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Anexa nr.1 

Raportul  Administratorului Unic al S.C.Conect Business Park S.A la semestrul I 2020 
 

Raportul semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Codului 

BVB – Operator de Sistem 

 

Data raportului: 18 august 2020 

Denumirea emitentului: S.C.CONECT BUSINESS PARK S.A. 

Sediul social: B-dul Dimitrie Pompei, nr.10A, sector 2, Bucuresti 

Numărul de telefon/fax: 021 317 28 28 / 021 311 95 95 

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului/Alte informaţii similare, în situaţia în 
care emitentul nu se înregistrează la ORC): RO 116 

Număr de ordine în registrul comerţului/Alte informaţii similare, în situaţia în care emitentul nu 
se înregistrează la registrul comerţului): J40/996/12.03.1991; 

Piaţa reglementată/sistemul multilateral de tranzacţionare/sistemul organizat de tranzacţionare pe 
care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: B.V.B. Bucuresti – AeRO, cu simbolul COEC; 

Capitalul social subscris şi vărsat: 10.692.459,13 lei; 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:actiuni, comune nominative, 
1.213.673 actiuni, valoare actiune = 8,81 lei. 

 
 

1.Situaţia economico-financiară 
 

1.1.Analiza situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeaşi perioadă a 

anului trecut: 
a)elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte 
disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; situaţia datoriilor societăţii; 
total pasive curente; 
 

 Raportarea contabila semestriala la data de 30 iunie 2020 a fost intocmita in conformitate 
cu Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare  
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anuale consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si ale OMFP nr.2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 
2020 a operatorilor economici. 
 
Elemente de bilant :               (lei) 
 
Nr.
Crt. 

Specificatie 30.06.2019 % 30.06.2020 % 

1 Active imobilizate 134.455.367 96,63 153.946.475 97,15 
2 Activecirculante,din care  

-stocuri 
-creante 
-disponibilitati 

4.670.041 
48.406 

1.050.965 
3.570.270 

3,35 4.452.084 
63.561 

1.564991 
2.823.532 

2,81 

3 Cheltuieli in avans 24.089 0,02 64.720 0,04 
 TOTAL ACTIV 139.149.497 100 158.463.279 100 

3 Capital social 10.692.459  10.692.459  
4 Rezerve 58.345.513  79.001.041  

5 Capital propriu 57.937.514 41,64 80.116.239 50,56 
6 Datorii 80.823.308 58,08 78.027.023 49,24 
7 Venit.in avans 388.675 0,28 320.017 0,20 
 TOTAL PASIV 139.149.497 100 158.463.279 100 

 
 
In primul rand, trebuie subliniat faptul ca s-a inregistrat o crestere a activului firmei 

comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut ( in marime absoluta cu aprox.13,88%). 
Aceasta crestere se datoreaza si inregistrarii in contabilitate la data de 31 decembrie 2019 

a reevaluarii terenurilor, cladirilor si constructiilor speciale existente in patrimoniu  la sfarsitul 
exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu 
reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in sitatiile financiare intocmite pentru exercitiul finaciar 
2019, prin Raportul de evaluare nr.2/2020 efectuat de catre societatea ROMCONTROL S.A., 

In ceea ce priveste activele circulante se remarca o diminuare  relativa de la 3,35% la 
2,81% din totalul activului, diminuare datorata de micsorarea disponibilitatilor  in marime 
absoluta cu 20,9% fata de aceeasi perioada a anului trecut. 

Cheltuielile efectuate in avans care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza 
unui scadentar in exercitiile viitoare  au crescut de la 0,02% la 0,04% din totalul activului si 
reprezinta  abonamente, asigurari de bunuri si taxe si impozite locale. 

In ceea ce priveste pasivul, se remarca o crestere a capitalului propriu in  totalul pasivului 
de la  41,64% la 30 iunie 2019 la 50,56% la 30 iunie 2020, iar in marime absoluta se remarca o 
crestere a capitalurilor proprii cu aproximatix 38,28% la iunie 2020 fata de iunie 2019. 
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Datoriile societatii s-au diminuat fata de aceeasi perioada a anului trecut, de la 80.823.308 
lei la 78.027.023 lei, ( in marime absoluta datoriile societatii s-au diminuat cu aproximativ 
3,5%). 

Trebuie subliniat faptul ca din totalul de  78.027.023 lei doar 1.382.696 lei reprezinta 
datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an, iar diferenta de 76.644.327 lei o 
reprezinta datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an ( datorii financiare – 
credit bancar pe termen lung in derulare). 

 
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 ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele 
declarate şi plătite; 
 
La data de 30.06.2020  contul de profit si pierdere are următoarea structură sintetica: 

 ( lei) 
 30.06.2019 30.06.2020 
VENITURI DIN EXPLOATARE 8.905.439 7.061.014 
CHELTUIELI PT.ACTIV.DE 
EXPLOATARE 

4.567.017 4.799.089 

REZULTATUL DIN EXPLOATARE 4.338.422 2.261.925 

VENITURI FINANCIARE 484.268 43.015 
CHELTUIELI FINANCIARE 3.144.138 2.427.323 

REZULTATUL FINANCIAR (2.659.870) (2.384.308) 

TOTAL VENITURI 9.389.707 7.104.029 
TOTAL CHELTUIELI 7.711.155 7.226.412 

PROFIT BRUT 1.678.552  

PIERDEREA  BRUTA  122.383 

IMPOZITUL PE PROFIT 251.012 32.923 

PROFITUL sau PIERDEREA NET(A) 

A PERIOADEI DE RAPORTARE 
1.427.540 (155.306) 
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    Din analiza contului de profit si pierdere se poate constata că, societatea CONECT 
BUSINESS PARK S.A. a înregistrat pe total activitate o pierdere neta in valoare 155.306 lei. 

Veniturile totale realizate in aceasta perioada au inregistrat o valoare de 7.104.029 lei, din care : 
- veniturile din exploatare au scazut cu 20,71% la 30 iunie 2020 fata de 30 iunie 2019 si 

reprezinta 99,39% din veniturile totale ; 
- veniturile financiare au inregistrat o scadere cu 57,35% la 30 iunie 2020 fata de 30 iunie 

2019, scadere determinata de influenta diferentelor de curs valutar, si reprezinta 0,61% 
din veniturile totale ; 

Cheltuielile totale in suma de 7.226.412 lei au fost mai mici cu 6,29% la 30 iunie 2020 fata de 30 
iunie 2019 : 

- cheltuielile din activitatea de exploatare in valoare de 4.799.089lei inregistraza o crestere 
cu 5,08% la iunie 2020 fata de iunie 2019 ; 

- cheltuielile financiare in valoare de 2.427.323 lei inregistreaza o diminuare  cu 22,80% la 
30 iunie 2020 fata de 30 iunie 2019,diminuare determinata de influenta diferentelor de 
curs valutar, aferente creditului pe termen lung  contractat cu Unicredit  Bank SA. 

Făcând analiza pe structura veniturilor la 30 iunie 2020 societatea a înregistrat profit din 
activitatea de exploatare în valoare de 2.261.925 lei si o pierdere din activitatea financiara  în 
valoare de 2.384.308  lei . 

La 30.06.2020 cifra de afaceri realizata a fost de 7.060.546 lei, avand urmatoarea structura : 

 

INDICATORI 30 iunie 2019 
VALOARE 

% 30 iunie 2020 
VALOARE 

% 

Venit din chirii  6.698.571 75,47 5.244.821 74,28 
Venituri din taxa de 
administrare 

2.130.906 24,01 1.774.569 25,14 

Venituri din activitati diverse 45.872 0,52 41.156 0,58 

TOTAL Cifra de Afaceri 8.875.349 100 7.060.546 100 
 
 
Activitatea principala desfasurata de societate a constat, conform actului constitutiv, in inchirieri 
de spatii. 
Se observa o diminuare a cifrei de afaceri in anul 2020 fata de anul 2019 cu aproximativ 20,45%. 
Aceasta diminuare a veniturilor  se datoreaza micsorarii gradului de ocupare a imobilelor. 
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c)cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de bază, 
investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei. 

     
 
 SITUATIA  FLUXURILOR DE TREZORERIE 
 

METODA  DIRECTA lei 
Denumirea elementului            Exercitiul financiar 

  Precedent Curent 

A     

Fluxuri de trezorerie din activitati de  30-Jun-19 30-Jun-20 

exploatare :     

Incasari de la clienti 12.103.729 9.134.490 

Plati catre furnizori de bunuri si servicii 3.101.681 2.766.945 

Plati catre si in numele angajatilor 752.520 657.940 
Plati catre bugetul de stat si bugetul asig.sociale de 
stat 1.139.122 1.117.294 

Dobanzi si comisioane bancare platite 1.423.987 1.387.155 

Impozit pe profit platit 292.736 0 

Tva platit 1.378.452 1.039.702 

Incasari din rambursari de tva 0 0 

Incasari din asigurari si despagubiri 0 0 

Trezorerie neta din activitati de exploatare  4.015.231 2.165.454 

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:     

Plati pentru achizitionarea de actiuni 0 0 

Plati pentru achizitionarea de imobilizari  71.049 34.765 

Incasari din vanzarea de imobilizari corporale 0 0 

Dobanzi incasate 399 269 

Dividende incasate 0 0 

Trezorerie neta din activitatra de investitie -70.650 -34.496 

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:     

Incasari din emisiunea de actiuni 0 0 

Incasari din imprumuturi pe termen lung 0 0 

Incasari din creditari      

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar 60.926 17.199 

Dividende platite 0 0 

Creditari acordate 0 0 

Imprumuturi platite 2.422.101 2.460.240 

Trezorerie neta din activitatra de finantare -2.483.027 -2.477.439 

Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de 1.461.554 -346.481 

trezorerie     

Trezorerie si echivalente de trezorerie la 2.108.716 3.170.013 

inceputul exercitiului financiar     

Trezorerie si echivalente de trezorerie la 3.570.270 2.823.532 

sfarsitul exercitiului financiar     
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2.Analiza activităţii emitentului 

 

2.1.Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de 
incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anului trecut. 
 
Pentru Societatea Conect Business Park  SA., efectele unei crize pe plan economic se pot 
resimti cel mai usor, ca urmare a deprecierii monedei nationale în raport cu euro, evolutie 
care se resimte imediat in ratele creditelor care trebuie platite catre banca, in facturi mai mari 
la  utilități, cat si in puterea de cumparare. 

Elementele de incertitudine  sunt  legate de contextul mediului economic, cum ar fi: 
- nerespectarea scadentelor de plata convenite in contractele comerciale de catre clientii 
semnificativi; 
- fluctuatii prea mari in piata valutara; 
-cresterea pretului serviciilor si materialelor 
 
Nivelul indicatorilor economico-financiari se prezinta astfel: 
 

Nr. Denumirea indicatorului Mod de calcul   Sem I Sem I 

crt.       2019 2020 

1 Indicatorul lichiditatii curente Active curente 4,75 3,22 

    Datorii curente   

    2 Indicatorul liciditatii imediate 
Active curente - 

stocuri 4,69 3,17 

    Datorii curente   

   3 Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat  x100 57,95 48,89 

    Capital angajat   
 
Indicele lichiditatii curenta a inregistrat valoarea de 3,22 la 30 iunie 2020, fata de 4,75 la 30 
iunie 2019, ceea ce denota garantia acoperirii datoriilor curente din active curente. 
Indicele gradului de idatorare a iregistrat o scadere la 30 iunie 2020, fata de 30 iunie 2019 in 
marime absoluta cu 15,63%. 
 
2.2.Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a emitentului a tuturor 
cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de finanţare a 
acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. 
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Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut , cheltuielile de capital au scazut. 
Daca  la iunie 2019 cheltuielile de capital  inregistrau  59.705 lei , la  iunie 2020  s-au concretizat 
in active necorporale(licente antivirus ) in valoare de 1.052 lei.Finantarea cheltuielilor de capital 
se face din activitatea curenta. 

 
2.3.Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care afectează 
semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate 
veniturile de fiecare element identificat. Comparaţie cu perioada corespunzătoare a anului trecut 

 
In contextul situatiei generate de epidemia COVID-19, se cotureaza la nivel national o situatia de 
criza economica si asa cum preconizeaza analistii economici, aceasta criza va afecta intreg 
sistemul economic din tara, cu repercursiuni negative pentru toti agentii economici. 
Societatea trebuie sa isi ia  masuri de precautie, in primul rand, de asigurare a unui tampon 
financiar care sa ii permita  sa faca fața provocarilor din lantul de plati in urmatoarea perioada, 
astfel, sa isi monitorizeze mai atent cheltuielile, sa reduca durata medie de incasare a creantelor, 
care sa fie transpusa proportional catre scaderea termenelor de plata a furnizorilor. 
Veniturile Societatii Conect Business Park SA., provin in procent de 100%, din inchirierea si 
subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, bazandus-se in totalitate pe chiriile 
incasate de la locatarii care ocupa cele doua cladiri de birouri.   Problemele de solvabilitate se pot 
agrava daca situatia are ca urmare incalcarea angajamentelor financiare, din partea locatarilor 
care si-au redus activitatea, aparitia cazurilor de neexecutare a obligațiilor contrcatuale la 
termenele scadente.  
Societatea trebuie sa  ia masuri  in vederea mentinerii actualilor locatari, in spatiile inchiriate si 
de a mentine, in continuare, un grad ridicat de ocupare pentru a-si asigura veniturile. 

 

3.Schimbări care afectează capitalul şi administrarea emitentului 

 
3.1.Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile 
financiare în timpul perioadei respective 

 
Conect Business Park S.A.nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in 
perioada de raportare.Mentionam faptul ca, in cadrul societatii s-a urmarit asigurarea 
lichiditatilor in vederea efectarii platilor catre furnizori in functie de termenele de scadenta. 
De asemenea societatea si-a onorat in termen obligatiile catre salariati, precum si datoriile la 
bugetul statului. 
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3.2.Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise 
de emitent 
 
In semestrul I 2020 nu au avut loc operatiuni care sa afecteze drepturile detinatorilor de 
valori mobiliare emise de S.C.Conect Business Park S.A.sau administrarea societatii. 

 

4.Tranzacţii semnificative 

 

În cazul emitenţilor de acţiuni, informaţii privind tranzacţiile majore încheiate de emitent cu 
persoanele cu care acţionează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane 
în perioada de timp relevantă. 

Nu este cazul. 

 

 

NOTĂ: 

1) In perioada analizata nu s-au modificat structurile de conducere  ( administrare, 
executie,etc) 

2) Precizam ca Raportarea contabila semestriala pentru semestru I 2020 nu a fost auditata. 
 
Administrator Unic      Director Economic 
Conect Business Park S.A. 
 

____________________    ___________________ 
Tina Burton      Mihaela Olteanu 
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CONECT BUSINESS PARK S.A. 
Capital social subscris si varsat 10.692.459,13 RON, Registrul Comertului J40/996/1991, C.I.F.: RO 116, 
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Tel: ++40.21.317.28.28; ++40.21.317.29.29 Fax: ++40.21.311.95.95;  www.conectbusinesspark.ro; 

UniCredit Bank S.A. 
  sucursala Grigore Mora - cod IBAN RO79BACX0000000070391310 

                        Anexa nr.3 

 

 

 

 
DECLARATIE 

 
 
 
 
Subsemnatii: Tina Burton  in calitate de Administrator Unic  si Olteanu Mihaela in calitate de 

Director Economic la  Societatea comerciala CONECT BUSINESS PARK S.A., cu sediul in 
Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei, nr.10A, Sectorul 2, C.I.F. RO 116,  nr.de inregistrare la Oficiul 
Registrului Comertului  J40/996/1991,  declaram ca, dupa cunostintele noastre  Raportarea contabila 
semestriala la 30 iunie 2020,  a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, 
ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea  activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului 
de profit si pierdere ale Societatii Conect Business Park S.A. 

De asemenea, declaram ca Raportul Administratorului Unic intocmit la 30 iunie 2020  
prezinta in mod corect si complet informatiile prevazute de anexa nr.14 din Regulamentul ASF 
nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii 
si performantelor Societatii Conect Business Park S.A.  

 
 

18 august 2020 
 

 
Tina  Burton 
Administrator  Unic 
 

 

 

Olteanu Mihaela 
Director Economic 

 

 

 

 

 

 


