante, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa în mod adecvat, 
efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii entitatii. In 
notele explicative la situatiile financiare, atunci cand sunt prezentate politicile contabile aplicate precum si 
modificarile de politici contabile, se va prezenta si efectul modificarii politicilor contabile in vederea 
comparabilitatii informatiilor.  
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Nu se considera modificari ale politicilor contabile: 

a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzactii care difera ca fond de evenimentele sau 
tranzactiile produse anterior; 
b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzactii care nu au avut loc anterior sau care au 
fost nesemnificative. 

Caracteristicile calitative sunt atributele care determina utilitatea informatiei oferite de situatiile 
financiare. Cele patru caracteristici calitative principale sunt inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea si 
comparabilitatea. 

Pentru a fi utile, informatiile trebuie sa fie relevante pentru luarea deciziilor de catre utilizatori. 
Informatiile sunt relevante atunci când influenteaza deciziile economice ale utilizatorilor, ajutându-i pe 
acestia sa evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare, sa confirme sau sa corecteze evaluarile lor 
anterioare. 

Pentru a fi utila, informatia trebuie sa fie si credibila. Pentru a fi credibila, informatia trebuie sa 
reprezinte cu fidelitate tranzactiile si alte evenimente pe care aceasta fie si-a propus sa le reprezinte, fie 
este de asteptat, în mod rezonabil, sa le reprezinte. Pentru ca informatia sa prezinte credibil evenimentele si 
tranzactiile pe care îsi propune sa le reprezinte, este necesar ca acestea sa fie contabilizate si prezentate în 
concordanta cu fondul si realitatea lor economica, si nu doar cu forma lor juridica. 

Totodata, în exercitarea rationamentelor necesare pentru a face estimarile cerute în conditii de 
incertitudine, este necesara includerea unui grad de precautie, astfel încât activele si veniturile sa nu fie 
supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile sa nu fie subevaluate. 

Utilizatorii trebuie sa poata compara situatiile financiare ale unei entitati în timp, pentru a identifica 
tendintele în pozitia financiara si performantele sale. 

Utilizatorii trebuie sa poata compara situatiile financiare ale diverselor entitati, pentru a le evalua 
pozitia financiara si performanta. Astfel, masurarea si prezentarea efectului financiar al acelorasi tranzactii si 
evenimente trebuie efectuate într-o maniera consecventa în cadrul unei entitati si de-a lungul timpului pentru 
acea entitate si într-o maniera consecventa pentru diferite entitati. 

O consecinta importanta a calitatii informatiei de a fi comparabila este ca utilizatorii sa fie informati 
despre politicile contabile utilizate în elaborarea situatiilor financiare si despre orice modificare a acestor 
politici, precum si despre efectele unor astfel de modificari. 

Utilizatorii trebuie sa fie în masura sa identifice diferentele între politicile contabile pentru tranzactii si 
alte evenimente asemanatoare utilizate de aceeasi entitate de la o perioada la alta, cât si de diferite entitati. 
Conformitatea cu reglementarile în vigoare, inclusiv prezentarea politicilor contabile utilizate de entitate, ajuta la 
obtinerea comparabilitatii. 

Nu este indicat ca entitatea sa continue sa evidentieze în contabilitate, în aceeasi maniera, o 
tranzactie sau un alt eveniment daca politica adoptata nu mentine caracteristicile calitative de relevanta si 
credibilitate. Nu este indicat ca entitatea sa-si lase politicile contabile nemodificate atunci când exista 
alternative mai relevante si mai credibile. 

Metodele de evaluare si politicile contabile, în general, vor fi aplicate în mod consecvent de la un 
exercitiu financiar la altul. 

Daca modificarile de politici contabile sunt determinate de initiativa entitatii, modificarea va fi justificata 
în notele explicative la situatiile financiare anuale. 

Modificarea de politica contabila la initiativa entitatii poate fi determinata de: 
a) o modificare exceptionala intervenita în situatia entitatii sau în contextul economico-financiar în care aceasta 
îsi desfasoara activitatea; 
b) obtinerea unor informatii credibile si mai relevante; 

Potrivit principiului prudentei, la întocmirea situatiilor financiare anuale, evaluarea trebuie facuta pe o 
baza prudenta, care sa tina cont de toate deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este 
pierdere sau profit. 
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Înregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor 
de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere. Ca urmare, activele si 
veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate. Totusi, exercitarea prudentei 
nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberata a activelor sau 
veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberata a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situatiile financiare nu ar 
mai fi neutre si nu ar mai avea calitatea de a fi credibile. 

Procesul de estimare a valorii activelor va avea la baza rationamente bazate pe cele mai recente 
informatii credibile disponibile, principiul prudentei precum si consideratiile privind relevanta, credibilitatea si 
reprezentarea cu fidelitate prezentate mai sus. Scopul final este ca imobilizarile sa reflecte mai bine valorile 
curente de piata. Efectul modificarii unei estimari contabile se va recunoaste prospectiv prin includerea sa în 
rezultatul: 

a) perioadei în care are loc modificarea, daca aceasta afecteaza numai perioada respectiva (de 
exemplu, ajustarea pentru clienti incerti); sau 

b) perioadei în care are loc modificarea si al perioadelor viitoare, daca modificarea are efect si asupra 
acestora (de exemplu, durata de viata utila a imobilizarilor corporale). 

Potrivit Principiului intangibilitatii, bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa 
corespunda cu bilantul de închidere al exercitiului financiar precedent iar modificarea politicilor contabile se 
efectueaza numai pentru perioadele viitoare, începând cu exercitiul financiar urmator celui în care s-a 
luat decizia modificarii politicii contabile. 

Modificarea politicilor contabile poate fi efectuata numai de la începutul unui exercitiu financiar. Nu 
sunt permise modificari ale politicilor contabile pe parcursul unui exercitiu financiar. În cazul modificarii 
politicilor contabile si corectarii unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilantul perioadei 
anterioare celei de raportare. 
 

2) Utilizarea estimărilor 
 
Intocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014  cu modificările anterioare cere conducerii 
Societăţii să facă estimări şi ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor şi pasivelor, prezentarea 
activelor şi datoriilor contingente la data întocmirii situaţiilor financiare şi veniturilor şi cheltuielilor raportate 
pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societăţii pe baza 
celor mai bune informaţii disponibile la data situaţiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste 
estimări. 
 

3) Continuitatea activităţii 
 
Prezentele situaţii financiare au fost întocmite în baza principiului continutăţii activităţii care presupune că 
Societatea îşi va continua activitatea şi în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumţii 
conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. 
 
Pe baza acestor analize, conducerea consideră că Societatea va putea să-şi continue activitatea în viitorul 
previzibil şi prin urmare aplicarea principiului continuităţii activităţii în întocmirea situaţiilor financiare este 
justificată. 
 

4) Moneda de prezentare a situaţiilor financiare 
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Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Elementele incluse în aceste situaţii financiare 
sunt prezentate în lei româneşti.  
 
B   Principii contabile 
 
Situaţiile financiare prezente sunt întocmite cu respectarea următoarelor principii contabile: 
§ Principiul continuităţii activităţii – care presupune că Societatea îşi va continua în mod normal 

funcţionarea într-un viitor previzibil fără a intra în stare de lichidare sau reducerea semnificativă a activităţii; 
§ Principiul permanenţei metodelor – aplicarea aceloraşi reguli şi norme privind evaluarea, înregistrarea în 

contabilitate şi prezentarea elementelor de activ şi de pasiv, precum şi a rezultatelor, asigurând 
comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile; 

§ Principiul prudenţei. La întocmirea situaţiilor financiare anuale, recunoaşterea şi evaluarea au fost 
realizate pe o bază prudentă şi, în special: 

§  i. în contul de profit şi pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilanţului; 

§ ii. sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, 
chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia; 

§ iii. sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit. 
Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de 
cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit şi pierdere. 

• Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii – a fost evaluat separat fiecare 
element de activ şi datorie; 

• Principiul intangibilităţii – bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă cu bilanţul de 
închidere al exerciţiului precedent; 

• Principiul necompensării – valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi compensate cu valorile 
elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile; 

• Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului – informaţiile prezentate în situaţiile financiare 
anuale trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor, nu numai forma lor 
juridică; 

• Principiul pragului de semnificaţie –orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat 
distinct în cadrul situaţiilor financiare anuale. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeaşi 
natură sau cu funcţii similare trebuie însumate, nefiind necesară prezentarea lor separată. 

 
C  Conversia tranzacţiilor în monedă străină 
 
Tranzacţiile Societăţii în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca 
Naţională a României (BNR) pentru data tranzacţilor. Soldurile în monedă străină sunt convertite în lei la 
cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanţului. 
Câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea tranzacţiilor într-o monedă străină sunt recunoscute în contul 
de profit şi pierdere. 
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Câştigurile şi pierderile rezultate din conversia activelor şi datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt 
recunoscute în contul de profit şi pierdere partial, iar pentru cele menţionate în politicile contabile pentru anul 
2012 în contul „ cheltuieli inregistrate in avans” si respectiv „ventituri inregistrate in avans”. 
 
D   Imobilizări necorporale 
 
1) Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare 
 
Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare se înregistrează iniţial la 
costul de achiziţie sau la valoarea de aport. 
Majoritatea imobilizărilor necorporale înregistrate în această grupă sunt prezentate de programe informatice. 
Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de 3 ani. 
 
2) Avansuri şi alte imobilizări necorporale 

 
In cadrul avansurilor şi altor imobilizări  necorporale se înregistrază avansurile acordate furnizorilor de 
imobilizări necorporale, programe informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi pentru necesităţile 
proprii de utilizare, precum şi alte imobilizări necorporale deţinute de Societate. 
 
E  Imobilizări corporale 
 
1) Cost / evaluare 

Imobilizarile corporale reprezinta active care: 
a) sunt detinute de Societate pentru a fi utilizate în productia de bunuri sau prestarea de servicii, 

pentru a fi închiriate tertilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; si 
b) sunt utilizate de Societate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. 
Imobilizarile corporale cuprind: terenuri si constructii; instalatii tehnice si masini; alte instalatii, 

utilaje si mobilier; avansuri acordate furnizorilor de imobilizari corporale si imobilizari corporale în curs 
de executie. 

Terenurile si cladirile sunt active separabile si sunt contabilizate separat, chiar atunci când sunt 
achizitionate împreuna. O crestere a valorii terenului pe care se afla o cladire nu afecteaza determinarea valorii 
amortizabile a cladirii. 

O imobilizare corporala recunoscuta ca activ este evaluata initial la costul sau determinat în functie de 
modalitatea de intrare în entitate. 

 
 In urma aplicarii OMFP 1802/2014 societatea a reclasificat din grupa „terenuri” in grupa „investitii 
imobiliare” terenurile cu destinatie de inchiriere/arendare. 

Societatea efectueaza periodic reevaluarea imobilizarilor corporale pe baza unor evaluari efectuate, de 
regula, de profesionisti calificati în evaluare care detin calitatea de evaluatori autorizati, membri titulari sau 
acreditati ai organismului profesional în domeniu, recunoscut national si international – Asociatia Nationala a 
Evaluatorilor Autorizati din România (ANEVAR), detinatori ai specializarii Evaluarea bunurilor imobile - EPI.  

Estimarea valorii juste va fi realizata cu respectarea standardelor adoptate de entitatea abilitata de 
lege în acest sens, respectiv de ANEVAR. 
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Efectuarea reevaluarii imobilizarilor corporale va fi prezentata în notele explicative, împreuna cu 
elementele supuse reevaluarii, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum si elementul afectat 
din contul de profit si pierdere. 

Daca o imobilizare corporala complet amortizata mai poate fi folosita, cu ocazia reevaluarii acesteia i 
se stabileste o noua valoare si o noua durata de utilizare economica, corespunzatoare perioadei estimate a se 
folosi în continuare. 

Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel reevaluate se înregistreaza în contabilitate 
începând cu exercitiul financiar urmator celui pentru care s-a efectuat reevaluarea. La reevaluarea unei 
imobilizari corporale, amortizarea cumulatala la data reevaluarii este tratata în următorul mod:este eliminata din 
valoarea contabila bruta a activului si valoarea neta, determinata în urma corectarii cu ajustarile de valoare, 
este recalculata la valoarea reevaluata a activului.  

În cazul în care, ulterior recunoasterii initiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinata 
pe baza reevaluarii activului respectiv, valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului, în locul costului 
de achizitie/costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, 
regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinata în urma 
reevaluarii. 

Elementele dintr-o categorie de imobilizari corporale se reevalueaza simultan pentru a se evita 
reevaluarea selectiva si raportarea în situatiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri 
si valori calculate la date diferite. 

Daca un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din categoria din care face parte trebuie 
reevaluate. O categorie de imobilizari corporale cuprinde active de aceeasi natura si utilizari similare, aflate în 
exploatarea unei entitati. Exemple de categorii de imobilizari corporale sunt: terenuri; cladiri; masini si 
echipamente; nave; aeronave etc. 

Reevaluarile vor fi facute cu suficienta regularitate, astfel încât valoarea contabila sa nu difere 
substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilantului. Valoarea justa a 
imobilizarilor corporale este determinata, în general, plecând de la valoarea lor de piata. 

Daca un activ dintr-o categorie de active nu poate fi reevaluat, de exemplu, din cauza ca nu exista o 
piata activa pentru acel activ, activul trebuie prezentat în bilant la cost, minus ajustarile cumulate de valoare. O 
piata activa este o piata unde sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 

a) elementele comercializate sunt omogene; 
b) pot fi gasiti în permanenta cumparatori si vânzatori interesati; si 
c) preturile sunt cunoscute de cei interesati. 
Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale nu mai poate fi determinata, valoarea activului 

prezentata în bilant trebuie sa fie valoarea sa reevaluata la data ultimei reevaluari, din care se scad ajustarile 
cumulate de valoare. 

În cazul în care se efectueaza reevaluarea imobilizarilor corporale, diferenta pozitiva (cresterea) dintre 
valoarea rezultata în urma reevaluarii si valoarea la cost istoric trebuie prezentata la rezerva din reevaluare, ca 
un sub-element distinct în „Capital si rezerve“ (contul 105 „Rezerve din reevaluare“). Tratamentul în scop fiscal 
al rezervei din reevaluare trebuie prezentat în notele explicative. Indiferent daca valoarea rezervei a fost 
modificata sau nu în cursul exercitiului financiar, Societatea va prezenta în notele explicative urmatoarele 
informatii: 

a) valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar; 
b) diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar; 
c) sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului 

financiar, prezentându-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei în vigoare; 
d) valoarea rezervei din reevaluare la sfârsitul exercitiului financiar. 
Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în 

rezerve (contul 1175 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare“), conform OMFP 
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1802/2014, atunci când acest surplus reprezinta un câstig realizat. Câstigul se considera realizat la scoaterea 
din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. 

Cu toate acestea, o parte din câstig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. În 
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. 

Daca rezultatul reevaluarii este o crestere fata de valoarea contabila neta, atunci aceasta se trateaza 
astfel: 

a) ca o crestere a rezervei din reevaluare prezentata în cadrul elementului „Capital si rezerve“, daca nu 
a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acelui activ; sau 

b) ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ. 
Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete, aceasta se trateaza ca o 

cheltuiala cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrata o suma 
referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scadere a rezervei din reevaluare prezentata în cadrul 
elementului „Capital si rezerve“, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii, iar 
eventuala diferenta ramasa neacoperita se înregistreaza ca o cheltuiala. 

Rezerva din reevaluare trebuie redusa în masura în care sumele transferate la aceasta nu mai sunt 
necesare pentru aplicarea metodei de evaluare utilizate si pentru obtinerea scopului sau sumele reprezentând 
diferente de natura veniturilor si cheltuielilor rezultate la reevaluare trebuie prezentate separat în contul de 
profit si pierdere. 

Nicio parte din rezerva din reevaluare nu va fi distribuita, direct sau indirect, cu exceptia cazului în care 
activul reevaluat a fost valorificat, situatie în care surplusul din reevaluare reprezinta câstig efectiv realizat. 

Ajustarile de valoare se calculeaza în fiecare exercitiu financiar pe baza valorii atribuite imobilizarii la 
încheierea acelui exercitiu financiar. 

În cazul în care se efectueaza reevaluarea, în notele explicative vor fi prezentate, separat pentru 
fiecare element din bilant de natura imobilizarilor corporale reevaluate, urmatoarele informatii: 

a) valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate si suma ajustarilor cumulate de valoare; sau 
b) valoarea la data bilantului a diferentei dintre valoarea rezultata din reevaluare si cea reprezentând 

costul istoric si, atunci când este cazul, valoarea cumulata a ajustarilor suplimentare de valoare. 
 

Este recomandat ca toate rezervele constituite prin reevaluari (inclusiv deprecierile inregistrate cu 
ocazia reevaluarii) sa fie gestionate in mod adecvat printr-o evidenta analitica care sa permita urmarirea 
corecta a reevaluarilor succesive. Pentru gestionarea corecta a sumelor evidentiate in conturile de rezerve din 
reevaluare si a surplusului realizat pe masura amortizari si/sau la scaderea din gestiune, evidenta rezervelor 
reflectate in conturi sintetice din balanta trebuie sa beneficieze de o evidentiere analitica a acestora care sa fie 
in concordanta cu evidenta sintetica. 

In cazul reevaluarilor succesive valoarea reflectata in conturile de rezerve din reevaluare va trebui 
verificata inaintea unei noi reevaluari, in functie de modul in care s-a inregistrat transferul surplusului realizat in 
intervalul cuprins intre doua reevaluari successive. 

Costul istoric al imobilizarilor si valoarea reevaluarilor succesive trebuie gestionata adecvat, ea avand 
implicatii fiscale. 
 
2) Amortizare 

 
Amortizarea se calculează la cost, prin metoda liniară, de-a lungul duratei utile de viaţă  economică estimată a 
activelor, ţinând cont de cadrul legal, după cum urmează: 
 Ani 
Construcţii  10 - 50 ani 
Instalaţii tehnice şi maşini  3 – 20 ani 
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Alte instalaţii, utilaje şi mobilier                            3 – 30 ani 
 
 
Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viaţă indefinită. 
 
3) Vânzarea / casarea  imobilizărilor corporale 
 
Elementele de imobilizări corporale care sunt casate sau cesionate sunt eliminate din bilanţ împreună cu 
amortizarea cumulată corespunzătoare.  
La vânzarea unei imobilizări, diferenţa dintre sumele nete din vânzare şi valoarea din evidenţa contabilă este 
trecută ca venit sau cheltuială în contul de profit şi pierderi. 
Câştigurile şi pierderile din vânzarea imobilizărilor corporale sunt determinate pe baza valorii lor contabile şi 
sunt luate în considerare la stabilirea profitului din exploatare. 
 
4) Cheltuielile ulterioare de întreţinere şi reparaţii  
 

Cheltuielile cu reparaţia sau întreţinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menţine valoarea 
acestor active sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile 
efectuate în scopul îmbunătăţirii performanţelor tehnice sunt capitalizate şi amortizate pe perioadă rămasă 
de amortizare a imobilizării coporale. 
 

5)  Costul îndatorării 
 
Societatea atrage împrumuturi pentru dezvoltarea unor active corporale  care necesită o perioadă îndelungată 
de realizare. Conform politicilor contabile aplicate capitalizarea costurilor îndatorării pentru activele cu ciclu 
lung de fabricatie, începe în momentul în care se realizează cheltuieli pentru acel activ, se generează costurile 
îndatorării şi sunt în curs activităţile necesare pentru pregătirea activului în vederea folosirii prestabilite. 
Cheluielile cu dobânzile aferente altor împrumuturi sunt  recunoscute în contul de  profit si pierdere pe masura 
inregistrarii lor. 
 
F   Deprecierea activelor 
 
Imobilizările corporale şi alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere 
ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanţe indică faptul  că valoarea contabilă nu mai poate fi 
recuperată. Pierderea  din depreciere este prezentată de diferenţa dintre valoarea contabilă şi valoarea de 
inventar. 
 
G   Imobilizări financiare 
 

Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, împrumuturile acordate entitatilor 
afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate entitatilor de care Societatea este legata în virtutea 
intereselor de participare, alte investitii detinute ca imobilizari, alte împrumuturi. Interesele de participare 
reprezinta drepturi în capitalul altor entitati, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legaturi 
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durabile cu aceste entitati, sunt destinate sa contribuie la activitatile entitatii. Detinerea unei parti din capitalul 
unei alte entitati se presupune ca reprezinta un interes de participare, atunci când depaseste un procentaj de 
20%. 

Contravaloarea actiunilor si a altor imobilizari financiare primite cu titlu gratuit se înregistreaza în 
contrapartida cu contul 768- Alte venituri financiare. Acțiunile primite de Societate ca urmare a încorporării 
rezervelor sau a primelor de capital se înregistrează pe seama rezervelor (alte rezerve). La alte creante 
imobilizate se cuprind garantiile, depozitele si cautiunile depuse de entitate la terti. În conturile de creante 
imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistreaza sumele acordate tertilor în baza unor contracte 
pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii. În situatia în care sunt evidentiate în contul de creante 
imobilizate, creante imobilizate cu scadenta mai mare de un an, în bilant, la imobilizari financiare, se va 
prezenta numai partea cu scadenta mai mare de 12 luni, diferenta urmând a fi reflectatala creante. 

Evaluarea initiala 
Imobilizarile financiare recunoscute ca activ se evalueaza la costul de achizitie sau la valoarea 

determinata prin contractul de dobândire a acestora. 
Evaluarea la data bilantului 
Imobilizarile financiare se prezinta în bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru 

pierdere de valoare. 
 
 
Societatea estimeaza periodic pierderile de valoarea pentru imobilizarile financiare pe baza unor 

evaluari efectuate, de regula, de profesionisti calificati în evaluare care detin calitatea de evaluatori autorizati, 
membri titulari sau acreditati ai organismului profesional în domeniu recunoscut national si international – 
Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din România (ANEVAR), detinatori ai specializarii Evaluarea de 
actiuni si alte instrumentelor financiare - EIF. Estimarea pierderii de valoare fata de valoarea de intrare se 
determina, cu respectarea standardelor adoptate de entitatea abilitata de lege în acest sens, respectiv de 
ANEVAR, prin referire la: 

a) Valoarea de piata, pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identifica cu usurinta o 
piata credibila. 

Daca valoarea de piata nu se poate identifica cu usurinta pentru un instrument, dar poate fi identificata 
pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de piata poate fi derivata din cea a 
componentelor sale sau a instrumentului similar; sau 

b) O valoare determinata cu ajutorul unor modele si tehnici de evaluare general acceptate, pentru 
instrumentele pentru care nu se poate identifica cu usurinta o piata credibila. 

Astfel de modele si tehnici trebuie sa asigure o aproximare rezonabila a valorii de piata si trebuie 
testate periodic (si revizuite, daca este cazul) prin compararea valorilor furnizate cu preturile tranzactiilor 
efective observabile sau pe baza oricaror informatii de piata disponibile. În notele explicative se vor prezenta 
ipotezele semnificative care stau la baza acestor modele si tehnici de evaluare. 

Piata credibila are semnificatia pietei active. O piata activa este o piata unde sunt îndeplinite cumulativ 
urmatoarele conditii: 

a) elementele comercializate sunt omogene; 
b) pot fi gasiti în permanenta cumparatori si vânzatori interesati; si 
c) preturile sunt cunoscute de cei interesati. 
 
Existenta ajustarilor de valoare stabilite la data bilantului necesita si inregistrarea acestora in 

contabilitate. 
 

Valoarea ajustarilor se determina ca diferenta intre valoarea contabila a acestora si valoarea evaluată 
la data bilantului, prin una din metodele prezentate anterior. Ajustarile de valoare au rolul de a corecta valoarea 
imobilizarilor financiare prezentate in situatiile financiare 
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Este important ca ajustarile de valoare pentru imobilizari sa fie evidentiata intr-o situatie analitica care 
sa permita o gestionare corecta a ajustarilor si o reluare corecta a acestora la venit atunci cand este cazul. 

In cazul scaderii din gestiune a imobilizarilor financiare pentru care au fost constituite ajustari de 
valoare, acestea vor fi reluate la venit proportional cu numarul de imobilizari scazute (actiuni/parti sociale) din 
gestiune, sau in toatalitate daca acestea au fost scazute in totalitate. Articolul contabil folosit pentru reluarea la 
venit este cel prezentat anterior. 
 
 
H   Stocuri 
 

Stocurile sunt active circulante: 
a) Detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii; 
b) In curs de productie in vederea vanzarii in procesul desfasurarii normale a activitatii; 
c) Sub forma de materii prime, material si alte consumabile care urmeaza sa fie folosite in procesul 

de productie sau pentru prestarea de servicii. 
Deasemenea, atunci cand un teren este cumparat in scopul construirii pe acestea de constructii 

destinate vanzarii, acesta este inregistrat la stocuri. 
 Societatea estimeaza periodic pierderile de valoare pentru stocuri pe baza unor evaluari / estimari 

efectuate in cadrul procedurii de inventariere anuala sau ori de cate ori exista informatii in acest sens. 
Se evalueaza la valoarea contabila, mai putin ajustarile pentru deprecierile constatate. Ajustari pentru 

depreciere se constata inclusiv pentru stocurile fara miscare. In cazul in care valoarea contabila a stocurilor 
este mai mare decat valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, 
prin constituirea unei ajustari de depreciere. 

Fac obiectul reevaluarii si stocurile in curs de executie. 
Prin valoare realizabila neta a stocurilor se intelege pretul de vanzare estimat care ar fi obtinut pe 

parcursul desfasurarii normale a activitatii, minus costurile pentru finalizarea bunului, atunci cand este cazul si 
costurile estimate necesare vanzarii. 

Pentru determinarea valorii ajustarilor de valoare se va face diferenta intre valoarea contabila si 
valoarea de inventar (respectiv valoarea realizabila neta). Aceste ajustari au rolul de a corecta valoarea la care 
sunt prezentate stocurile in situatiile financiare. 

Constatarea deprecierii de valoare a stocurilor se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe seama 
cheltuielilor.  

La descarcarea in gestiune a stocurilor pentru care au fost constituite ajustari, acestea vor fi reluate la 
venituri. 

Daca la efectuarea unei evaluri ulterioare, efectuata cu ocazia inventarierii se constata ca ajustarile 
constituite anterior nu mai sunt necesare, sau ele au o valoare mai mica decat cea aflata in sold la data 
evaluarii, acestea se reiau la venit in totatlitate sau partial (in functie de valoarea de inventar actuala), 
utilizandu-se acelasi articol contabil enuntat anterior. 

 
 

I  Creanţe si datorii 
 

Determinarea valorii ajustarilor pentru creante se face ca diferenta intre valoare contabila a creantei si 
valoarea estimata ca fiind probabila de incasat. Aceste ajustari au rolul de a corecta valoarea la care sunt 
prezentate creantele in situatiile financiare. 

 
Deprecierea de valoare a creantelor se inregistreza in contul de rezultat prin inregistrea lor pe seama 

cheltuielilor. 
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Reluarea la venit se face si in cazul in care la o evaluare ulterioara se constata ca aceste ajustari nu 

mai sunt necesare sau in cazul in care valoarea lor este mai mica decat ajustarea constituita in sold la data 
ajustarii. Articolul contabil prin care se face relaurea la venit este cel prezentat anterior. 

Este recomandat ca pentru clientii trecuti in categoria clientilor incerti ajustarile de valoare sa fie facute 
pana la nivelul valorii creantei (sau utilizand cea mai prudenta estimare posibila a valorii de incasat). 
 
J  Investiţii financiare pe termen scurt 
 
Acestea includ depozitele pe termen scurt la bănci şi alte investiţii pe termen scurt cu lichiditate mare, precum 
şi certificate de trezorerie. 
 
K  Numerar şi echivalente de numerar 
 
Disponibilităţile şi alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul existent în conturile bancare şi în 
casierie, precum şi de alte valori echivalente în numerar.  
Echivalentele de numerar sunt considerate investiţii pe termen scurt, cu grad înalt de lichiditate, care pot fi uşor 
transformate în numerar. 

Pentru prezentarea in bilant a conturilor de activ din clasa 5 se au in vedere urmatoarele reguli 
generale si specific: 

La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenţei, potrivit căruia se va ţine 
seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.  Pentru elementele de 
natura activelor din clasa trezorerie înregistrate la cost, diferenţele constatate în minus între valoarea de 
inventar şi valoarea contabilă se evidenţiază distinct în contabilitate, în conturi de ajustări, aceste elemente 
menţinându-se la valoarea lor de intrare. Disponibilităţile băneşti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile 
de garanţie, acreditivele, ipotecile, precum şi alte valori aflate în casieria unităţilor se prezintă în bilanţ în 
conformitate cu prevederile legale. 

Disponibilităţile băneşti şi alte valori similare în valută se evaluează în bilanţ la cursul de schimb 
valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar. 

Titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare)  prezentate in contabilitate la costul de 
achizitie, se evalueaza la data bilantului, valoarea lor de inventar reprezentand costul istoric mai putin 
eventualele ajustari pentru pierdere de valoare. Pentru titurile pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o 
piaţă reglementată evaluarea se face tinand cont de valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare.  

Valoarea ajustarilor de pierdere de valoare pentru titurile pe termen scurt se determina ca diferenta 
intre valoarea contabila a titurilor si valoarea evaluata la data bilantului. Pentru titurile tranzactionabile valoarea 
evaluata va fi reprezentat de cotatia din ultima zi de tranzactinare de pe piata respectiva. Ajustarile de valoare 
au rolul de a corecta valoarea titurilor pe termen scurt prezentate in situatiile financiare. 

La fel ca si in cazul imobilizarilor financiare, este important ca ajustarile de valoare pentru titurile pe 
termen scurt sa fie evidentiata intr-o situatie analitica care sa permita o gestionare corecta a ajustarilor si o 
reluare corecta a acestora la venit atunci cand este cazul. 

   Inregistrarea ajustarilor de valoare se inregistreza pe seama cheltuielilor si se reflecta in contul de 
profit si pierdere.  
 
L   Capital social 
 
Acţiunile emise sunt clasificate în capitaluri proprii. 
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M  Dividende 
 
Dividendele aferente acţiunilor ordinare vor fi recunoscute ca datorie la data declarării acestora. 
 
N Imprumuturi 
 
Imprumuturile pe termen scurt şi lung înregistrate iniţial la suma primită, net de costurile aferente obţinerii 
împrumuturilor.  
Cota pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificat în “Datorii – sume ce trebuie plătite într-o 
perioadă de până la un an” este inclusă în “sume datorate instituţiilor de credit” din cadrul datoriilor curente. 
 
O  Contabilitatea contractelor de leasing în care Societatea este locatar 
 
Contracte de leasing financiar 
 
Contractele de leasing pentru imobilizări corporale în care Societatea îşi asumă toate riscurile şi beneficiile 
aferente proprietăţii sunt clasificate ca şi contracte de leasing financiar. Leasing-urile financiare sunt  
capitalizate la valoarea actualizată estimată a plăţilor. Fiecare plată este împărţită între elementul de capital şi 
dobândă pentru a se obţine o rată constantă a dobânzii pe durata rambursării. Sumele datorate sunt incluse în 
datoriile pe termen scurt sau lung. Elementul de dobândă este trecut în contul de profit şi pierderi pe durata 
contractului. Activele deţinute în cadrul contractului de leasing financiar sunt capitalizate şi amortizate pe 
durata lor de viaţă utilă. 
 
Contracte de leasing operaţional 
 
Contractele de leasing în care o porţiune semnificativă a riscurilor şi beneficiilor asociate proprietăţii sunt 
reţinute de locator, sunt clasificate ca şi contracte de leasing operaţional. Plăţile efectuate în cadrul unui 
asemenea contract (net de orice facilităţi acordate de locator) sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere 
pe o bază  liniară pe durata contractului. 
 
P   Datorii  comerciale   
 
Datoriile comerciale se înregistrează la valoarea nominală şi nu includ reducerile comerciale acordate de 
furnizori. 
 
Q  Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 
 
Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli vor fi recunoscute în momentul în care Societatea are o obligaţie legală 
sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru stingerea obligaţiei este probabil să fie necesară o 
ieşire de resurse care încorporează beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce 
priveşte valoarea obligaţiei. Nu se recunosc provizioane pentru pierderi operaţionale viitoare. 
 
R  Beneficiile angajaţilor  
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Pensii şi alte beneficii după pensionare 
 
În cursul normal al activităţii, Societatea plăteşte contribuţii la bugetul statului pentru asigurări sociale, fondul 
de şomaj şi fondul de sănătate în conformitate cu reglementările legale în vigoare în cursul anului, calculate la 
salariile brute. Valoarea acestor contribuţii se înregistrează în contul de profit şi pierdere în aceeaşi perioadă în 
care se înregistrează şi cheltuielile cu salariile.  
 
In cursul anului 2017 toţi angajaţii Societăţii au fost membrii ai planului de pensii al statului român, inclusiv a 
legislaţiei privind pensiile private. 
 
 Societatea nu a operat în nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi nu a avut alte obligaţii 
referitoare la pensii.  

 
S   Impozitare 
 
Impozit pe profit curent 
 
Societatea înregistrază impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările fiscale, confom 
legislaţiei fiscale relevante. 
Calculul impozitului pe profit porneşte de la rezultatul anului financiar, corectat cu elemente deductibile şi 
nedeductibile la care se aplică cote de impozitare aflate în vigoare la data încheierii bilanţului contabil. 
 
T   Recunoaşterea veniturilor 
 
Veniturile din vânzarea de terenuri, apartamente şi hale sunt recunoscute în momentul în care societatea a 
transferat cumpărătorului principalele riscuri şi beneficii asociate deţinerii acestora. 
 
Veniturile aferente serviciilor de construcţii (atunci când Societatea construieşte imobile pentru a le revinde) sunt 
recunoscute pe baza stadiului de finalizare, în conformitate cu lucrările efectuate şi respectiv devizele acceptate. 
 
Veniturile din chirii sunt recunoscute pe baza principiilor contabilităţii de angajament în conformitate cu substanţa 
economică a contractelor aferente. 
 
Veniturile din dobânzi sunt recunoscute periodic, în mod proporţional, pe măsura generării venitului respectiv, pe 
baza contabilităţii de angajamente. 
 
Dividendele sunt recunoscute ca şi venituri în momentul în care se stabileşte dreptul legal de a primi aceste sume. 
 
In raportările financiare, veniturile şi cheltuielile sunt prezentate la valoarea justă. In bilanţul contabil, datoriile şi 
creanţele de la aceeaşi parteneri sunt prezentate la valoarea netă în momentul în care există un drept de 
compensare. 
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La data bilanţului se recunosc ca şi venituri ale perioadei numai cele aferente exerciţiului financiar respectiv, 
delimitarea pe exerciţii făcându-se prin contul de venituri în avans, când este cazul. 
 
Veniturile din reluarea provizioanelor se evidenţiază separat în funcţie de natura acestora, în cazul în care are loc 
realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibilă. 
 
U   Cifra de afaceri 
 
Cifra de afaceri reprezintă veniturile facturate nete, fără TVA şi rabaturi/discounturi  comerciale, pentru bunurile 
livrate sau alte servicii prestate terţilor. 
 
V   Cheltuieli de exploatare 
 
Costurile de exploatare sunt trecute pe cheltuieli în perioada în care sunt efectuate. La data bilanţului se 
recunosc ca şi cheltuieli ale perioadei numai cele aferente exerciţiului financiar respectiv, delimitarea pe 
exerciţii făcându-se prin contul de cheltuieli anticipate. 
 
X  Veniturile şi cheltuielile cu dobânzile 
 
Veniturile din dobânzile sunt recunoscute în Contul de Profit şi Pierdere pentru toate instrumentele financiare 
purtătoare de dobânzi, în momentul apariţiei lor cu respectarea principiului contabilităţii de angajamente. 
Veniturile din dobânzi includ venituri fixe din eventuale depozite pe termen scurt constituite de societate. 
 
Cheltuielile cu dobânzile sunt recunoscute parţial în contul de profit şi pierdere, diferenţa fiind înregistrată ca o 
cheltuială în avans, conform  politicilor contabile actualizate. 
 
Y   Alte venituri şi cheltuieli din exploatare  
 
Alte venituri şi cheltuieli din exploatare sunt contabilizate la momentul apariţiei lor. 
 

 Z   Valoarea justă a instrumentelor financiare  
 
Instrumentele financiare evidenţiate în bilanţ includ casa şi  conturile bancare, creanţe comerciale şi alte 
creanţe, datoriile comerciale şi alte datorii, precum şi sume datorate instituţiilor de credit. Metodele specifice de 
recunoaştere sunt prezentate în politicile individuale corespunzătoare fiecărui element. 

  
NOTA 7 – Participaţii şi surse de finanţare 

 
a. Capitalul social al S.C, IMOTRUST S.A. la 31 decembrie 2018 este de 42.574.482, 20 lei reprezentand 

42.574.482 actiuni. Toate actiunile sunt comune, au fost subscrise si sunt platite integral la 31 
decembrie 2018. Toate actiunile au acelasi drept de vot si au o valoare nominala de 0,1 lei/actiune . 

 Actiunile S.C. IMOTRUST S.A. se tranzactioneaza: Segmentul ATS, categoria AeRO Premium, 
administrata de catre Bursei de Valori Bucuresti. 
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   Structura actionariatului la 31 decembrie 2018, inregistrata la Depozitarul Central, este urmatoarea: 

 
 
b   Acţiuni răscumpărabile 
 
In cursul anului 2018 nu s-au înregistrat răscumpărări de acţiuni proprii. 
 
NOTA 8 – Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi de 
supraveghere 

 
a.  Indemnizaţii acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere 
 
Administrarea, coordonarea şi gestionarea activităţii în 2018 a fost realizată de un Comitetul Director, sub 
supravegherea  Consiliul de Supraveghere  ales de  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. 
Pe parcursul exerciţiului financiar, societatea a acordat comitetului director indemnizatii in baza contractelor de 
mandate. 
Consiliul de Supraveghere s-a întrunit conform prevederilor Legii 31/1991 actualizată şi modificată, analizând şi 
hotărând modul de derulare a activităţii societăţii conform atribuţiilor care îi revin potrivit legii, statutului 
societăţii şi contractului de administrare. 
 
Comitetul Director este format din trei membri. 
 

Structura personalului 
 
 
 
 

Exerciţiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 

2017 

Exerciţiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 

2018 
Angajaţi productivi - - 
Administrativ (TESA) 10 9 

Actionar Act iuni Procent 

alti actionari I others 155.126.011 36,4364 % 

SC UTA SA loc. ARAD jud. ARAD 89.663.623 21,0604 % 

SC PARC INDUSTRIAL UTA SRL loc. ARAD jud. ARAD 64.112.992 15,0590 % 

ARCVIA MINERVA SA loc. ARAD jud. ARAD 64.083.500 15,0521 % 

SC BLOC 03 UTA SRL loc. ARAD jud. ARAD 52.758.696 12,3921 % 

TOTAL 425.744.822 100% 
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Total angajaţi 10 9 
 
În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi către instituţii ale statului român în contul pensiilor angajaţilor 
săi. Toţi angajaţii Societăţii sunt membrii ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un 
alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu are nici un fel de alte obligaţii referitoare la 
pensii. Mai mult, Societatea nu este obligată să ofere beneficii suplimentare angajaţilor după pensionare 
 
NOTA 10  -   Alte informaţii 
 
Informaţii cu privire la prezentarea Societăţii 
 
Societatea IMOTRUST SA cu sediu în Arad, str. Poetului nr. 1C este o societate pe acţiuni. 
 
În luna februarie 2015 prin AGEA se hotărăște, în baza legii nr 151/2014,  trecerea societății pe un Sistem 
alternativ de tranzacționare a valorilor imobiliare și, anume, piața AeRO. Decizia de acceptare a acestei 
modificări a fost emisă la data de 17.06.2015 de către ASF. Astfel, începând cu  data de  05.08.2015, 
societatea a devenit tranzactionabila pe sistemul alternativ al pieței bursiere, AeRO.  
 
Principalul obiect de activitate al societăţii este: Dezvoltarea (promovare) imobiliară – cod CAEN 4110.  
In prezent proiectele imobiliare ale Societăţii şi filialelor sale se desfăşoară în judeţele:  Arad, Cluj, Bacau şi 

Braşov. 
 
Numărul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului: J 02/541/1991.  
 
Codul Unic de Înregistrare fiscală: 1680630. 
 
 
Ipoteci şi garanţii 
 
La 31 decembrie 2017 Societatea avea constituite angajamente de natura ipotecilor şi garanţiilor care au fost 
prezentate anterior, pentru creditele angajate de societate, în vederea achiziţionării de terenuri, amenajări şi 
modernizări active proprii şi pentru  achiziţii acţiuni la societăţi comerciale.  
 
S-a introdus actiune de reclamanta SC Imotrust SA impotriva ANAF - Directia Generală Antifraudă Fiscală 
pentru anularea Deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii nr. A_FHD14257/06.11. 2017 si constatarea 
nelegalității Procesului Verbal nr. 2721/13.11.2017 si pe cale de consecinta sa se dispuna ridicarea măsurilor 
asiguratorii instituire prin Decizie. Măsurile asiguratorii dispuse au la bază sumele estimate/stabilite prin 
Procesul Verbal nr. 2721 din data de 13.11.2017 intocmit de Directia Antifrauda 5 Deva fiind stabilit un 
prejudiciu total estimat la valoarea de 6.227.291 lei. A fost instituit sechestru asigurator asupra unui numar de 
71 de imobile – terenuri intravilane si extravilane proprietatea societatii situate pe raza loc. Arad, Vladimirescu 
si Livada. 
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In prima instanta la Curtea de Apel Timisoara s-a admis in parte acţiunea în contencios administrativ formulată 
de reclamanta S.C. IMOTRUST S.A. în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE 
FISCALĂ – DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ. Dispune anularea Deciziei de instituire a 
măsurilor asigurătorii nr. AFHD 14257/06.12.2017. Respinge capătul de cerere privind constatarea nelegalităţii 
Procesului-verbal nr. 2721/13.11.2017. Document: Hotarâre 156/2018  14.06.2018 
ANAF a declarat recurs. 
Recursul se judecata la ICCJ. Termen la data de 20.06.2019. 
Pana in prezent nu exista nici un titlu de creanta emis de Organul fiscal competent. 
       Societatea apreciaza ca nu se impune constituirea de provizioane reprezentand valoarea imobilizarilor 
corporale care fac obiectul masurilor asiguratorii deoarece asa cum este prezentat la capitolul de mai jos, 
Evenimente ulterioare aparute dupa inchiderea exercitiului,  in cadrul societatii s-a desfasurat un control 
inopinat in urma caruia organele de inspectie fiscala constata ca nu se impune initierea unei inspectii fiscale. 
 

Informatii privind relatiile cu partile afiliate: 

Datoriile semnificative ale societatii catre afiliti la 31.12.2018 sunt : 

SC ARCVIA MINERVA SA 

- suma de 10.836.172,69 lei reprezentand finantare 

- suma de 10.580.129 lei, reprezentand datorie rezultata din promisiunile de cesiune parti sociale, 
incheiate in anul 2010, suma fiind incasata in avans, respectiv o datorie dintr-un contract de cesiune 
de creanta incheiata cu aceasta. Pana la data situatiilor financiare actuale, tranzactiile nu au fost 
finalizate. 

-suma de 386.782 lei reperezentand datorii comerciale 

SC IMOTRUST PARTENERS MANAGEMENT S.A. - suma de 91.485,87 lei reprezentand datorii 
comerciale 

SC IMOTRUST FACILITY MANAGEMENT S.A. - suma de 35.792,39 lei reprezentand datorii 
comerciale 

SC UTA SA- suma de 7.115.035,51 lei reprezentand soldul datoriilor generate de relatiile 
contractuale cu aceasta societate. 

SC ABH RESIDENCE DEVELOPMENT SA – suma de 4.995.317,75 lei reprezentand soldul 
datoriilor generate de relatiile contractuale cu aceasta societate. 

SC ROMANA RESIDENCE DEVELOPMENT SA – suma de 26.515,40 lei reprezentand datorii 
comerciale. 

Creantele semnificative ale societatii catre afiliati la 31.12.2018 sunt: 
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SC VIA CARMINA BUSINESS SRL  

-suma de 712.644,57 lei reprezentand creante comerciale 

SC ZONA 5 VIA CARMINA SA 

- suma de 425.710,32 lei reprezentand finantare societate. 

- suma de 2.439.527,82 lei reprezentand creante comerciale. 

SC ARCVIA MINERVA SA 

-  Suma de 324.674,08 lei reprezentand cesiune de creante si alte contracte comerciale. 

- suma de 18.355,97 lei reprezentand decontare in asociere in participatiune 

- suma de 834.290,65 lei reprezentand finantare 

Evenimente ulterioare aparute dupa inchiderea exercitiului  
 

a. Prin Ordonanta nr. 290/29.05.2014 Tribunalul Arad a admis cererea formulata de creditoarea UTA SA.  

UTA SA  a depus cerere de executare silita, aceasta fiind incuviintata de Judecatoria Arad  prin 
Incheierea nr. 9651/23.11.2018.  

La data de 10.12.2018, in dosarul de executare silita nr. 1313/2018, BEJ Dobrei Dacian a instituit 
sechestru asupra unui nr. de 464.216 actiuni detinute de Imotrust SA in capitalul societatii Arcvia Minera SA, 
CUI 949332, ORC J02/683/2010 pana la concurenta sumei de 6.290.042, 30 lei. 

In urma intalnirii partilor, la data de 17.01.2019, cu privire la modalitatea de valorificare a actiunilor 
sechestrate in prezentul dosar, detinute de debitoare la SC SC Arcvia Minerva SA, partile de comun acord 
decid vanzarea amiabila. 

In dosarul de executare silita nr. 1313/2018, la licitatia prin vanzare din data de 06.03.2019, in contul 
creantei detinuta de UTA SA, s-au adjudecat un numar de 241.924 actiuni detinute de Imotrust SA  in 
capitalul social al societatii Arcvia Minerva SA, pentru pretul de 6.290.042, 30 lei reprezentand debit si 
cheltuieli de executare. 

 
b. Prin Ordonanta nr. 112/24.04.2014 Tribunalul Arad a admis cererea formulata de creditoarea ABH 

Residence Development SA (fost Parc Industrial UTA SA).  

ABH Residence Development SA a depus cerere de executare silita, aceasta fiind incuviintata de 
Judecatoria Arad  prin Incheierea nr. 8852/04.09.2014.  

In 2014 a fost deschis dosarul de executare silita nr. 1015/2014 la BEJ Dobrei Dacian, iar la data de 
06.11.2018 a fost inregistrata o noua cerere de continuare a procedurii de executare silita. 
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La data 29.11.2018 in dosarul de executare silita nr. 1015/2014 EJ Dobrei Dacian a instituit sechestru  
asupra unui nr. de 464.216 actiuni detinute de Imotrust SA in capitalul societatii Arcvia Minera SA, CUI 949332, 
ORC J02/683/2010 pana la concurenta sumei de 2.359.220, 35 lei. 

In urma intalnirii partilor, la data de 17.01.2019, cu privire la modalitatea de valorificare a actiunilor 
sechestrate in prezentul dosar, detinute de debitoare la SC Arcvia Minerva SA, partile de comun acord decid 
vanzarea amiabila. 

In dosarul de executare silita nr. 1015/2014, la licitatia prin vanzare din data de 05.04.2019, in 
contul creantei detinuta de ABHRD in suma de 2.369.720, 35 lei s-au adjudecat un numar de 
123.000 actiuni detinute de Imotrust SA  in capitalul social al societatii Arcvia Minerva SA, 
pentru pretul de 3.198.000 lei urmand ca diferenta de pret in suma de 828.279, 65 lei sa fie 
achitata de catre ABHRD in termen de 5 zile procedurale de la data de 05.04.2019. 
 

c. In perioada 25.03.2019-29.03.2019 societatea a avut un control inopinat in vederea stabilirii 
oportunitatii efectuarii unei inspectii fiscale la constatarile emise de catre inspectorii Antifrauda in 
procesul verbal nr. 2721/13.11.2017. concluzia controlului inopinat este ca nu se impune initierea unei 
inspectii fiscale, constatari inscrise in procesul verbal nr. 93/28.03.2019. 

d. Avand in vedere Bilantul contabil  aferent exercitiului financiar al anului 2018 potrivit caruia s-a 
inregistrat o pierdere de - 9.202.443 lei, fapt ce a condus la scaderea capitalurilor proprii pana la 
valoarea de 7.457.844 lei. Astfel in prezent ne aflam in situatia in care  activul net al societatii s-a 
diminuat  la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris de 42.574.482,20 RON,  
Avand in vedere pierderea contabila inregistrata in anul curent de - 9.202.443 lei, precum si a reducerii 

capitalurilor proprii conform notei privind„Situatia modificarii capitalurilor proprii”, stabilite in situatiile financiare  
aferente anului 2018, care urmeaza a fi aprobate de catre actionari in AGOA din 24.04.2019, Directoratul 
Societatii prezinta actionarilor raportul intocmit care ilustreaza situatia patrimoniala a Societatii, respectiv faptul 
ca Societatea se afla in situatia prevazuta de art.153 (24) alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile, in 
sensul ca activul net s-a diminuat la mai putin de o jumatate din valoarea capitalului social subscris. In aceste 
conditii, Presedintele Directorarului arata ca s-a conformat dispozitiilor legale care prevad obligativitatea 
convocarii AGEA in scopul consultarii actionarilor cu privire la necesitatea sau oportunitatea dizolvarii societatii. 

“(1) Dacă consiliul de administraţie, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite 
prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii, determinat ca diferenţă 
între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea 
capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide 
dacă societatea trebuie să fie dizolvată. 
(3) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, va prezenta adunării generale extraordinare 
întrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situaţia patrimonială a societăţii, însoţit de observaţii ale 
cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societăţii cu cel 
puţin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acţionar 
interesat. În cadrul adunării generale extraordinare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, îi 
va informa pe acţionari cu privire la orice fapte relevante survenite după redactarea raportului scris. 

           Societatea s-a aflat intr-o situatie similara in cursul anului 2017, cu toate acestea, directoratul a 
considerat la momentul respectiv a nu se lua nicio masura in acest sens, potrivit art.153 ind.24 din Legea 
societatilor, intrucat se preconiza ca aceasta pierdere sa fie acoperita prin realizarea fuziunii Imotrust cu alte 
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entitati, procedura pentru care exista acordul de principiu al acționarilor societății conform Hotararii AGEA nr.2 
din data de 27.04.2017, fuziune care nu a fost finalizata pana la finele anului 2018. 

In convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii care a avut loc la data de 
27.04.2018, pe ordinea de zi a fost prevazut un punct important privind aprobarea de  principiu a 
fuziuni societatii IMOTRUST SA in calitate de societate absorbantă cu societatile S.C. VIA CARMINA 
BUSINESS S.A., inmatriculata la ORCT Arad sub nr.J02/361/2012, avand CUI:30026711; S.C.  ZONA 
5 VIA CARMINA S.A., inregistrata la ORC Arad sub J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, in calitate 
de societati absorbante.  
Proiectul de fuziune a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV- a, nr. 2413 din data de 
25.06.2018. 
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii care a avut loc la data de 20.08.2018, 
actionarii au aprobat operatiunea de fuziune a societatii IMOTRUST SA in calitate de societate 
absorbantă cu societatile S.C. VIA CARMINA BUSINESS S.A., inmatriculata la ORCT Arad sub 
nr.J02/361/2012, avand CUI:30026711; S.C.  ZONA 5 VIA CARMINA S.A., inregistrata la ORC Arad 
sub J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, in calitate de societati  absorbite. 
            La data de 20.11.2018 a fost inregistrata la Tribunalul Arad cererea societatii Imotrust SA 
pentru aprobarea operatiunii de fuziune de catre instanta. S-a solicitat un termen pentru obtinerea 
acordului Bancii Transilvania SA Cluj, sucursala Arad privind fuziunea. S-a obtinut acordul la data de 
29.01.2019. 
            Au fost inregistrate 6 cereri de retragere ale actionarilor formulate in termenul legal prin care si-
au exercitat dreptul de retragere din societatea Imotrust SA pentru un numar total de 5.148.086 actiuni 
detinute de actionari la data de referinta 05.09.2019, data stabilita in Adunarea Generala Extraordinara 
a Actionarilor Societatii care a avut loc la data de 20.08.2018. 
            S-a solicitat suspendarea judecarii cauzei la data de 31.01.2019 pentru identificarea 
corespunzatoare a bunurilor care urmeaza a fi transmise societatii absorbante in vederea respectarii 
dispozitiilor art. 170 din Ordinul nr. 700/2017 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si 
inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara. 
            La data de 21.03.2019 s-a solicitat repunerea pe rol a cauzei, iar la data de 11.04.2019 
Tribunalul Arad a admis cererea formulate de societatea Imotrust SA si a dispus inregistrarea mentiunii 
fuziunii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul. La data aprobării situațiilor financiare 
anuale pentru exercițiul financiar 2018 fuziune nu este finalizată. 

 

Capitalul social si structura actionariatului 

Capitalul social, actiuni, actionariat 

Capitalul social al S.C, IMOTRUST S.A. la 31 decembrie 2018 este de 42.574.482,20 lei reprezentand 
42.574.482 actiuni. Toate actiunile sunt comune, au fost subscrise si sunt platite integral la 31 decembrie 2018. 
Toate actiunile au acelasi drept de vot si au o valoare nominala de 0,1 lei/actiune. 
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Auditori:  
 
Situatiile financiare ale anului 2018 au fost auditate de un auditor financiar extern. 
 

 Cursul valutar 
 Soldurile conturilor exprimate in valuta au fost convertite in lei, la cursul de schimb valutar afisat de 
BNR pentru data de 31.12.2018, respectiv 4.6639 lei/euro. 
 
 
  
 Presedinte   Comitet   Director                                                                                         Director economic 
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BILANT PRESCURTAT 

CodlO la data de 31.12.2018 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la: 

Nr.rd. rd. 
OMFP 01.01.2018 31.12.2018 nr.10/ 
03.01.19 

A B 1 2 

A. ACTIVE IMOBILIZATE 

I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201 +203+205+206+2071+4094+208-280-290) 01 01 414.000 148 

11. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 
02 02 3.672.773 3.842.044 + 227 + 231 + 235+4093-281- 291-2931- 2935) 

111. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265H66+267* • 296*) 03 03 15.669.964 12.364.988 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 19.756.737 16.207.180 

8. ACTIVE CIRCULANTE 

I. STOCURI (ct.301 +302+303+321 +322+/-308+323+ 326+327+328+ 331 + 332 
+ 341 + 345+ 346+ 34 7 +/- 348+ 351 + 354+ 356+ 357 + 358+ 361+/-368+371+/-378 05 05 48.114.327 41.908.052 
+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428) 

11.CREANTE 1) (Sumele care urmeaza sa fie !ncasate dupa o perioada mai mare 
de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 

06a 1. (ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 "+436*'+437**+4382 06 
(301) 7.997.703 7.249.611 

+441 **+4424+din ct.4428** +444·**+445+446**+44 7·**+4482 +451 **+453** 
+456**+4582+461+4662+473** - 491 -495 -496+5187) 

2. Creante reprezent21nd dividende repartizate In cursu! exercitiului 
07 

066 
financiar (ct 463) (302) 

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 7.997.703 7.249.611 

Ill. INVESTITII PETERMEN SCURT 
09 07 (ct.501 +505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) 

IV. CASA ~I CONTURI LA BANCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541 +542) 10 08 25.599 64.115 

ACTIVE CIRCULANTE • TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 56.137.629 49.221.778 

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 12 10 4.710.370 4.325.844 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 13 11 4.710.370 4.325.844 
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 14 12 

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE iNTR-O PERIOADA DE PANA 
LA UN AN (ct.161+ 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401+403+404+405+408+419 
+421 +423+424+426+427 +4281 +431 *** +4 36***+437*-+4381 +441 ***+4423 15 13 53.879.721 50.463.413 
+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457 
+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519) 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 
16 (rd.09+11· 13-20-23-26) 14 2.205.680 -1.386.109 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DA TORII CURENTE (rd.04 + 12+ 14) 17 15 21.962.417 14.821.071 
G. DATORll:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE 
DE UN AN (ct.161+ 162+ 166+ 167+ 168-169+269+401 +403+404+405+408+419 
+421 +423+424+426+427 +4281 +431 *** +4 36*** +43 7*** +4 381 +441 ***+4423 18 16 5.876.087 5.185.498 
+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+4581 
+462+4661+473***+509+5186+519) 

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 19 17 0 2.177.729 

I. VENITURI IN AVANS (rd.19 + 22 + 25 + 28) 20 18 4.762.598 4.470.318 

1. Subven\ii pentru investi\ii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19 0 

Sume de reluat lntr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*) 22 20 0 

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*) 23 21 0 

2. Venituri 1nregistrate in avans (ct. 472) (rd.23+24) 24 22 4.762.598 4.470.318 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 25 23 4.762.598 4.470.318 
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Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 26 24 

3. Venituri In avans aferente activelor primite prin transfer de la dienti (ct. 478) 
27 25 (rd.26+27) 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*) 28 26 

Sume de reluat lntr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*) 29 27 

Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28 

J. CAPITAL ~I REZERVE 

L CAPITAL (rd. 30+31 +32+33+34) 31 29 42.574.482 42.574.482 

1. Capital subscris varsat {ct. 1012) 32 30 42.574.482 42.574.482 

2, Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 33 31 0 

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32 

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35 33 

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 36 34 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35 5.000 5.000 

Ill. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36 1.297.110 1.871.067 

IV. REZERVE (ct.106) 39 37 17.859.235 17.859.235 

Aqiuni proprii (ct. 109) 40 38 

Cci:?tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 41 39 

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149) 42 40 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 43 41 0 0 

SOLD D (ct. 117) 44 42 28.071.564 45.649.497 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 

SOLDC(ct. 121) 45 43 0 0 

SOLD D (ct. 121) 46 44 17.577.933 9.202.443 

Repartizarea profitului (ct. 129) 47 45 

CAPITALURI PROPRII • TOTAL 
(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41·42+43-44-45) 48 46 16,086.330 7.457.844 

Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47 

Patrimoniu! privat (ct. 1017} 2; 50 48 

CAPITALURI • TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13·16·17·18) 51 49 16.086.330 7.457.844 

Suma de control F 10 : 870882319 I 2242706459 

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective, 
**) Solduri debitoare ale conturilor respective. 

***} Soldurl creditoare ale conturilor respective. 

l) Sume!e insc:rise la acest rand ~i preluate din contul 267 reprezintii crean\ele aferente contractelor de 
!easing financiar ~i altor contracte asimilate, precum ~i alte creante imobilizate, scadente lntr-o perioada 
mai mica de 12 luni. 

ADMINISTRATOR, 

Numele si prenumele 

I DUICA ANA CRISTINA 

2) Se va completa de ciitre entitiijile ciirora le sunt incidente prevederile Ordinului rnlnistrului finante!or 
publice ~l al ministru!ui delegat pentru buget m. 668/2014 pentru aprobarea Preciz<irifor privind intocmirea 
}i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului ~i a drepturilor 
re ale supuse inventarierii, cu modific.'irile ~i comp!etarile ulterioare 

INTOCMIT, 

Numele si prenumele 

I SORIN CA GIORGIANA 

Calitatea 
Semnatura ______________ _ I 11--DIRECTOR ECONOMIC 

Formular 
VALIDAT 

Semnatura ______________ _ 

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 
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CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT SI PIERDERE 

Cod 20 
la data de 31.12.2018 

- lei -

Exercitiul financiar 
Denumirea indicatorilor Nr. 

rd. 

2017 2018 

A B 1 2 

1. Cifra de afaceri neta 
(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766'**) 01 2.589.565 3.872.866 

2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741 '*'* + 751 + 755 + 758 + 761 + 
762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) 02 1.698.918 1.058.016 

3. Costul materiilor prime ;i al consumabilelor (ct. 601 + 602 -609*) 03 1.868 567 

4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646) 04 226.333 251.336 

5. Ajustari de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754- 7812 - 7813 - 7814 - 786) 05 17.473.804 4.333.683 

6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609' + 611 + 612 + 613 
+ 614+615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 +651 + 652+ 655 06 4.164.411 9.547.739 
+ 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668) 

7. lmpozite (ct.691 + 695 + 698) 07 

8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: 

- Profit (rd.01+02-03-04-0S-06-07) 08 0 0 

- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02) 09 17.577.933 9.202.443 

Suma de control F20: 71999482/2242706459 

*) Cont de repartizat dupa natura elementelor respective. 
**) Rd. 01 -Se Inscriu veniturile din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri. 
***) Rd. 01 - Venituri din dobanzi inregistrate de entltatile radiate din Registrul general ?i care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766). 
****) Rd. 02 - Se inscriu veniturile din subventii de exploatare altele decat cele aferente cifre! de afaceri. 
*****) Rd. 06 - Se inscriu ~i cheltuielile cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatl/e radiate din Registrul general ~i care mai au In derulare 
contracte de leasing (ct. 666). 

ADMINISTRATOR, 

Numele si prenumele 

ioulCA ANA CRISTINA 

Semnatura ____________ _ 

Formular 
VALIDAT 

INTOCMIT, 

Numele si prenumele 

isoRINCA GIORGIANA 

Calitatea 

111-DIRECTOR ECONOMIC 

Semnatura ____________ _ 

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 
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Cod 30 
la data de 31.12.2018 

- lei -
Nr.rd. 

I. Date privind rezultatul inregistrat OMFP Nr. Nr.unitati Sume nr.10/ rd. 
03.01 .19 

A B 1 2 

Unitati care au inregistrat profit 01 01 

Unitati care au inregistrat pierdere 02 02 1 9.202.443 

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 03 

Nr. Total, Pentru Pentru 
II Date privind platile restante 

rd. din care: activitatea activitatea de 
curenta investitii 

A B 1=2+3 2 3 

Plati restante - total (rd.OS + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04 

Furnizori restan\i - total (rd. 06 la 08) 05 05 

- peste 30 de zile 06 06 

- peste 90 de zile 07 07 

-peste 1 an 08 08 

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -
09 09 

total(rd.1 Ola 14) 

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
10 10 angajatori, salariati si alte persoane asimilate 

- contr!butii pentru fondul asigurarilor sociale de 
11 11 sanatate 

- contributia pentru pensia suplimentara 12 12 

- contributii pentru bugetul aslgurarilor pentru somaj 13 13 

- alte datorii soclale 14 14 

Obligatii restante fata de bugete!e fondurilor speciale si 
15 15 

alte fonduri 

Ob!igatii restante fata de alti creditori 16 16 

lmpozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit 
17 17 

la bugetul de stat, din care: 

- contributia asiguratorie pentru munca 18 
17a 

(301) 

lmpozite si taxe neplatite la terrnenul stabilit la bugetele 
19 18 

locale 

Ill. Numar mediu de salariati Nr. 
31.12.2017 31.12.2018 rd. 

A B 1 2 

Numar mediu de salariati 20 19 7 6 

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
21 20 10 9 respectiv la data de 31 decembrie 

IV. Redevente pliitite in cursul perioadei de raportare, Nr. 
Sume (lei) subventii incasate ~i creante restante rd. 

A B 1 

Redevente pli:itite In cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
22 21 public, primite In concesiune, din care: 

- redeven\e pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat 23 22 

Redeventa miniera platita la bugetul de stat 24 23 
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Redeven\a petroliera platita la bugetul de stat 25 24 

Chirii pliitite 1n cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7J 26 25 

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care: 27 26 

- impozitul datorat !a bugetul de stat 28 27 

Venituri brute din servicii platlte catre persoane nerezidente din statele membre ale 
29 28 Uniunii Europene, din care: 

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29 

Subventii incasate In cursul perioadei de raportare, din care: 31 30 

- subventii lncasate In cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31 

- subventii aferente veniturilor, din care: 33 32 

- subventii pentru stimularea ocup.3rii fortei de munca *) 34 33 

Creante restante, care nu au fast incasate la termenele prevazute in contractele 
35 34 comerdale ?ilsau in actele normative 1n vigoare, din care: 

- creante restante de la entitilti din sectorul majoritar sau integral de stat 36 35 

- creante restante de la entitati din sectorul privat 37 36 

V. Tichete acordate salariatilor Nr. 
Sume (lei} rd. 

A B 1 

Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor 38 37 

Contravaloarea tichetelor acordate artor categoril de beneficiari, altii decat salariatli 39 
37a 

(302) 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 
31.12.2017 31.12.2018 cercetare - dezvoltare **) rd. 

A B 1 2 

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 40 38 

- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 41 39 0 0 

- din fondurl pub/ice 42 40 

- din fonduri private 43 41 

-dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 44 42 0 0 

- cheltuieli curente 45 43 

- cheltuieli de capital 46 44 

VII. Cheltuieli de inovare ***) 
Nr. 

31.12.2017 31.12.2018 rd. 

A B 1 2 

Cheltuieli de inovare 47 45 

VIII. Alte informatii Nr. 
31.12.2017 31.12.2018 rd. 

A B 1 2 

Avansuri acordate pentru imobiliz3ri necorporale 
48 46 414,000 0 (ct. 4094) 

Avansuri acordate pentru imobi!izari corporale (ct. 4093) 49 47 1.034.052 903.577 

lmobilizElri financiare, 1n sume brute (rd. 49+54) 50 48 37.785.600 33.920.411 

Actiuni detinute la entitEltile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate ~i obligatiuni, ln sume 51 49 37.748,182 33.919.861 
brute (rd. 50+51+52+53) 

- aqiuni necotate emise de rezidenti 52 50 37.429.742 33.919,861 

- pElrti sociale emise de rezidenti 53 51 318.440 

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din 
54 52 care: 

- detineri de eel putin 10% 55 
52, 

(303) 



- obligatiuni emise de nerezidentl 56 53 
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Crean\e imobilizate, in sume brute (rd. 55+56) 57 54 37.418 550 

- creante imobilizate in lei sl exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute 58 55 
(din ct. 267) 

- creante imobilizate in valuta (din ct. 267) 59 56 37.418 550 

Creante comerciale, avansuri pentru cumparari de bunuri 
de natura stocurilor ~i pentru prestari de servicii acordate 

60 57 6.079.277 5.539.655 furnizorilor ?i alte conturi asimilate, in sume brute 
(ct.4091 +4092+411 +413+418), din care: 

- creante comercia!e in relatia cu nerezidentii, avansuri 
pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor ~i pentru 
prestari de servidl acordate furnizorilor nerezidenti ~i alte 61 58 
conturl asimilate, in sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + 
din ct.411 + din ct. 413 + din ct. 418) 

Creante neincasate la termenul stabilit 

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 
62 59 4.790.952 4.781.231 

Creante in legatura cu personalul ?i conturi asimilate 
63 60 0 (ct. 425 + 4282) 

Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ?i 
bugetul statului (din ct. 431 +436+437+4382 + 441 + 4424 64 61 148.192 87.910 
+ 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) 

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
65 62 17.286 (ct.431 +437+4382) 

- creante flscale in legatura cu bugetul statului 
66 63 147.172 69.624 (ct.4 36+441 +4424+4428+444+446) 

- subventii de incasat(ct.445) 67 64 

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
68 65 (ct.447) 

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 69 66 1.020 1.000 

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 70 67 1.318.561 1.061.645 
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale }i 

bugetul statului nelncasate la termenul stabilit (din ct. 

431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct.4382 + din ct. 441 + 71 68 

din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din 

ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 

Alte crean\e (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 
72 69 5.389.390 5.008.772 473), (rd.70 la 72) 

- decontari prlvind interesele de participare ,decontari 
cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 73 70 18.356 170.568 
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) 

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 

74 71 5.367.465 4.837.924 institutiile pub!ice (institutiile statului) 
(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) 

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit 75 72 3.569 280 
legii ,i nedecontate pana la data de raportare (din ct. 461) 

Dobanzi de incasat (ct 5187) , din care: 76 73 

- de la nerezidenti 77 74 

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor 
78 75 

economici ****) 

lnvestitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 
79 76 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80) 



- actiunl necotate emise de rezidenti 80 77 
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-pi:irti socia!e emise de rezidenti 81 78 

- actiuni emise de nerezidentl 82 79 

- obligatiuni emfse de nerezidenti 83 80 

Alie valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 84 81 

Casa in lei ;i in valuta (rd.83+84) 85 82 4.342 348 

-lnlei(ct.5311) 86 83 4.342 348 

in valuta (ct. 5314) 87 84 

Conturi curente la band in lei ?i in valuta (rd.86+88) 88 85 21.258 63.767 
-in lei (ct. 5121), din care: 89 86 21.236 63.767 

- conturi curente i'n lei deschise la bi:inci 
90 87 nerezidente 

-in valuta (ct. 5124), din care: 91 88 22 0 

- conturi curente in valuta deschise la bi:inci 
92 89 

nerezidente 

Alte conturi curente la bilnci ?i acreditive, (rd.91 +92) 93 90 

- sume in curs de decontare, acreditive ?i alte valori 
94 91 

de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 

- sume in curs de decontare ?i acreditive In valuta 
95 92 (din ct. 5125 + 5414) 

Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 
96 93 45.428.319 39.474.063 + 115+ 118+ 124) 

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 
97 94 +5195), (rd .95+96) 

- In lei 98 95 

- in valuta 99 96 

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 
100 97 

+ 1625 ) (rd.98+99) 

- in lei 101 98 

-In valuta 102 99 

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
103 100 1626 + din ct. 1682) 

Alte imprumuturi ;i dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 
104 101 

1686 + 1687) (rd.102+103) 

- In lei si exprimate in lei, a carer decontare se 
105 102 

face in functie de cursul unei valute 

- in valuta 106 103 

Alte imprumuturi ?i datorii asimilate (ct 167), din care: 107 104 78.549 220 

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 108 105 

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti ?i alte 
conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 109 106 4.733.914 4.268.993 
405 + 408 + 419), din care: 

• datorii comerciale in relatia cu nerezidentii, 
avansuri primite de la clienti nerezidenti ~i alte conturi 

110 107 
asimilate, in sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 
404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 

Datorii in legatura cu personalul ?i conturi asimilate (ct. 
111 108 13.313 12.718 421 + 423 + 424 +426 +427 + 4281) 

Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ?i 
bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 112 109 8.588 29.292 
+4428 +444 + 446 + 447 +4481) (rd.110la 113) 

-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
113 110 6.392 6.184 (ct.431+437+4381) 
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- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 
114 111 2.164 23.108 (ct.436+44 l +4423+4428+444+446) 

-fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate 
115 112 32 (ct.447) 

- alte datorii in legatura cu bugetul statului 
116 113 (ct.4481) 

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 117 114 19.169.641 20.406.710 

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 118 115 295.000 295.000 

- sume datorate actionarilor I asociatilor pers.fizice 119 116 

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 120 117 295.000 295.000 

Aile datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 
121 118 21.129.314 14.461.130 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123) 

-decontarl privind interesele de participare, 
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, 

122 119 29.912 0 decontari din operatii in participatie 
(ct.453+456+457+4581) 

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 

123 120 21.093.532 13.858.160 institutiile publice (institutiile statului ) 2) 

(din ct.462+466l+din ct.472+din ct.473) 

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 124 121 

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari 
125 122 5.870 602.970 financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 

-venituri in avans aferente activelor primite prin 
126 123 transfer de la clien\i (ct. 478) 

Dobanzi de platit (ct. 5186) 127 124 

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii 
128 125 

economici ****) 

Capital subscris varsat (ct. 1012), din care: 129 126 42.574.482 42.574.482 

- aqiuni cotate 3) 130 127 42.574.482 42.574.482 

- actiuni necotate 4) 131 128 

- pclrti sociale 132 129 

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 133 130 

Brevete si licente (din ct.205) 134 131 

IX. lnformatii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. 31.12.2017 31.12.2018 rd. 

A B 1 2 

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 135 132 

X. lnformatii privind bunurile din domeniul public al Nr. 31.12.2017 31.12.2018 statului rd. 

A B 1 2 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
136 133 

In administrare 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
137 134 

In concesiune 

Valoarea bunurflor din domeniul public a! statului 
138 135 

lnchiriate 

XI. lnformatii privind bunurile din proprietatea 
Nr. 

privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 
rd. 31.12.2017 31.12.2018 

668/2014 

A B 1 2 

Valoarea contabila neta a bunurilor SJ 139 136 
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XII. Capital social varsat Nr. 31.12.2017 31.12.2018 rd. 

Suma (lei) %6) Suma (lei) %6) 

A B Col.I Col.2 Col.3 Col.4 

Capital social varsat (ct. 1012) 6), 
140 137 42.574.482 X 42.574.482 X 

(rd.138+141+145 la 148) 

- de\inut de institu\ii publice, (rd. 139+ 140) 141 138 

- de\inut de institu\ii publice de subord. centrala 142 139 

- de\inut de institu\ii publice de subord. locala 143 140 

- de\inut de societa\ile cu capital de stat, 
144 141 

din care: 

- cu capital integral de stat 145 142 

- cu capital majoritar de stat 146 143 

- cu capital minoritar de stat 147 144 

- detinut de regii autonome 148 145 

- detinut de societati cu capital privat 149 146 36.118.795 84,84 35.754.074 83,98 

- detinut de persoane fizice 150 147 6.375.450 14,97 6.428.586 15,10 

- de\inut de alte entita\i 151 148 80.237 0,19 391.822 0,92 

Nr. Sume (lei) 
rd. 

A B 2017 2018 

XIII. Oividende/viirsiminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, de repartizat din profitul exercitiului 

152 149 
financiar de ciitre companiile nationale, societatile 
nationale, societatile ~i regiile autonome, din care: 

- catre institutii publice centrale; 153 150 

- catre institutii publice locale; 154 151 

- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ 
teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect aqiuni 155 152 
sau participatii indlferent de ponderea acestora. 

Nr. 
Sume (lei) 

rd. 

A B 2017 2018 

XIV. Dividende/varsiiminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, virate in perioada de raportare din profitul 

156 153 companiilor na\ionale, societiitilor nationale, 
societiitilor $i al regiilor autonome, din care: 

- dividende/vllrsllminte din profitul exercitiului financiar al 
157 154 

anului precedent, din care virate: 

- catre institutii publlce centrale; 158 155 

- catre institutii publice locale; 159 156 

- catre alti actionari la care statul/ unitatile 
administrativ teritoriale /institutiile publice detin 

160 157 
direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de 
ponderea acestora. 

- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare 
161 158 

anterioare anului precedent, din care virate: 

- catre institutii publice centrale; 162 159 
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- catre institutii publice locale; 163 160 

- catre alti actionari la care statul/ unitatile 
. 

administrativ teritoriale /institutiile publice detin 
164 161 

direct/indirect actiunl sau participatii indiferent de 
ponderea acestora. 

XV. Repartizari interimare de dividende potrivit Nr. 
Sume (lei) 

Legii nr.163/ 2018 rd. 

A B 2017 2018 

- dividendele interimare repartizate 7i 165 
161a 
(304; 

XVI. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice Nr. 
Sume (lei) 

*****} rd. 

A B 2017 2018 
Creante preluate prin ceslonare de la persoane juridice (la valoarea nominala), 

166 162 0 
din care: 

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 167 163 

Creante pr eluate prin cesionare de la persoane juridice {la cost de achizitie), 
168 164 0 

din care: 

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 169 165 

XVII. Venituri obtinute din activitati agricole ******) 
Nr. 

Sume (lei) rd. 
A B 2017 2018 

Venituri obtlnute din activitati agricole 170 166 

XVIII. Situatia veniturilor si cheltuielilor Nr. 
Sume (lei) rd. 

A B 31.12.2017 31.12.2018 

1. Cifra de afaceri neta (rd. 168+169-170+171+172) 171 167 2.589.565 3.872.866 

Produc\ia vanduta (ct.701 +702+703+704+705+706+708) 172 168 2.589.565 3.872.866 

Venituri din vanzarea marfurilor (ct 707) 173 169 

Reducerl comerciale acordate (ct. 709) 174 170 

Venituri din dobfinzi lnregistrate de entitatile radiate din Registrul general 
175 171 

si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) BJ 

Venituri din subventii de exp!oatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 176 172 

2. Venituri aferente costului produqiei in curs de executie (ct.711+712) 

Sold C 177 173 0 0 

SoldD 178 174 1.901.053 3.504.717 

3, Venituri din produqia de imobilizari necorporale si corporale 
179 175 

(ct.721 + 722) 

4. Venituri din reevaluarea imobilizo3rilor corporale (ct. 755) 180 176 168.866 

5. Venituri din produqia de investitii imobiliare (ct. 725) 181 177 

6. Venituri din subven\ii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 
182 178 

+7417 + 7419) 

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815) 183 179 2.773,700 596.904 

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 184 180 

-din care, venituri din subventii pentru investi!ii (ct. 7584) 185 181 

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL 
186 

~1~+1~1H+1H+1H+177+1n+1~ 
182 3.462.212 1.133.919 

8. a) Cheltuieli cu materiile prime ;i materialele consumabile (ct.601+602) 187 183 1.868 567 
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Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 188 184 64.620 3.963 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie ,i apa)(ct.605) 189 185 9.824 173.088 

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 190 186 21.728 

Reduceri comerciale primite (ct 609) 191 187 

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+ 190) 192 188 226.333 251.336 

a) Salarii ,i indemniza\ii 9) (ct.641+642+643+644) 193 189 185.824 244.295 

b) Cheltuieli privind asigurarile ,i protec\ia sociala (ct.645+646) 194 190 40.509 7.041 

10.a) Ajustari de valoare prlvind imobilizarile corporale ~i necorporale 
195 191 50.364 4.264 (rd.192-193) 

a. l) Cheltuiel (ct.6811 +6813+6817) 196 192 50.364 4.264 

a.2) Venituri (ct.7813) 197 193 

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 195-196) 198 194 17.423.440 2.711.904 

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 199 195 17.609.439 2.827.276 

b.2) Venituri (ct.754+7814) 200 196 185.999 115.372 

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204) 201 197 2.002.629 2.903.731 

11.1. Cheltuieli privind presta\iile externe (ct.611 +6 l 2+613+6 l 4+615+621 
202 198 1.192.950 1.294.314 +622+623+624+625+626+627+628) 

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ?i vars.3minte asimilate; cheltuieli 
reprezentand transferuri ~.i contributii datorate in baza unor acte normative 203 199 158.705 243.455 
speciale (ct. 635 + 6586) 

11.3. Cheltuieli cu protec\ia mediului lnconjurator (ct. 652) 204 200 

11.4 Cheltuie!i din reevaluarea irnobilizclrilor corporale (ct. 655) 205 201 833.255 

11 S Cheltuie!i privind calamitatile }i alte evenimente similare (ct. 6587) 206 202 

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 207 203 650.974 532.707 

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entit.3ti!e radiate din 
208 204 

Registrul general ~i care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666) 8) 

Ajustari privind provizioanele (rd. 206~207) 209 205 0 2.177.729 

-Cheltuieli (ct.6812) 210 206 0 2.177.729 

-Venituri (ct.7812) 211 207 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL 
212 

{rd. 183 la 186-187+188+191+194+197+205) 
208 19.779.078 8.248.310 

PROFJTUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 

- Profit (rd. 182-208) 213 209 0 0 

- Pierdere (rd. 208-182) 214 210 16.316.866 7.114.391 

12. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7612+7613) 215 211 139.254 152.212 

- din care, venituri!e obtinute de la entitatile afiliate 216 212 152.212 

13. Venituri din dobanzi (ct.766) 8) 217 213 49 2.046 

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afi/iate 218 214 1.979 

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418) 219 215 

15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 220 216 686.970 3.642.706 

- din care, venituri din alte imobi!izari financiare (ct. 7615) 221 217 

VENITURI FINANCJARE-TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216) 222 218 826.273 3.796.964 

16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare ~i investitiile financiare 
223 219 -560.214 de\inute ca active circulante (rd. 220 - 221) 



F30- pag. 9 

• Cheltuieli (ct.686) 224 220 1.522.629 

• Venituri (ct.786) 225 221 2.082.843 

17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666) 8) 226 222 788.907 680.270 

- din care, cheltuielile in relatia cu entit3tHe afiHate 227 223 

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 228 224 1.298.433 5.764.960 

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd. 219+ 222 +224) 229 225 2.087.340 5.885.016 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): 

• Profit (rd. 218 - 225) 230 226 0 0 

• Pierdere (rd. 225 - 218) 231 227 1.261.067 2.088.052 

VENITURI TOTALE (rd.182+218) 232 228 4.288.485 4.930.883 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225) 233 229 21.866.418 14.133.326 

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): 

- Profit (rd. 228-229) 234 230 0 0 

- Pierdere (rd. 229-228) 235 231 17.577.933 9.202.443 

19. lmpozitul pe profit (ct. 691) 236 232 

20. lmpozitul specmc unor activitati (ct. 695} 237 2,3 

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct 698) 238 234 

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: 

- Profit (rd. 230-231-232-233-234) 239 235 0 0 

- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230) 240 236 17.577.933 9.202.443 
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ADMINISTRATOR, 

Numele si prenumele 

IDUICA ANA CRISTINA 

Semnatura _______________ _ 

Formular 
VALIDAT 

INTOCMIT, 

Numele si prenumele 

isoRINCA GIORGIANA 

Calitatea 

111-DIRECTOR ECONOMIC 

Semnatura _______________ _ 

Nr.de lnregistrare in organismul profesional: 

I 

") Subventii pentru stimularea ocupi'irii fortei de rnunca (transferuri de la bugetul statu!ui ciitre angajator) - reprezlnta sumele acordate angajatorilor pentru p!ata 
absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea }Omeri!or care se incadreaza In munca 1nainte de expirarea perioadei de }Omaj, stirnularea angajatorHor care 
Jncadreaza in munca pe perioadi.i nedeterminata ?Omeri in vflrsta de peste 45 ani, ~omeri intretinii.tori unici de familie sau ~omeri care In termen de 3 ani de la data 
angaj<'irii lndeplinesc conditiile pentru a sollcita pensia anticipata partia!a sau de acordare a pensiei pentru !imita de vilrsta, ori pentru alte situatii prevazute prin 
legis!aiia ln vigoare privind sistemul asigurarilor pentru }Omaj }i stimularea ocupiirii fortei de munca. 

I 

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activltatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamenta!a, cercetarea apllcativii, dezvoltarea 
tehnologicii ?i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ~tiintlfica ?i dezvoltarea tehnologicii, aprobatii cu modlfic.":iri 
?i complet.":iri prin legea nr. 324/2003, cu modificiirile ~i comp!et.":irile ulterioare. Cheltuieli!e se vor completa conform Regulamentului de punere ln ap!icare (UE) nr. 
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in ap!icare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Par!amentului European ?i a Consiliului privind 
productia ?i dezvo!tarea statisticilor comunitare in domeniu! ~tiintei ~i al tehno!ogiel, publicat In Jurnalu! Oflciat at Uniunii Europene, serial, nr. 299/27.10.2012. 
***) Se va completa cu che!tuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentulul de punere In aplicare (UE) nr. 995/207 2 al Comisiei din 26 
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere In ap!icare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Par!amentului European ~i a Consi!iului privind produqia ~i dezvoltarea 
statistlci!or comunitare in domeniu! ~tiintei ~i al tehnologlel, pub!icat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
****) 1n categoria operatorilor economic! nu se cuprind entitatile reglementate ~l supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiara, sodetiiti!e reclasificate in sectoru! administratiei publice ?i institutiile fara scop !ucraHv in servidul gospodarii!or popu!atiei. 
*****) Pentru creantele preluate prin cesionare de !a persoane juridice se var comp!eta atat valoarea nomina!ii a acestora, cat ~i costul !or de achizi\ie. 
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se var avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 !it. c} ~l d) din Legea nr.227/2015 privind Codu! fiscal, cu modificiirile }i 

comp!etarile ufterioare. 
****""') Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 a! Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regu!amentu!ui (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European ~i a! Consiliului de stabilire a unor norme privind pliitile directe acordate fermietilor prin scheme de sprijln fn cadrul po!iticii agrico!e comune $i 
de modificare a anexei X la regulamentul mentionat, '(1) ... veniturile obtinute din actfvitii\ile agrico!e sunt veniturile care au fost ob\inute de un fermier din activitatea 
sa agricolii in sensul articolutui 4 alineatu! (1) litera (c} din regulamentul meniionat (R (UE) 1307/2013), in cadrul exploatatiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondu! european de garantare agricola (FEGA) $i din Fon du! european agricol pentru dezvo!tare rurala (FEADR), precum $i orice ajutor national acordat pentru activltii!i 
agrlco1e, cu excep!ia pliiiilor directe nationa!e complementare in temeiu! articolelor 18 $i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricale In sensu! articolului 4 a!ineatul (1) !itera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exp!oata{iei sunt 
considerate venituri din activitiiti agrlcole cu conditia ca produsele prelucrate sa ramana proprietatea fermierului $i ca o astfel de pre!ucrare sa aibii ca rezultat un a!t 
prod us agricol in sensu! articolului 4 alineatul (1) !itera (d) din Regulamentul (UE} nr. 1307/2013. 
Orice a!te venituri sunt considerate venituri din activitiiti neagrico!e. 
(2) Tn sensul alineatului (1 ), 'venituri' inseamnii veniturile brute, lnaintea deduceril costurilar$i impozitelor aferente .. ' 

1) Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pi:i.$uni, fanete etc.) $i aferente spatii!or comerciale (terase etc) apartinilnd proprietarilor 
privati sau unor unitiiti ale adrninistratiei publlce, indusiv chlriite pentru folosirea !uciului de ap3 in seep recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.). 
2) In categoria 'A!te datorii ln !egatura cu persoanele fizice ~i persoane!e juridice, altele decat datoriile in legiitura cu lnstitutiile publi-ce (institutiile statului)' nu se vor 

inscrie subventlile aferente veniturilor existente fn so!dul contului 472. 
3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societiitilor, care sunt negociabile ?i tranzaqionate, potrivit leg ii. 
4) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societ,l\:ilar, care nu sunt tranzactionate. 
5) Se va completa de catre operatorii economici carora le sunt incidente prevederile Ordinuiui ministrului finan\elor pub!ice ~i a! ministrului delegat pentru buget nr. 

668/2014 pentru aprobarea Preciziirllor privind intocmirea ~i actualizarea inventarului centra!izat al bunurilor imobile proprletate privata a statu!ui ?i a drepturilor reale 
supuse lnventarieril, cu modific.3rile ~i completarlle ulterioare. 
6) La sectiunea 'X!! Capital social varsat' la rd, 141 - 151 in co!. 2 ~i col. 4 entit3Fle vor 1nscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in tota!ul capitalului 

social varsat lnscris !a rd. 140. 
7) la acest riind se cup rind dividendele repartizate potrivit Legli nr. 163/2018 pentru modificarea }i completarea Legii contabi!itiitii nr. 82/1991, modificarea ?i 

cornp!etarea Leg ii societatitor nr. 31/1990, precum ~i modificarea Leg ii nr. 1/2005 prlvind organizarea ~i functionarea cooperatiei. Nuse raporteazii dividendele 
prezentate la rd. 152. 
8) Conturi de repartizat dupa natura conturilor respective. 
9) la rd.193 se cuprind ~i drepturHe co!aboratorilor, stabilite potrivit legis!atiei muncii, care se preiau din rulaju! debitor al contului 621 'Cheltuie!i cu co!aboratorii', 

analitic 'Co!aboratori persoane fizice'. 
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SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE 
la data de 31.12.2018 

Cod40 - lei -
Elementede Nr. Valori brute 
imobilizari rd. 

Sold Cresteri Reduceri Sold final 
initial Total Din care: (col.5=1+2·3) 

dezmembrari 
si casari 

A B 1 2 3 4 5 

l.lmobilizari necorporafe 

Che!tuieli de constituire si 
01 X cheltuieli de dezvoltare 

Alte imobilizari 02 170.733 161 170.733 X 161 

Avansuri acordate pentru 
03 414.000 72.000 486,000 X 0 imobilizari necorporale 

Active necorporale de explorare 
04 X 

si evaluare a resurselor minerale 

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 584.733 72.161 656.733 X 161 

11.lmobilizari corporale 

Terenuri 06 X 

Constructii 07 

lnstalatii tehnice si masini 08 49.490 26.146 26.146 23.344 

Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 182.666 40.829 40.829 141.837 

lnvestitii imobiliare 10 3.657.624 1.426.350 1 .244.362 3.839.612 

Active corpora!e de explorare si 
11 

evaluare a resurselor minerale 

Active biologice productive 12 

lmobilizari corporale in curs de 
13 

executie 

lnvestitii imobiliare in curs de 
14 

executie 

Avansuri acordate pentru 
15 1.034.052 130.475 903.577 imobilizari corporale 

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 4.923.832 1.426.350 1.441.812 66.975 4.908.370 

111.lmobilizari financiare 17 37.785.600 1.195.381 5.060.572 X 33.920.409 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
18 43.294.165 

(rd.OS+ 16+ 17) 
2.693.892 7.159.117 66.975 38.828.940 
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SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

-lei-

Nr. Amortizare in cursul 
Amortizare aferenta Amortizare la 

Elemente de imobilizari 
rd. 

Sold initial 
anului imobilizarilor scoase sfarsitul anului 

din evidenta (col.9=6+ 7-8) 

A B 6 7 8 9 

l.lmobilizari necorporafe 

Cheltuieli de constituire si 
19 

cheltuieli de dezvoltare 

Alte imobilizari 20 170.733 13 170.733 13 

Active necorporale de explorare 
21 

sf evaluare a resurse!or minerale 

TOTAL (rd.19+20+21) 22 170.733 13 170.733 13 

11.lmobilizari corporale 

Terenuri 23 

Constructii 24 

lnstalatil tehnice si masini 25 38.317 4.248 21.653 20.912 

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 182.666 40.830 141.836 

lnvestitii imobiliare 27 998 2 1.000 0 

Active corporale de explorare si 
28 

evaluare a resurselor minerale 

Active biologice productive 29 

TOTAL (rd.23 la 29) 30 221.981 4.250 63.483 162.748 

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 392.714 4.263 234.216 162.761 
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SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE 

Elemente de imobilizari 
Nr. 

Sold initial 
rd. 

A B 10 

I.lmobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si 
32 

cheltuieli de dezvoltare 

Alte imobilizari 33 

Active necorporale de explorare si 
34 

evaluare a resurselor minerale 

TOTAL (rd.32 la 34) 35 

11.lmobilizari corporale 

Terenuri 36 

Constructii 37 

lnstalatii tehnice si masini 38 

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39 

lnvestitii imobiliare 40 

Active corporale de explorare si 
41 

evaluare a resurselor minerale 

Active biologlce productive 42 

lmobilizari corporale in curs de 
43 1.029.078 

executie 

lnvestitii imobiliare in curs de 
44 

executie 

TOTAL (rd. 36 la 44) 45 1.029.078 

111.lmobilizari financiare 46 22.115.636 

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -
47 23,144.714 

TOTAL (rd.35+45+46) 

Suma de control F40: 301276691 /2242706459 

ADMINISTRATOR, 

Numele si prenumele 

IDUICA ANA CRISTINA 

Semnatura ____________ _ 

Formular 
VALIDAT 

-lei-

Ajustari constituite Ajustari Sold final 
in cursul anului reluate la venituri (col.13=10+11-12) 

11 12 13 

0 0 

125.500 903.578 

0 125.500 903.578 

1.522.628 2.082.843 21.555.421 

1.522.628 2.208.343 22.458.999 

INTOCMIT, 

Numele si prenumele 

isoRINCA GIORGIANA 

Calitatea 

I 11--DIRECTOR ECONOMIC 

Semnatura ____________ _ 

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 



Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent) 

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) 1 

Conturi rnicroentitati LI 1_01_1_s_c_(+_)_F_1 o_s_.R_3_1 __ ~I EJ 
1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necomptetat) 

Nr.cr. Cont Suma 

1 
--
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