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CONSILIUL DE ADMINISTRA IE I ALTE FORURI 
 
 
 
 
Consiliul de Administra ie:  Administrare Imobiliare S.A.  
 Chrystalla Mina  
 Androulla Siaxiate  
         
 
 
Secretarul Companiei:  Romanos Secretarial Ltd  
 30 Karpenisiou Street 
 CY-1077, Nicosia 
 Cipru 
 
 
Auditori independen i:  Evoserve Auditors Limited 
 Contabil Public Autorizat i Auditor Autorizat 
 7, Andrea Papakosta, 1037 
 1510 Nicosia P.O. 
  
 
 
Sediul social:  30 Karpenisiou Street  

 CY-1077, Nicosia, Cipru  
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Consiliul de Administra ie al SIF Imobiliare PLC ('Compania') î i situa iile financiare consolidate 
auditate ale Companiei i afilia  încheiat la data 
de 31 decembrie 2019. 
 

 
ile principale ale Grupului, care nu s-au modificat fa inerea, exploatarea, 

managementul i comer i imobiliare situate în România. 
Rezultatele consolidate ale Grupului pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 includ companiile afiliate ale 
Companiei care sunt de  
 
 

1.   COMALIM SA 
2.   SIFI BH EST SA 
3.   SIFI CLUJ RETAIL SA 
4.   SIFI CJ LOGISTIC SA 
5.   SIFI CJ AGRO SA 
6.   SIFI CJ STORAGE SA 
7.   UNITEH SA 
8.   SIFI BH IND VEST SA 
9.   BISTRITA CLUJ SA 
10. SIFI CJ OFFICE SA 
11. CORA SA 
12. SIFI BAIA MARE SA 
13. SIFI SIGHET SA 
14. SIFI B ONE SA  
15. SIFI BH RETAIL SA 
16. SIFI PROPERTIES SA 
 
Din cele 16 companii afiliate men ionate mai sus, 5 sunt în prezent listate la Bursa de Valori Bucure ti pe Pia a 
AERO: Comalim SA, SIFI Cluj Retail SA, SIFI CJ Logistic SA, SIFI CJ Storage SA i Uniteh SA. 

Revizuirea pozi iei actuale, evolu iile viitoare i riscuri semnificative 
i pozi iile financiare consolidate 

 

Rezultate 
Rezultatele Grupului pentru anul aflat în discu ie sunt prezentate la pagina 9.    

Dividende 
Consiliul de Administra , profitului net pentru anul în discu ie va fi reportat. 

Capital social 
 al Companiei în decursul anului aflat în discu ie. 

Consiliul de Administra ie 
Membrii Consiliului de Administra ie al Companiei la data de 31 decembrie 2019 i la data acestui raport sunt 
prezenta i la pagina 1. To i au fost membri ai Consiliului de Administra ie în întreg anul încheiat la 31 decembrie 
2019. 
În conformitate cu Actul Constitutiv al Companiei, to i administratorii care sunt în prezent membri ai Consiliului de 
Administra ie î i vor continua mandatul. 

derilor i remunera iei Consiliului de Administra ie. 

Evenimente ulterioare perioadei de raportare 
Toate evenimentele semnificative survenite dupa finalul perioadei de raportare sunt descrise in nota 27 la situatiile 
financiare consolidate.
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Auditori independen i 
Auditorii Independen i, Evoserve Auditors Limited, i-au exprimat dorin ie i o 

 
 
Din ordinul Consiliului de Administra ie, 
 
 
 
 
Administrare Imobiliare SA 
Director 
 
Nicosia, 8 Aprilie 2020 



 

 

 
 
 
 

Raportul auditorului independent 

Membrilor SIF Imobiliare PLC 

Raport privind auditarea situa iilor financiare consolidate 

 
 

Opinie 
 
Am auditat situa i ale afilia

 29, si care cuprind situa ia cons iei financiare 
la data de 31 decembrie 2019, situa iile consolidate ale profitului i pierderii 
capitalului propriu ente situatiilor 
consolidate i un rezumat al politicilor contabile semnificative i alte informa ii explicative. 
 

iei financiare a Grupului la 
31 decembrie 2019, precum i a performan ei financiare i a fluxurilor de numerar pentru exerci iul încheiat la 

i cerin ele Legii So ilor Comerciale din Cipru, Cap. 113. 
 
Baza pentru opinie 

Auditul a fost efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA). Responsablitatea noastra 
conform acestor standarde este descrisa mai departe in sectiunea Responsabilitatea Auditorului pentru auditarea 
Situatiilor Financiare, din raportul nostru. Suntem independenti fata de Grup, in conformitate cu Codul de Etica 
International al Consiliului Contabililor (IESBA) si cu cerintele de etica ale auditului si situatiilor financiare din Cipru, si 
ne-am indeplinit cerintele de etica in conformitate cu aceste cerinte ale codului IESBA. Consideram ca evidentele pe 
care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru emiterea opiniei noastre.  

Subiecte cheie de audit 

Subiectele cheie de audit sunt acele subiecte care, conform judecatii noastre profesionale, au fost semnificative 
pentru auditarea situatiilor financiare aferente perioadei curente. Aceste subiecte au fost tratate in contextul auditatii 
situatiilor financiare ca un intreg, si au fost luate in calcul in formarea opiniei noastre, iar noi nu vom furniza o opinie 
separata asupra acestor subiecte. 
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Raportul auditorului independent (continuare) 
 

 
Membrilor SIF Imobiliare PLC 

 

Subiecte cheie de audit  Modalitatea noastra de tratare a subiectelor 
cheie de audit 

Evaluarea investitiilor imobiliare (referinta Nota 14 la Situatiile Financiare) 

Grupul de i de investi
de 41.095.097 Euro la 31 decembrie 2019, ceea ce 

ile de investi ii ale Grupului sunt 
de inute pentru inchiriere  i sunt situate în România. 

Valoar
prin utilizarea tehnicilor de evaluare. Managementul î i 
folose te judecata pentru a selecta o varietate de 
metode 
principal pe condi iile de pia

ilor de investi ii includ elemente precum 
tigurilor sau fluxurilor de 

ii 
economice sau politice, 

În plus, conducerea ob ine rapoarte de evaluare pentru 
ile de investi ii de inute de evaluatori 

independen i externi. 

Investitiile imobiliare sunt înscrise la 
lor ca o 

chestiune esen iei lor în 
situa iei financiare 

i o estimare. 

Procedurile noastre de audit includ urmatoarele: 

- Ob inerea i inspectarea rapoartelor de 
evaluare întocmite de evaluatorul de 

i externe angajat de Grup 

- Evaluarea competen ilor i 
ii evaluatorului extern independent 

- Evaluarea metodologiei 
evaluatorul extern al investitiilor imobiliare pe 
baza cuno tin elor noastre despre alti 

i 

 

 

In baza rezultatului procedurilor noastre de audit 
am obtinut asigurari corespunzatoare in ce 
priveste evaluarea investitiilor imobiliare. 

 

Alte informatii 

Consiliul de Administratie este responsabil pentru orice alte informatii. Alte informatii cuprind informatii incluse in 
raportul Consiliului de Administratie, dar nu cuprind si situatiile financiare si raportul auditorilor. 

Opinia noastre asupra situatiilor financiare nu acopera Alte informatii iar noi nu ne exprimam nici o forma de 
asigurare cu privire la acestea. 

 

5 
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In legatura cu auditarea situatiilor financiare, responsabilitatea noastra este sa citim aceste alte informatii, si in acest 
sens, sa consideram daca aceste alte informatii sunt considerate, din punct de vedere material, inconsistente cu 
situatiile financiare sau cu informatiile obtinute pe parcursul auditului sau par sa fie gresite substantial. In cazul in 
care, in baza verificarilor efectuate, tragem concluzia ca exista o greseala substantiala a acestor Alte informatii, 
suntem obligati sa raportam acest lucru. Nu avem nimic de raportat in acest sens. 

Responsabilitatea Consiliului de Administra ie pentru situa iile financiare consolidate 
 
Consiliul de Administra
f
i cerin ele Legii Companiilor din Cipru, Cap. 113 

Administra ie pentru a 
din cauza fraudei sau erorii. 
 
La întocmirea situa iilor financiare consolidate, Consiliul de Administra ie este responsabil pentru evaluarea 

ii grupului de a- ii i 
ii de angajament, cu excep ia cazului în care Consiliul de Administra

teze opera  
 
Consiliul de Administratie este responsabil pentru supravegherea procesului de raportare financiara. 

Responsabilitatea auditorului in ce priveste auditarea situatiilor financiare 

Obiectivul nostru este sa obtinem o asigurare rezonabila cu privire la faptul ca situatiile financiare in ansamblul lor nu 
contin erori materiale, fie din cauza fraudei sau greselilor si sa emitem un raport al auditorului care sa includa opinia 
noastra. Asigurarea rezonabila este o asigurare de nivel inalt, dar nu este o garantie ca auditarea efectuata in 
conformitate cu IASs va detecta intotdeauna erorile materiale, in cazul in care acestea exista. Erorile pot aparea ca 
urmare a fraudei sau a greselilor si sunt considerate materiale daca, individua sau cumulativ, ar putea afecta deciziile 
economice ale utilizatorilor, luate pe baza acestor situatii financiare. 
 
Ca parte a auditarii in conformitate cu IASs, am exercitat o judecata profesionala si am mentinut scepticismul 
profesional pe toata durata auditarii. Deasemenea: 

 Am indentificat si evaluat riscul de erori materiale al situatiilor financiare, ca urmare a fraudei sa greselilor, 
am alcatuit si efectuat proceduri de audit pentru a raspunde acestor riscuri si am obtinut evidente care sunt 
suficiente si corespunzatoare pentru a constitui baza pentru opinia noastra. Riscul de a nu detecta o eroare 
materiala rezultata din frauda este mai mare decat in cazul celor rezultate din greseli, deoarece frauda 
poate implica complicitate, fals, denaturare inten  

 Am obtinut intelegerea controlului intern relevant pentru audit, pentru a stabili procedurile de audit potrivite 
pentru fiecare situatie, dar nu cu scopul de a emite o opinie asupra eficientei controalelor interne ale 
Grupului 

 Am evaluat adecvarea politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile efectuate si 
celelalte informatii furnizate de catre Consiliul de Administratie 

 Am concluzionat asupra rezonabilitatii evaluarii facute de catre Consiliul de Administratie in ce priveste 
continuarea activitatii, pe baza evidentelor de audit obtinute, si daca exista situatii incerte materiale in 
legatura cu evenimente sau conditii care pot avea sau pot pune sub semnul intrebarii abilitatea Grupului de 
a-si continua activitatea. In situatia in care constatam ca exista situatii incerte materiale, suntem obligati sa 
atragem atentia in raportul auditorului asupra acestora, iar in situatia in care informatiile sunt neadecvate, 
sa ne modificam opinia. Concluziile noastre sunt bazate pe evidentele de audit obtinute pana la data 
raportului de audit. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot pune Grupul in imposibilitatea de 
a-si continua activitatea. 



 

 

 Am evaluat prezentarea generala, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv notele, si daca 
situatiile financiare evidentiaza tranzactiile si evenimentele intr-o mod care ofera  o imagine fidela si reala. 
 

Am comunicat cu Consiliul de Administratie cu privire la, printre altele, planificarea auditului in ce priveste scopul, 
perioada de desfasurtare si concluziile auditului, inclusiv deficiente semnificative in ce priveste controlul intern, care 
au fost identificate pe parcursul auditului. 

Dintre subiectele comunicate Consiliului de Administratie, am stabilit subiectele cele mai semnificative in auditarea 
situatiilor financiare aferente perioadei curente si care sunt ca urmare subiecte cheie de audit. Descriem aceste 
subiecte in raportul auditorului, cu exceptia cazului in care legea sau regulamentele nu permit divulgarea 
informatiilor, sau cand, in situatii extrem de rare, stabilim ca un subiect nu ar trebui sa fie comunicat in raportul 
nostru deoarece consecintele adverse depasesc beneficiile publice ale unei asemenea comunicari.  

 
Raport privind alte cerin e legale 
 

În conformitate cu cerin  
 In opinia noastra, raportul Consiliului de Administratie a fost pregatit in conformitate cu cerintele cuprinse in 

Legea Companiilor din Cipru, Cap. 113, si informatiile furnizate sunt consistente cu situatiile financiare 
consolidate 

 In opinia noastra, si tinand cont de cunostintele si intelegerea noastra in privinta Grupului si a mediului in 
care isi desfasoara activitatea, obtinute pe parcursul auditarii, nu am identificat erori materiale in raportul 
Consiliului de Administratie. 
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Alte aspecte 
 

i numai pentru membrii companiei ca organism, în conformitate 
cu sec iunea 69 din Legea auditorilor din 2017 i nu ne 

raport. 
 
Partenerul firmei de audit care a condus la acest raport de audit independent este Constantinos Montis.  
 
 
 
Constantinos Montis, BSc ACA 
Contabil Public Autorizat i Auditor Autorizat 
pentru i în numele 

 

Evoserve Auditors Limited  
Contabil Public Autorizat i Auditor Autorizat  

 
Nicosia, 8 Aprilie 2020 
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SITUA I ALTE 
VENITURI GENERALE  
31 Decembrie 2019  
 
 
 
  2019 2018 
 Nota   
    
Venit 6  6,284,759   7,517,090  
Câ ii imobiliare i,    544,338   6,664,217  
Cheltuieli generale i de administrare 7  (8,162,892)   (4,911,628)  

   (1,333,795)   9,269,679  
Alte venituri    
Alte cheltuieli 8  6,449,942   995,137  

Profit opera ional 9  -   (447,148)  

   5,116,147   9,817,668  
    
Venit financiare 11  636,153   765,921  
Cheltuieli financiare 11  (1,135,159)   (547,164)  

Profit înainte de impozitare   4,617,141   10,036,425  
    
Impozit 12  (1,335,429)   (541,320)  

Profit net pentru anul vizat   3,281,712   9,495,105  
    

 
Alte venituri generale 
    
Alte venituri generale în anul vizat   (13,042,844)   7,628,043  
Alte venituri generale în anul vizat   (13,042,844)   7,628,043  

Venituri generale totale anul vizat   (9,761,132)   17,123,148  
 
    
Profit net pentru anul atribuit:    
De    3,096,976   8,413,305  
Interes minoritar   184,736   1,081,799  

   3,281,712   9,495,104  
 
    
                                                                                
Venit general total ce poate fi atribuit:   (8,926,106)   15,172,256  
De    (835,026)   1,950,892  

   (9,761,132)   17,123,148  
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SITUA IEI FINANCIARE 
31 Decembrie 2019 
 
  2019 2018 
 Nota   
ACTIVE    
Active -imobilizate    

i, instala ii i echipamente 13  371,974   17,865,788  
Investi ii imobiliare 14  41,095,097   55,768,223  

   5,486   24,853  

   41,472,557   73,658,864  
Active circulante    
Stocuri 16  63,741   75,115  
Crean e comerciale i alte crean e 17  18,509,911   4,228,215  
Creante aferente imprumuturilor acordate  15  2,383,613   -  

i pierdere 18  4,725,927   2,160,611  
Numerar i echivalente de numerar 19  13,189,342   19,732,815  

   38,872,534   26,196,756  

Active totale   80,345,091   99,855,620  

CAPITALURI PROPRII I DATORII 

    
Capitaluri proprii    
Capital social 20  4,499,974   4,499,974  
Prime de capital   31,037,928   31,037,928  
Alte rezerve   3,213,329   5,743,630  
Rezultatul reportat    28,854,882   34,007,938  

   67,606,113   75,289,470  
    
Interes minoritar   1,653,765   4,854,410  

Capitaluri proprii totale   69,259,878   80,143,880  
 
Datorii pe termen lung    
Împrumuturi primite pe termen >1an 21  4,316,550   11,218,716  
Datorii cu impozitul pe profit amânat 22  4,919,960   5,481,474  

   9,236,510   16,700,190  
Datorii curente    
Datorii comerciale i alte datorii 23  1,561,224   2,431,031  
Împrumuturi primite pe termen < 1an 21  287,479   580,519  

   1,848,703   3,011,550  

Datorii totale   11,085,213   19,711,740  

Capitaluri proprii i datorii   80,345,091   99,855,620  
 
La data de 08 Aprilie 2020 Consiliul de Administra ie al SIF Imobiliare PLC a autorizat emiterea acestor situa ii 
financiare consolidate.  
 
 
  
.................................... .................................... 
Administrare Imobiliare SA Chrystalla Mina 
Director Director 
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SITUA  
31 Decembrie 2019 
 
 
 
 Attributable to equity holders of the Company   
 

Capital 
social 

Prime de 
capital 

Rezerve din 
translatare 

Alte 
rezerve 

 
Rezultatul 

reportat Total 
Interes 

minoritar Total 
         
         
Sold la 1 Ianuarie 2018  4,499,974   31,037,928   (505,202)   (4,160,691)   28,127,054   58,999,063   4,021,670   63,020,733  
         
Venit total         
Profit net pentru anul curent  -   -   -   -   8,413,305   8,413,305   1,081,799   9,495,104  
Alte venituri în anul curent  -   -   455   10,409,068   (2,532,421)   7,877,102   (249,059)   (7,628,043)  

Sold la 31 Decembrie 2018/ 1 Ianuarie 2019  4,499,974   31,037,928   (504,747)   6,248,377   34,007,938   75,289,470   4,854,410   80,143,880  
         
Venit total         
Profit net pentru anul curent  -   -   -   -   3,096,976   3,096,976   184,736   3,281,712  
Alte venituri în anul curent  -   -   (3,592)   (2,526,709)   (8,250,032)   (10,780,333)   (2,262,511)   (13,042,844)  
Eliminarea filialei  -   -   -   -   -   -   (1,122,870)   (1,122,870)  

Sold la 31 Decembrie 2019  4,499,974   31,037,928   (508,339)   3,721,668   28,854,882   67,606,113   1,653,765   69,259,878  

         
Companiile care nu distri âr itul anului fiscal relevant, se 

 
care ac ionarii finali sunt atât reziden i fiscali din Cipru, cât i Cipru domicilia i. Suma distribu fiturile anului 

ionarilor.
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SITUA  
31 Decembrie 2019 
 
    
    
    
    
  2019 2018 
 Nota   

I DE EXPLOATRE    
Profit înainte de impozitare   4,617,141   10,036,425  

    
i, instala ii i echipamente 13  66,237   189,830  

Diferen e de curs valutar   15,082   427,206  
Profit din vânzarea investi iilor în filiale 8  (1,122,204)   -  
Profit din vanzarea de investitii imobiliare 8  (5,228,909)   (995,137)  
(Câ tiguri)/pierderi  8,9  (98,829)   447,148  
Câ ii imobiliare 14  (554,338)   (6,664,217)  
Ajustari pentru depreciere   (262,780)   (210,052)  
Venituri din dobanzi 11  (636,153)   (423,273)  
Cheltuieli cu dobânda 11  1,120,078   547,164  
Alte elemente nemonetare   (26,626)   (43,300)  

   (2,111,301)   3,311,799  
    

Reduceri aferente stocuri   11,374   23,711  
(Cresterea) / Reducerea crean elor comerciale i altor crean e   (14,281,696)   (149,291)  
Reducerea/ Cresterea)    (2,565,316)   470,131  
Cre terea datoriilor comerciale i altor datorii   (869,807)   694,555  

Numerar generat de / (folosit în) exploatare   (19,816,746)   4,350,905  
Dobânzi primite   99,195   33,297  
Dividende primite   -   47,971  
Dobânzi achitate   (311,181)   (68,239)  

   (1,100,535)   (345,402)  

i de exploatare   (21,129,267)   4,018,532  
    

I DE INVESTI II    
Plati pentru achizi    (4,853)   (2,492)  
Plati pentru achizi i, instala ii i echipamente 13  (79,227)   (214,309)  
Plati pentru achizi ia de investitii imobiliare 14  (143,630)   (4,226,839)  

i 
pierdere 18  (1,804,071)   -  
Împrumuturi acordate   (10,582,843)   -  
Împrumuturi rambursate   9,710,160   4,266,815  

ii   (1,803,436)   -  
i, instala ii i echipamente   205,410   153,795  

Incasari din vanzare de investitii imobiliare 14  5,178,304   4,161,475  
Venituri din vânzarea investi iilor în întreprinderi subsidiare   1,133,058   -  
Venituri din vânzarea investi iilor în întreprinderi subsidiare   636,153   11,068  
Diferen ele de curs  investitii imobiliare 14  (1,130,225)   -  

i de investi ii   1,314,800   4,149,513  
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SITUA  
31 Decembrie 2019 
 
    
    
    
    
    

  2019 2018 
 Nota   

I DE FINAN ARE    
Capital social incasat   -   8,508,609  
Rambursare împrumuturi primite   (641,065)   (5,471,092)  
Incasari aferente împrumuturi   15,499,785   2,330,145  
Diferente de curs valutar    (467,648)   -  

   (1,120,078)   (68,239)  
   -   (47,971)  

Garantie bancara platita   -   (377,254)  

i de finan are   13,270,994   4,874,198  

(Descrestere)/crestere neta numerar i echivalent numerar   (6,543,473)   13,042,243  
Numerar i echivalentul numerarului la începutul anului   19,732,815   6,690,572  

Numerar i echivalentul numerarului la sfâr itul anului 19  13,189,342   19,732,815  
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1. Informa ii generale  

ara de înregistrare 

SIF Imobiliare PLC ('Compania') i afilia i în de inerea, exploatarea, 
managementul ilor imobiliare situate în România. 

 
 

 
 

ile principale ale Grupului, care nu s-au modificat fa inerea, exploatarea, 
managementul i comer i imobiliare situate în România. 

 
 
(a) Declara ia de conformitate  
Aceste situa ii financiare consolidate au fost elaborate în conformitate 
Interna i cerin ele Legii Companiilor din Cipru, cap. 113.  
 

 
Princip ii financiare consolidate sunt men ionate mai 
jos. Aceste politici au fost aplicate în mod constant în to i anii prezenta i în aceste situa ii financiare consolidate, cu 
excep ia cazului în care se men  
 
Aceste situa ii financiare consolidate au fost elaborate pe baza conven iei de cost istoric, cu excep ia terenurilor, 

i echipamentelor, a investi iilor imobiliare, activele financiare disponibile pentru vânzare, i activele 
financiare i pierdere. 
 
(c i aprecieri 
Întocmirea situa ii, 
efectuarea de estim i ipoteze care influen i sumele aferente ale activelor i 
datoriilor, veniturilor a 

i diver i al i factori, care sunt considera i în mod rezonabil a fi baza i pe cuno tin ele disponibile la momentul 
 

 
rilor contabile sunt 

în perioada revizuirii i perioadele viitoare. 
 
În special, informa iile cu privire domenii semnificative de estimare, incertitudinea i critice în aplicarea 
politicilor contabile, care au cel mai important impact asupra valorii recunoscute în situa iile financiare consolidate 
sunt descrise mai jos: 
 
  

 te 
i pentru a face supozi ii care sunt bazate în special 

pe condi iile din pia iilor imobiliare a fost 
iilor imobiliare individuale de inute. 

 
 Valoa  

 ionate pe o pia
folosind tehnicile de evaluare. Grupul folose te propriile aprecieri pentru a alege o varietate de metode i 
pentru a face supozi ii care sunt bazate în special pe condi iile din pia
raportare.  
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(d) Moneda func i de prezentare 
Situa  

iilor financiare în conformitate cu IFRS-  critice i 
- i exercite judecata în procesul de aplicare a politicilor contabile ale Grupului. De 

i pasive 
activelor i datoriilor contingente la data situa iilor financiare i a sumelor raportate ale veniturilor i cheltuielilor din 
perioada de raportare. De tin e ale Managementului despre 
evenimentele i ac iunile curente, rezu  

3. Politici contabile semnificative 

Principalele politici contabile adoptate la întocmirea acestor situa ii financiare consolidate sunt prezentate mai jos. 
Aceste politici au fost aplicate în mod constant pe to i anii prezenta i în aceste situa ii financiare consolidate, cu 
excep ia cazului în care se prevede altfel. 
 

 
Situa iile financiare consolidate ale Grupului cuprind situa i 
situa i afiliate: 
 
 

1 COMALIM SA 
2 SIFI BH EST SA 
3 SIFI CLUJ RETAIL SA  
4 SIFI CJ LOGISTIC SA 
5 SIFI CJ AGRO SA 
6 SIFI CJ STORAGE SA 
7 UNITEH SA 
8 SIFI BH IND VEST SA 
9 BISTRITA CLUJ SA 

10 SIFI CJ OFFICE SA 
11 CORA SA 
12 SIFI BAIA MARE SA 
13 SIFI SIGHET SA 
14 SIFI B ONE SA 
15 SIFI BH RETAIL SA 
16 SIFI PROPERTIES SA 

 

financiare i opera i pentru a ob ile sale. 
 
Achizi ilor controlate în comun 
Combina iile de afaceri rezultate din transferuri de participa i care sunt sub controlul ac ionarului care 

ie la data la care a avut loc combina ia de afaceri. Activele i 
datoriile sunt recunoscute la valorile contabile recunoscute anterior în situa iile financiare ale Grupului care 

iile financiare ale ac ionarului. Diferen a dintre valorile contabile ale ac iunilor Grupului din activele 
nete identificabile ia de la 

i aflate sub control comun. 
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ile afiliate existente 

Grup asupra filialelor sunt contabilizate ca tranzac ii de capital propriu. Valorile contabile ale intereselor i ale 
rul 

filialelor. Orice diferen
primit este recunoscuta direct în capitalurile proprii  
 
În cazul în care Grupul pierde co a 
dintre (i) suma valorii juste a pre ului primit ii re inute 

comercial), i datoriile filialei i orice participa ii minoritare. Atunci când activele 
filialei sunt contabilizate la valori reevaluate sau valori juste i câ tigul cumulat aferent sau pierderea a fost 

i cumulate în capitalurile proprii, valorile recunoscute anterior în alte 
elemente ale venitului  i acumulate în capitalurile proprii sunt contabilizate ca în cazul în care Compania ar fi cedat 
direct activele relevante (de exemplu, reclasificate în profit sau pierdere sau transferate direct în rezultatul reportat în 
conformitate cu specifica iile IFRS-

terea ini
conformitate cu  Instrumentele financiare IAS 39: Recunoa terea i evaluarea sau, atunci când este cazul, costul de 
recunoa tere ini ii într-  
 
Situa iile financiare ale filialelor achizi ionate sau cedate pe parcursul anului sunt incluse în situa
profitului sau pierderii 
contr -grup, precum i orice venituri nerealizate i cheltuieli rezultate din tranzac iile 
intra-grup sunt eliminate la întocmirea situa iilor financiare consolidate. 
 

iile financiare ale filialelor pentru a aduce politicile lor 
i membri ai grupului. 

 
Recunoa terea venitului 
Veniturile câ  
 
 Venituri din chirii 

Veniturile din chirii sunt recunoscute pe baza angajamentelor în conformitate cu substan a contractelor 
relevante. 

 
 Prestarea serviciilor 

ie de 
finalizarea tranzac iei specifice evaluate pe baza serviciului efectiv furnizat ca propor ie din totalul serviciilor 

 
 

 Vânzarea produselor 
i beneficiile aferente dreptului de 

livrat bunurile clientului, clientul a acceptat bunurile i colectarea crean
rezonabil. 

 
Veniturile financiare 

 
 
Cheltuieli financiare 
Cheltuielile cu dobânda i alte costuri cu împrumuturile sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere folosind 
metoda dobânzii efective. 

 
 
 Moneda func i de prezentare 

Elementele incluse în situa iile financiare ale companiei sunt evaluate folosind moneda mediului economic 
 entitatea ("moneda func

care este moneda func i de prezentare a Companiei. 
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Elementele incluse în situa iile financiare ale filialelor sunt evaluate folosind moneda mediului economic 

iile financiare sunt prezentate în lei 
române ti (LEI), care este moneda func iile financiare ale filialelor 

 
 
Situa iile financiare ale Grupul  
 

 Tranzac ii i Solduri 
Tranzac iile in valuta sunt convertite în moneda func
tranzac iilor. Câ tigurile i pierderile de dinn diferente de curs valutar rezultate din decontarea acestor 
tranzac ii i din conversia la cursurile de schimb de la sfâr itul anului a activelor i datoriilor denominate în 

 
 

Activele i datoriile aferente opera
exprimate în euro folosind cursurile de schimb valabile la data de raportare. Veniturile i cheltuielile (inclusiv 
cifrele comparative) sunt convertite la cursurile de ia 

de schimb de la data tranzac iilor. Diferen  sunt clasificate 
drept capitaluri proprii i transferate la rezerva din translatare a Companiei. Astfel de diferen e de 

iunea 
 

 
Impozit 

i impozitul amânat. 
 
Obliga iile fiscale i activele pentru perioadele curente i anterioare sunt evaluate la valoarea care se a

ile fiscale, folosind ratele de impozitare i legile care au fost adoptate, sau în 

pentru perioadele anterioare. 
 
Impozitul amânat este ele temporare dintre 
baza de impozitare a activelor i datoriilor i valorile lor contabile în situa iile financiare consolidate. În prezent, ratele 
de impozitare adoptate sunt utilizate la determinarea impozitului amânat. 
 
Crean
disponibil fa ele temporare. 
 
Activele i datoriile privind im
compensa activele privind impozitul curent cu datoriile privind impozitul curent i atunci când impozitele amânate se 

 
 

i, instala ii i echipamente 
ile, instala iile i echipamentele sunt evaluate la cost mai pu i pierderile din 

depreciere. 
Terenurile terni 
independen i, mai pu

data de raport i, instala ii i echipamente sunt înregistrate la costul istoric  mai pu in 
amortizarea. 
 
Cre
rezultatului glob terile anterioare ale aceluia

a dintre amortizarea 
i amortizarea 

pe baza costului ini  
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ile în curs de construc ie pentru productie, închiriere sau în scopuri administrative, sau în scopuri care nu 
 stabilite, sunt înregistrate la cost, mai pu

onorarii profesionale 
Grupului. Amortizarea acestor active, pe aceea i alte active de proprietate, începe atunci când activele 
sunt gata pentru utilizarea inten  
 

i 
i 

 
 % 
Instala ii i utilaje 5 - 33.33 

 2 - 5 
Mobilier, accesorii i echipamente de birou 10 

 6,67 - 33.33 
 
Metodele de amortizare, duratele de via i valorile reziduale sunt reevaluate la data de raportare.  
 

 
 

 
Cheltuielile pentru repara iile i între inerea activelor corporale sunt înregistrate în contul de profit sau pierdere 

i alte cheltuieli ulterioare sunt incluse în valoarea 
esc standardul de 

performan sunt amortizate pe 
durata de via  
 

-
Orice câ

i sunt înregistrate în contul de profit sau pierdere. 
 
Investi iile imobiliare 

ile de inute pentru a ob ine venituri din chirii i / sau pentru aprecierea 
tigurile sau pierderile rezultate din 

modif iilor imobiliare sunt incluse în profitul sau pierderea perioadei în care acestea apar. 
 
O investi -recunoscuta la cedarea sa sau în cazul în care investi
din folosin i nu se a tig sau 

- ii (calculate ca diferen i valoarea 
nt incluse în contul de profit sau pierdere în perioada în care proprietatea este 

de-recunoscuta. 
 
Active necorporale 
Costurile direct asociate cu produse software identificabile i unice controlate de Grup i care vor genera probabil 
avantaje economice ca
software- i orice pierderi acumulate din depreciere. 
Cheltuielile care sporesc sau extind performan ele programelor software de calculator în afara specifica iilor ini iale 

ire a capitalului ial al software-ului de calculator. Costurile 
asociate cu între inerea programelor software de calculator 

-ul de calculator este disponibil pentru utilizare 
i este inclus în cheltuielile administrative. 

 
Un activ necorporal este derecunoscut la cedarea sau când nu se a
sau eliminarea. Câ tigurile sau pierderile rezultate din derecunoa
între veniturile nete de cedare 
activul este derecunoscut. 



SIF IMOBILIARE PLC 
 
NOTE LA SITUA IILE FINANCIARE CONSOLIDATE 
31 Decembrie 2019 
3. Politici contabile semnificative (continuare) 

 
19 

Clasificarea activelor financiare 
Începând cu 1 ianuarie 2018, Societatea î  
 altor venituri -OCI, fie prin 

profit sau pierdere), i 
 rate la costul amortizat. 

Clasificarea ii 
pentru gestionarea portofoliului de active aferente i (ii) caracteristicile fluxului de numerar ale activului. La 
recunoa terea ini te în alt 
mod cerin valoarea justa prin contul de alte venituri (FVOCI la 
valoarea justa prin contul de profit si pierdere (FVTPL)

 
 
Pentru investi iile în instrumente de capitaluri proprii care nu sunt de inute pentru tranzac ionare, clasificarea va 

terii ini iale pentru a 
reprezenta investi
investi ii. 
 
Toate celelalte active financiare sunt clasificate la valoarea FVTPL. 
 

tigurile i pierderile vor fi înregistrate fie în profit, pierdere, fie în OCI. 
Pentru investi iile în instrumente de capitaluri proprii care nu sunt de inute pentru tranzac ionare, aceasta va depinde 

terii ini iale pentru a reprezenta 
investi ia în capitaluri proprii la valo  
 

 
 
La recunoa terea ini n cazul unui activ financiar 

ie care pot fi atribuite 
direct achizi iei activului financiar. Costurile de tranzac ionare a activelor financiare transmise la FVTPL sunt 
înregistrate în contul de profit terea ini
pre ul tranzac iei.  
Un câ tig sau o pierdere la recunoa terea ini  între 

i pre ul tranzac iei, care poate fi eviden ii curente de pia
acela i instrument sau printr- ele observabile. 

Activele financiare cu instrumente financiare derivate încorporate sunt considerate în întregime atunci când se 
i a dobânzii. 

Reclasificare Active financiare  
 
Instrumentele financiare sunt recla
acestor active. Reclasificarea are un efect prospectiv i are loc de la începutul primei perioade de raportare care 

 

Activele financiare anulate/retrase 

Activele financiare sunt anulate/retrase, integral sau par ial, atunci când grupul a epuizat toate eforturile practice de 
recuperare Anularea/retragerea  un 
eveniment de derecunoa ii de executare 
atunci când Grupul dore teptare 
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Modificarea activelor financiare 
 

iile con
modificarea fluxurilor de numerar contractuale este substan

ial profilul de risc al activului (de exemplu, cota de profit 

garan t activului sau o 
 

 
i sunt substan ial diferi i, drepturile la fluxurile de numerar din activul ini

renun ial i recunoa
fi data recunoa terii ini iale pentru calculul deprecier

te criteriul SPPI. Orice 
diferen ial abandonat i valoarea ju ial 

ia cazului în care substan a diferen ii 
de capital cu proprietarii. 
 
În situa ia în care renegocierea a fost determinata de ile financiare ale celeilalte i i incapacitatea de a 

ile conven ionale ini iale, Grupul compara fluxurile de numerar preconizate ini ial cu cele revizuite. În 
cazul în care riscurile i beneficiile activul modificat nu e substantial diferit de activul initial iar 
modificarea nu are ca rezultat o derecunoastere. 
fluxurilor de numerar contractuale modificate la rata dobânzii efective ini iale i recunoa te o modificare câ tig sau 
pierdere în profit sau pierdere.   
 
Numerar i echivalente de numerar 

i echivalen
i numerar la dispozi ie. 

 
Împrumuturi primite 
 
Împrumuturile primite sunt înregistrate ini ie înregistrate. 
Împrumuturile primite sunt ulterior înregistrate la costul amortizat. Orice diferen
tranzac iei) 
folosind metoda dobânzii efective. 
 
Datorii comerciale 
 
Datoriile comerciale sunt evaluate ini tul amortizat, utilizând 
metoda ratei efective a dobânzii. 
 
Stocuri 
 
Stocurile sunt înregistrate la cea mai mica valoare dintre cost 

 pe pre ul de vânzare estimat minus cheltuieli 
suplimentare de a  
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Crean ele comerciale 
 
Crean e comerciale sunt sumele datorate de clien ii 
obi -un an sau mai pu in (sau în ciclul normal de func
este mai lung), acestea sunt clasificate drept active curente. În caz contrar, acestea sunt prezentate ca active 
necirculabile. Crean ele comerciale sunt recunoscute ini i ulterior evaluate la cost amortizat 
folosind metoda dobânzii efective, cu o reducere a indemniza iei de pierdere. 
 
Crean ele asupra activelor comerciale sunt recunoscute ini
excep ia cazului în care acestea con in componente semnificative de finan are, caz în care acestea sunt recunoscute 

ine crean ele comerciale cu scopul de a colecta fluxurile de trezorerie contractuale i, 
etoda dobânzii efective. 

 
Crean ele comerciale sunt, de asemenea, supuse cerin

ie de pierdere 
anticipat ele comerciale. A se vedea Nota 5 Sec iunea privind riscul de credit. 
 
Crean

d, printre altele, e ecul unui debitor de a se angaja într-un plan de 

termen. 
 
Deprecierea activelor 
 

i sunt testate anual pentru depreciere. 

e
vânzare i valoarea de 

i generatoare de numerar). 
 
Capital social 
 
Ac iunile ordinare sunt clasificate ca capitaluri proprii. Diferen
Societate  
 
Datorii pe termen lung 
 
Datorii pe termen lung -

 
 
4. Noi declara ii contabile 
 

ii financiare consolidate, standardele 
Standarde Interna

ate. Consiliul de administra ie se a
iilor financiare consolidate ale 

Grupului. 
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5. Managementul riscului financiar 
 
Factorii de risc financiar 
 

i de gestionare a 
riscurilor de capital provenite din instrumentele financiare pe care le de ine. Politicile de gestionare a riscurilor 

 
5.1 Riscul pre ului de pia  
Riscul pre urilor de pia
pre urilor de pe pia i active financiare 

le la riscul pre urilor de pia
privire la pre urile viitoare ale investi iilor. Riscul de pre  al pie ei Grupului este gestionat prin diversificarea 
portofoliului de investi ii. 

5.2  
 
Riscul rat
dobânzii de pe pia
Împrumuturile emise la rate f

iile ratei dobânzii în mod continuu i ac  
5.3 Riscul de credit  
 
Riscul de credit, atunci când un e ec al contra- ilor de a- i îndeplini obliga iile care le revin ar putea reduce 

i servicii 
sunt realizate pentru clien ii cu un istoric de credit adecvat 
crean elor sale. 
5.4 Riscul de lichiditate  
 
Riscul de lichiditate este riscul care apare atunci când maturitatea activelor i datoriilor nu corespunde. O pozi ie 

i profitabilitatea, dar poate cre te, de asemenea, riscul de pierderi. Grupul 
dispune de proceduri cu scopul de a minimiza aceste pierderi, cum ar fi men inerea de numerar suficient i alte 
active circulante cu lichiditate mare i de credit 
angajate. 

toriile financiare. Tabelele 
au fost elaborate pe baza fluxurilor de trezorerie neactualizate a datoriilor financiare pe baza datei celei mai 

i fluxurile de numerar 
principale. 
 
31 Decembrie 2019 Sold 
  
Împrumuturi bancare  4,604,029  
Datorii din comer  i alte datorii  1,561,224  

  6,165,253  
 
31 Decembrie 2018 Sold 
  
Împrumuturi bancare  11,799,235  
Datorii din comer  i alte datorii  2,431,031  

  14,230,266  
5.5 Riscul valutar  
 
Riscul valutar este riscul ca valoarea instrumentelor fin
valutar. Riscul valutar apare când tranzac iile comerciale viitoare i activele i datoriile recunoscute sunt denominate 
într- pus riscului de schimb valutar ce apare 

iile ratei de schimb în mod continuu i 
ac  în consecin  
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6. Venituri  
 
 2019 2018 
   
Venituri din chirii  5,128,971   6,064,670  
Alte venituri opera ionale  1,155,788   1,452,420  

  6,284,759   7,517,090  

7. Cheltuieli generale i de administrare   
 
 2019 2018 
   
Costul materialelor folosite  568,393   785,121  
Cheltuieli cu personalul (Nota 10)  784,309   1,787,861  
Comustibil, energie electric   82,707   199,045  
Taxe i  390,293   447,236  
Alte cheltuieli  4,806,075   12,873  
Cheltuieli profesionale i altele aferente  917,084   655,297  
Cheltuieli cu amortizarea activelor  262,780   556,082  
Cheltuieli cu deplasarile i de protocol  15,775   39,994  
Cheltuyieli cu remunera ia auditorilor  17,850   17,850  
Cheltuieli cu chiria  54,226   98,362  
Cheltuieli cu repara ii i între inere  14,907   74,936  
Cheltuieli cu comisioanele   182,256   47,141  
Depreciere  66,237   189,830  

  8,162,892   4,911,628  

8. Alte venituri 
 
 2019 2018 
   
Profit din vânzarea investi iilor în filiale  1,122,204   -  
  
Profit din vânzarea de investi ii imobiliare  5,228,909   995,137  
Câ
pierdere  98,829   -  

  6,449,942   995,137  

 profitul din cedarea SIFI TM Agro SA în anul 2019. 

9. Alte cheltuieli  
 
 2019 2018 
   

  -   447,148  

10. Cheltuieli cu personalul 
 
 2019 2018 
   
Cheltuieli cu salariile  737,783   1,696,744  

  46,526   91,117  

  784,309   1,787,861  
 
Numar mediu angajati  105   169  
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11. Venituri/cheltuieli financiare 
 
 2019 2018 
   
Venituri din dobanzi  636,153   423,273  
Profit din diferente de curs valutar  -   342,648  

Venituri financiare   636,153   765,921  
   
Pierderi nete din diferen e de curs valutar  (15,081)   -  
Cheltuieli cu dobanzile  (1,120,078)   (547,164)  

Cheltuieli financiare   (1,135,159)   (547,164)  
 
Profit net /(pierdere neta) financiar  (499,006)   218,757  

12. Impozit pe profit 
 
 2019 2018 
   
Impozit pe profit aferent anului curent  1,335,429   541,320  

Rata de impozitare aplicabila în Cipru este de 12.5% iar în România 16%. 
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13. i, instala ii i echipamente 
 
 Teren i Instala ii i 

utilaje 
Mobilier, 

accesorii i 
echipamente 

de birou 

Active 
corporale în 

curs 

 Total  

      
Costuri      
Sold la 1 ianuarie 2018  21,118,780   1,972,817   192,774   503,783   23,788,154  

  -   99,090   14,176   281,984   395,250  
Ie iri  (86,170)   (66,849)   (776)   -   (153,795)  
Diferen e de curs valutar  (1,115,522)   12,345   5   (3,863)   (1,107,035)  
Ajustari din reevaluare  (180,448)   -   -   (493)   (180,941)  
Reclasificare în investi ii imobiliare  (13,165)   -   -   (144,050)   (157,215)  
Transfer intre i, instala ii 
i echipamente  -   959   -   (959)   -  

Sold la 31 Decembrie 2018/ 1 
Ianuarie 2019  19,723,475   2,018,362   206,179   636,402   22,584,418  

  4,890   6,807   10,463   57,067   79,227  
Ie iri  -   (174,118)   (6,173)   (25,119)   (205,410)  
Ajustari din reevaluare  -   (441)   (125)   -   (566)  
Exchange differences  989   (2,697)   2,035   (5,093)   (4,766)  
Diferen e de curs valutar  (12,929)   -   -   -   (12,929)  

are filiale  (17,071,100)   (647,128)   (5,924)   -   (17,724,152)  
Reclasificare în/din investi ii 
imobiliare  -   728   -   (77,902)   (77,174)  

Sold la 31 Decembrie 2019  2,645,325   1,201,513   206,455   585,355   4,638,648  
      
Amortizare       
Sold la 1 ianuarie 2018  (2,818,170 (1,303,027 (120,823) (398,960) (4,640,980) 
Amortizare an curent  (38,816) (133,046) (17,968) -  (189,830) 
Din iesiri  2,975 51,625 776 -  55,376 
Casari  - 56,804 -  -  56,804 

Sold la 31 Decembrie 2018/ 1 
Ianuarie 2019  (2,854,011) (1,327,644) (138,015) (398,960) (4,718,630) 
Amortizare an curent  (2,281) (49,418) (14,538) -  (66,237) 
Din iesiri  - 171,952 5,577 -  177,529 
Ajustari din inflatie  - 384 -  -  384 

  239,707 101,997 2,008 -  343,712 
Ajustare depreciere ani anteriori  - -  (3,432) -  (3,432) 

Sold la 31 Decembrie 2019  (2,616,585) (1,102,729) (148,400) (398,960) (4,266,674) 
      

      

Sold la 31 Decembrie 2019  28,740   98,784   58,055   186,395   371,974  

Sold la 31 Decembrie 2018  16,869,464   690,718   68,164   237,442   17,865,788  
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14. Investi ii imobiliare 
 
 2019 2018 
   
Sold la 1 ianuarie  55,768,223   48,068,191  

  143,630   4,226,839  
Iesiri  (5,178,304)   (4,161,473)  
Reversare/Corectie- reclasificare   (1,586)   866,720  
Transfer de la/(Catre) i, instala ii i echipamente  77,174   157,216  
Diferen e de schimb valutar  (1,130,225)   (53,487)  

  544,338   6,664,217  
Derecunoastere investitii imobiliare din cedarea filiala  (9,128,153)   -  

Sold la 31 Decembrie  41,095,097   55,768,223  

15. Împrumuturi pe termen lung acordate  
 
 2019 2018 
   
Împrumuturi acordate asocia ilor (Nota 24.3)  2,383,613   -  

   

iile 
financiare consolidate. 

Valorile corecte ale crean elor pe termen lung sunt prezentate mai sus. 

16. Stocuri 
 
 2019 2018 
   
Materii prime  58,929   55,882  
Produse finite  4,763   19,178  
Bunuri pentru revânzare  49   55  

  63,741  75,115

Stocurile sunt prezentate la cost. 

17. Crean e comerciale i alte crean e 
 
 2019 2018 
   
Crean ele comerciale  714,940   1,089,791  
Impozite de recuperat  77,647   76,199  
Cheltuieli in avans  12,881   15,257  
Alte crean e  17,704,443   3,046,968  

Sold la 31 decembrie  18,509,911      4,228,215 

Valorile juste ale creantelor comerciale i alte crean e datorate într-un an sunt aproximate la valorile lor contabile si 
sunt prezentate mai sus. 

Expunerea Grupului la riscul de credit ele comerciale i alte crean e 
5 la situa iile financiare consolidate.  
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18. Active financiare la valoarea justa 
 2019 2018 
   
Sold la 1 ianuarie   2,160,611   2,630,876  
Intrari  1,804,071   83,139  
Iesiri  (4,897)   (104,093)  
Reclasificare Administrare Imobiliare SA  171,247   -  
Derecunoastere din cedare SIFI TM Agro SA  (386)   -  
Ajustari de valoare  549,200   -  
Modificarea valorii juste  98,829   (447,148)  
Diferente de curs  (52,748)   (2,163)  

Sold la 31 Decembrie  4,725,927   2,160,611  

19. Numerar i echivalente de numerar 

 
 
 2019 2018 
   

i lichiditati la dispozi ie   9,711,592   17,883,488  
Depozite bancare  3,477,750   1,849,327  

  13,189,342   19,732,815  

Expunerea Grupului la riscul de credit i echivalen ii numerarului 
5 la situa iile financiare consolidate. 

20. Capital social 
 
 2019 2019 2018 2018 
  

ac iuni 
 
 iuni 

 
 

Autorizat     
Ac iuni ordinare 1 Euro/actiune   4,499,974   4,499,974   4,499,974   4,499,974  
     
Emise      
Sold la 1 ianuarie  4,499,974   4,499,974   4,499,974   4,499,974  

Sold la 31 decembrie  4,499,974   4,499,974   4,499,974   4,499,974  

21. Împrumuturi primite  
 
 2019 2018 
   
Împrumuturi pe termen scurt   
Împrumuturi bancare  287,479   580,519  

Împrumuturi pe termen lung   
Împrumuturi bancare  4,316,550   11,218,716  

Total   4,604,029   11,799,235  
 
Maturitate imprumuturi pe termen lung:  
 
 2019 2018 
   
Intre 2 si si 5 ani  4,316,550   11,218,716  
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22. Impozitul pe profit amânat 

Impozitul amânat este calculat în întregime pentru toate diferen ele temporare, folosind ratele de impozitare 
aplicabile (Nota 12).  

Mi  

Datorii privind impozitul pe profit amânat 
 
 Diferen e 

temporare 
  
  
Sold la 1 Ianuarie 2018   5,427,064  

iale a IFRS 9  -  
  
Perceput/(creditat)  54,410  

Sold la 31 Decembrie 2018/ 1 Ianuarie 2019  5,481,474  
  
Perceput/(creditat)  (561,514)  

Sold la 31 Decembrie 2019  4,919,960  

23. Datorii comerciale i alte datorii 
 
 2019 2018 
   
Datorii comerciale  153,421   373,568  

 si alte taxe  128,059   214,033  
  89,182   230,142  

  130,979   91,439  
Al i creditori  371,631   907,809  
Venituri in avans  687,952   614,040  

  1,561,224   2,431,031  

Valorile juste ale datoriilor comerciale i a altor datorii scadente în termen de un an sunt aproximate la valorile 
contabile ale acestora, a a cum sunt prezentate mai sus. 

24. Tranzac i afiliate 

- ine 99.99% din capitalul social 
emis al SIF Imobiliare PLC. 

ile afiliate: 

24.1 i servicii 
 2019 2018 
   
Biofarm SA Bucuresti   9,838   27,918  
Vrancart SA  20,453   14,677  
Industrial Energy SRL  26,801   11,866  
Pont Automall  -   144,460  
Pont Agrinvest  -   251,182  

  57,092   450,103  
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24.2 Achizi ii de bunuri i servicii 
 2019 2018 
   
SIF Banat- Crisana SA  8,080   8,066  
Administrare Imobiliare SA  48,554   -  

  56,634   8,066  

24.3 ilor afiliate (Nota 15) 
 2019 2018 
   
Administrare Imobiliare SA  2,383,613   -  

25. Datorii contingente 

Grupul nu avea datorii contingente la data de 31 decembrie 2019. 

26. Angajamente   

Grupul nu avea angajamente de capital sau alte angajamente la data de 31 decembrie 2019. 

27. Evenimente ulterioare perioadei de raportare 

sa aiba o influen elegerii situa iilor 
financiare consolidate. 
 
 
 
 
Opinia auditorului independent se regaseste la paginile 4-8. 
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 Administrare Imobiliare S.A.  
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RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRA IE 
 
 
Consiliul de Administratie isi prezinta raportul si situatiile financiare auditate ale Societatea pentru anul incheiat la 31 
Decembrie 2019. 

Inregistrare 

Societatea SIF Imobiliare Plc a fost inregistrata in Cipru la data de 18 iulie 2013 ca societate privata cu raspundere 
limitata conform Legii Companiilor din Cipru, Cap. 113.  

Activitatea principala 

Activitatea principala a Societatii, care este neschimbata fata de anul trecut, este de a servi drept vehicul de detinere 
de actiuni in alte entitati si este angajata in furnizarea de facilitati de finantare pentru entitatile afiliate. 

Revizuirea pozitiei actuale, evolutiile viitoare si riscuri semnificative 

Dezvoltarea companiei pana in prezent, rezultatele si pozitia financiara prezentate in situatiile financiare sunt 
considerate satisfacatoare. 

Rezultate 

Rezultatele Grupului pentru anul in discutie sunt prezentate la pagina 9.  Profitul net atribuibil actionarilor companiei 
este in valoare de 7,580,460 EUR (2018: 1,256,423 EUR). La 31 Decembrie 2019 activele totale ale companiei erau 
in valoare de 42,228,797 EUR (2018: 34,648,666 EUR) ) iar activul net al companiei a fost de 42,192,207 EUR 
(2018: 34,611,747 EUR).  

Dividende 

Consiliul de Administratie nu recomanda plata de dividende. 

Capital social 

In cursul anului revizuit nu au fost modificari ale capitalului social al Companiei. 

Consiliul de Administratie 

Membrii Consiliului de Administratie al Companiei la data de 31 decembrie 2019 si la data acestui raport sunt 
prezentati la pagina 1. Toti au fost membri ai Consiliului de Administratie pe intreaga perioada a anului incheiat la 31 
decembrie 2019.  
 
In conformitate cu Actul Constitutiv al Companiei, toti administratorii care sunt in prezent membri ai Consiliului de 
Administratie isi vor continua mandatul. 
 
Nu au existat schimbari semnificative ale alocarii raspunderilor si remuneratiei Consiliului de Administratie. 

Evenimente dupa perioada de raportare 

Toate evenimentele semnificative survenite dupa finalul perioadei de raportare sunt descrise in nota 22 la situatiile 
financiare. 

Auditori independenti 

Auditorii Independenti, Evoserve Auditors Limited, si-au exprimat dorinta de a continua sa detina aceasta functie si o 
hotarare prin care se acorda autoritatea Consiliului Director de a stabili remuneratia acestora va fi propusa in cadrul 
Adunarii Generale Anuale. 
 
Din ordinul Consiliului de Administratie, 
 
 
Chrystalla Mina 
Director 
 
Nicosia, 8 Aprilie 2020 
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Raportul auditorului independent 

Membrilor SIF Imobiliare PLC 

Raport privind auditarea situa iilor financiare  

 

Opinie 

 
Am auditat situa
9 la 25 si cuprind: situa ia pozi iei financiare la data de 31 decembrie 2019, situa ia profitului i pierderii i a altor 
venituri glob
aferente situatiilor financiare inclusiv rezumat al politicilor contabile semnificative i alte informa ii explicative. 
 

i iei financiare a Companiei la 31 
decembrie 2019, precum i a performan ei financiare i a fluxurilor de numerar pentru exerci

ional i 
cerin ilor Comerciale din Cipru, Cap. 113. 
 
Baza pentru opinie 

 
Auditul a fost efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA). Responsablitatea noastra 
conform acestor standarde este descrisa mai departe in sectiunea Responsabilitatea Auditorului pentru auditarea 
Situatiilor Financiare, din raportul nostru. Suntem independenti fata de Companie, in conformitate cu Codul de Etica 
International al Consiliului Contabililor (IESBA) si cu cerintele de etica ale auditului si situatiilor financiare din Cipru, si 
am respectat cerintele de etica prevazute de  codul IESBA. Consideram ca evidentele pe care le-am obtinut sunt 
suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru emiterea opiniei noastre.  

Subiecte cheie de audit 

Subiectele cheie de audit sunt acele subiecte care, conform judecatii noastre profesionale, au fost semnificative 
pentru auditarea situatiilor financiare aferente perioadei curente. Aceste subiecte au fost tratate in contextul auditatii 
situatiilor financiare ca un intreg, si au fost luate in calcul in formarea opiniei noastre si nu vom furniza o opinie 
separata asupra acestor subiecte. 
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Subiecte cheie de audit  Modalitatea noastra de tratare a subiectelor 
cheie de audit 

Evaluarea investitiilor imobiliare (referinta Nota 12 la situatiile financiare)  

Compania de ine, la 31 decembrie 2019, investi ii în 
18.974.771 EURO, 

reprezentând aproximativ 44,93% din totalul activelor 
ii. Filialele de inute de Societate sunt 

i 
sunt cele de de i de investi ii în 
România. 

i iilor 

Indicatorii de depreciere includ elemente cum ar fi 
tigurilor sau fluxurilor de 

ii economice sau politice, ceea ce poate indica 

ine rapoarte de 
ile de investi ii de inute 

de evaluatori externi independen i. Evaluarea 
managementului privind evaluarea investi iei este 

i 

Investi iile în filiale sunt prezentate la cost i 
iei în filiale 

este o chestiune de audit- ei lor 
asupra situa iei pozi iei financiare 

i  

 

Procedurile noastre de audit includ urmatoarele: 
-  

cu posibila depreciere a investi iei în filiale. 
 

- Obtinerea situa iilor financiare auditate ale 
tuturor filialelor i evaluarea existentei unei 
indica ii a deprecierii pe baza performan ei i a 
valorii activului net. 
 

-  discutat cu 
conducerea despre posibila depreciere a 
investi iei în filiale. 
 

- Obtinerea rapoartelor de evaluare efectuate de 
evaluatori independen

ile de investi ii de inute de filiale i 
evaluarea independen ei r 
evaluatorului extern. 

Pe baza rezultatelor procedurilor noastre de audit, am 
ob
investi iei în filiale. 
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Subiecte cheie de audit  Modalitatea noastra de tratare a subiectelor 
cheie de audit 

Recuperabilitatea creditelor acordate  (a se vedea Nota 13 a situa iilor financiare) 

Compania detine creante aferente creditelor acordate 
in valoare de 20.965.430 Euro la 31 decembrie 2019, 
ceea ce reprezinta aproximativ 49,65% din totalul 
activelor societatii. Creditele de încasat au fost 

ii pentru finan area ile 
lor. 

recuperare ale creditelor acordate, ori de câte ori sunt 
prezen i indicatori de depreciere. Indicatorii deprecierii 

câ
ii economice sau politice în 

ul, ceea ce poate indica 

 

subiect cheie de audit datorita importan ei acestora în 
situa ia situa iei financiare 
con

ie de depreciere a 
creditelor de primit.  

Procedurile noastre de audit includ urmatoarele: 
 

- Evaluarea aprecierilor conducerii în ceea ce 
prive te recuperarea crean elor. 
 

- Revizuirea termenilor contractelor de 
împrumut i verificarea îndeplinirii tuturor 
condi iilor aferente împrumutului. 
 

- Obtinerea situa iilor financiare auditate 
semnate ale tuturor filialelor i evaluarea 
filialelordin punct de vedere  al activelor 
necesare pentru a- i rambursa datoriile. 
 

- 

conducerea posibila depreciere a valorii 
creditelor acordate 
 

- Obtinerea rapoartelor de evaluare efectuate 
de evaluatori independen

ile de investi ii de inute de filiale i 
evaluarea independen ei 
evaluatorului extern. 

Pe baza rezultatelor procedurilor noastre de audit, am 
ob erarea 
crean elor de încasat. 

Alte informatii 

Consiliul de Administratie este responsabil pentru orice alte informatii. Alte informatii cuprind informatii incluse in 
raportul Consiliului de Administratie, dar nu cuprind si situatiile financiare si raportul auditorilor. 

Opinia noastre asupra situatiilor financiare nu acopera alte informatii iar noi nu ne exprimam nici o forma de 
asigurare cu privire la acestea.  
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In legatura cu auditarea situatiilor financiare, responsabilitatea noastra este sa citim aceste alte informatii, si in 
acest sens, sa consideram daca aceste alte informatii sunt considerate, din punct de vedere material, 
inconsistente cu situatiile financiare sau cu informatiile obtinute pe parcursul auditului sau par sa fie gresite 
substantial. In cazul in care, in baza verificarilor efectuate, tragem concluzia ca exista o greseala substantiala a 
acestor Alte informatii, suntem obligati sa raportam acest lucru. Nu avem nimic de raportat in acest sens.  

Responsabilitatea Consiliului de Administra ie pentru situa iile financiare consolidate 

Consiliul de Administra ie este responsabil pentru intocmirea situa
i cerin ele 

Legii Companiilor din Cipru, Cap. 113 i pent ie 

fraudei sau erorii.  

La întocmirea situa iilor financiare consolidate, Consiliul de Administra ie este responsabil pentru evaluarea 
ii Companiei de a- ii, cu 

excep ia cazului în care Consiliul de Administra ie intentioneaza 
opera   

Consiliul de Administratie este responsabil pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Companiei.  

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements   

Obiectivele noastre sunt de a obtine o asigurare rezonabila cu privire la faptul ca situatiile financiare in ansamblul lor 
nu contin denaturari semnificative, fie din cauza fraudei sau greselilor si sa emitem un raport al auditorului care sa 
includa opinia noastra. Asigurarea rezonabila este o asigurare de nivel inalt, dar nu este o garantie ca auditarea 
efectuata in conformitate cu IASs va detecta intotdeauna denaturarile semnificative, in cazul in care acestea exista. 
Erorile pot aparea ca urmare a fraudei sau a greselilor si sunt considerate materiale daca, individua sau cumulativ, ar 
putea afecta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza acestor situatii financiare.  

Ca parte a auditarii in conformitate cu IASs, am exercitat o judecata profesionala si am mentinut scepticismul 
profesional pe toata durata auditarii. Deasemenea:  

 Am indentificat si evaluat riscul de denaturari semnificative al situatiilor financiare, ca urmare a 
fraudei sau greselilor, am alcatuit si efectuat proceduri de audit pentru a raspunde acestor riscuri si am 
obtinut evidente care sunt suficiente si corespunzatoare pentru a constitui baza pentru opinia noastra. 
Riscul de a nu detecta o denaturare semnificativa rezultata din frauda este mai mare decat in cazul 
celor rezultate din greseli, deoarece frauda poate implica complicitate, fals, denaturare inten
denaturarea sau ocolirea controlului intern.  

 Am obtinut intelegerea controlului intern relevant pentru audit, pentru a stabili procedurile de audit 
potrivite pentru fiecare situatie, dar nu cu scopul de a emite o opinie asupra eficientei controalelor 
interne ale Grupului 
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 Am evaluat adecvarea politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile efectuate si 
celelalte informatii furnizate de catre Consiliul de Administratie 
 Am concluzionat asupra rezonabilitatii evaluarii facute de catre Consiliul de Administratie in ce 

priveste  continuarea activitatii, pe baza evidentelor de audit obtinute, si daca exista situatii incerte 
materiale in legatura cu evenimente sau conditii care pot avea sau pot pune sub semnul intrebarii abilitatea 
Grupului de a-si continua activitatea. In situatia in care constatam ca exista situatii incerte materiale, 
suntem obligati sa atragem atentia in raportul auditorului asupra acestora, iar in situatia in care informatiile 
sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre sunt bazate pe evidentele de audit obtinute 
pana la data raportului de audit. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot pune Grupul in 
imposibilitatea de a-si continua activitatea.  
 Am evaluat prezentarea generala, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv notele, si 

daca situatiile financiare evidentiaza tranzactiile si evenimentele intr-o mod care ofera  o imagine fidela si 
reala. 
 

Am comunicat cu Consiliul de Administratie cu privire la, printre altele, planificarea auditului in ce priveste scopul, 
perioada de desfasurtare si concluziile auditului, inclusiv deficiente semnificative in ce priveste controlul intern, care 
au fost identificate pe parcursul auditului.  

Dintre subiectele comunicate Consiliului de Administratie, am stabilit subiectele cele mai semnificative in auditarea 
situatiilor financiare aferente perioadei curente si care sunt ca urmare subiecte cheie de audit. Descriem aceste 
subiecte in raportul auditorului, cu exceptia cazului in care legea sau regulamentele nu permit divulgarea 
informatiilor, sau cand, in situatii extrem de rare, stabilim ca un subiect nu ar trebui sa fie comunicat in raportul 
nostru deoarece consecintele adverse depasesc beneficiile publice ale unei asemenea comunicari.  

  
Raport privind alte cerin e legale 

 
În conformitate cu cerin  
 

 In opinia noastra, raportul Consiliului de Administratie a fost pregatit in conformitate cu cerintele cuprinse in 
Legea Companiilor din Cipru, Cap. 113, si informatiile furnizate sunt in concordatnta cu situatiile financiare  

 In opinia noastra, si tinand cont de cunostintele si intelegerea noastra in privinta Grupului si a mediului in 
care isi desfasoara activitatea, obtinute pe parcursul auditarii, nu am identificat erori materiale in raportul 
Consiliului de Administratie. 
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Alte aspecte 

 
i numai pentru membrii companiei ca organism, în conformitate 

cu sec iunea 69 din Legea auditorilor din 2017 i nu ne 

raport. 
 
Partenerul firmei de audit care a condus la acest raport de audit independent este Constantinos Montis.  
 
 
 
 
Constantinos Montis, BSc ACA 
Contabil Public Autorizat i Auditor Autorizat 
pentru i în numele 

 

Evoserve Auditors Limited  

Contabil Public Autorizat i Auditor Autorizat  

 
Nicosia, 8 Aprilie 2020 
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SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTE VENITURI GENERALE  
31 Decembrie 2019  
 
 
 
  2019 2018 

 Nota   
    

Venituri din dividende 20.4  1,489,564   1,206,886  
Venit din dobanzi pentru imprumuturi 20.3  276,166   157,063  

Profit brut   1,765,730   1,363,949  
Alte venituri operationale 7  6,039,146   -  
Cheltuieli administrative   (60,989)   (54,682)  

Profitvoperational 8  7,743,887   1,309,267  
Costuri de finantare nete 9  (116,371)   (6,287)  

Profit inainte de impozitare   7,627,516   1,302,980  
Impozit pe profit 10  (47,056)   (46,557)  

Profit net pentru anul vizat   7,580,460   1,256,423  

Alte venituri generale   -   -  

Venituri generale totale ale anul vizat   7,580,460   1,256,423  
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SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 
31 Decembrie 2019 
 
 
 
  2019 2018 

 Nota   
ACTIVE    

Active -imobilizate    
Investitii in sucursale 12  18,974,771   18,985,625  
Creante pentru imprumuturi imobilizate 13  -   10,307,699  

   18,974,771   29,293,324  

Active circulante    
Creante 14  -   259  
Creante din imprumuturi 13  20,965,430   4,683,196  
Investitii financiare la valoare justa 15  169,404   169,404  
Impozite de recuperat 19  5,713   944  
Numerar in banci 16  2,113,479   501,539  

   23,254,026   5,355,342  

Total active   42,228,797   34,648,666  

CAPITALURI PROPRII SI DATORII 

    
Capitaluri proprii    
Capital social 17  4,499,974   4,499,974  
Prime de capital   31,037,928   31,037,928  
Profit/(Pierderi) acumulate    6,654,305   (926,155)  

Capitaluri proprii totale   42,192,207   34,611,747  

    
Datorii curente    
Alte sume de plata 18  36,590   36,919  

   36,590   36,919  

Capitaluri proprii si datorii   42,228,797   34,648,666  
 
 
In data de 8 Aprilie 2020 Consiliul de Administratie al SIF Imobiliare PLC a autorizat emiterea acestor situatii 
financiare.  
 
 
 
  
.................................... .................................... 
Chrystalla Mina Androula Saxiate 
Director Director 
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SITUA  
31 December 2019  
 
 
 
 

Capital 
social 

Prime de 
capital 

Profit/ 

(Pierderi) 
acumulate Total 

     
     
Sold la data de 1 Ianuarie 2018  4,499,974   31,037,928   (2,182,578)   33,355,324  
Venit total     
Profit net al anului curent  -   -   1,256,423   1,256,423  

Sold la 31 Decembrie 2018/ 1 Ianuarie 2019  4,499,974   31,037,928   (926,155)   34,611,747  
Venit total     
Profit net al anului curent  -   -   7,580,460   7,580,460  

Sold la 31 Decembrie 2019  4,499,974   31,037,928   6,654,305   42,192,207  

     
 
Societatile care nu distribuie 70% din profitul lor dupa impozitare, asa cum este definit de legislatia fiscala in cauza, 
in termen de doi ani de la sfarsitul anului fiscal relevant, vor fi considerate a fi distribuit sub forma de dividende 70% 
din aceste profituri. Contributia speciala pentru aparare de 17% va fi datorata pentru aceste dividende, in masura in 
care actionarii sunt rezidenti fiscal in Cipru si au domiciliul in Cipru. Valoarea distributiei este redusa cu dividendele 
reale platite din profitul anului in cauza, in orice moment. Aceasta contributie speciala pentru aparare este platibila 
de Societate in contul actionarilor.  
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SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR 
31 Decembrie 2019  
    
    

    

    

  2019 2018 
 Nota   

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE    
Profit inainte de impozitare   7,627,516   1,302,980  
Ajustari pentru:    
Diferente de curs valutar nerealizate   91,255   7,987  
Profit din vânzarea investi iilor în filiale 7  (6,039,146)   -  
Venit din dividende 20.4  (1,489,564)   (1,206,886)  
Venit din dobanda 20.3  (276,166)   (157,063)  

   (86,105)   (52,982)  
Modificari ale capitalului de lucru:    
Crestere creante   259   71  
(Reducerea)/cresterea altor sume de plata   (329)   1,175  

Numerar utilizat in activitatea de exploatare   (86,175)   (51,736)  
Dividende primite   1,489,564   1,206,886  
Impozit platit   (51,825)   (43,186)  

Numerar net folosit in activitati de exploatare   1,351,564   1,111,964  
    
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII    
Imprumuturi acordate 13  (15,499,785)   (2,435,281)  
Rambursari de imprumuturi primite 13  9,710,161   -  
Venituri din vânzarea investi iilor în întreprinderi subsidiare   6,050,000   -  

Numerar net generat din/(folosit in) activitati de investitii   260,376   (2,435,281)  

Cresterea/ (Scaderea) neta a numerarului si echivalent numerar   1,611,940   (1,323,317)  
Numerar si echivalent numerar la inceputul anului   501,539   1,824,856  

Numerar si echivalentul numerarului la sfarsitul anului 16  2,113,479   501,539  
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1. Inregistrare si activitati principale  

Tara de inregistrare 

 
Societatea inregistrata in Cipru la data de 18 iulie 2013 ca societate privata cu 
raspundere limitata conform Legii Companiilor din Cipru, Cap. 113.  Este inregistrata la adresa 30 Karpenisiou Street, 
CY 1077 Nicosia, Cipru. 

Activitatea principala 

 
Activitatea principala a Societatii, care este neschimbata fata de anul trecut, este de a servi drept vehicul de detinere 
de actiuni in alte entitati si este angajata in furnizarea de facilitati de finantare pentru entitatile afiliate. 

2. Bazele elaborarii 

Societatea a pregatit aceste situatii financiare separate pentru conformitatea cu cerintele Legii Impozitului pe Venit 
din Cipru. 

 
Situa iile financiare au fost întocmite în conformitate cu Standardele Interna
adopta i cerin ilor comerciale din Cipru, Cap.113. Situa iile financiare 
au fost întocmite conform conven i a 
datoriilor financiare la va i pierdere. 

 
Societatea a elaborat, de asemenea, situatii financiare consolidate in conformitate cu IFRS pentru companie si 

tiile financiare consolidate pot fi obtinute de la 30 Karpenisiou Street, CY 1077, Nicosia, 
Cipru. 

 
Utilizatorii situa iilor financiare individuale ale acestei i- mama ar iile 
financiare consolidate ale Grupului la i pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018,cu scopul de a obtine o intelegere 
corecta a pozitiei financiare, performantei financiare si fluxurilor de numerar ale Societatii si Grupului. 

 

Pregatirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS presupune folosirea unor estimari contabile critice si necesita 
ca Managementul sa isi exercite rationamentul profesional in procesul de aplicare a politicilor contabile ale Societatii. 
Presupune deasemenea, folosirea unor estimari care afecteaza valorile raportate la data intocmirii situatiilor 
financiare, pentru active si datorii, active si datorii contingente sau venituri si cheltuieli raportate, aferente perioadei 
de raportare. Chiar daca aceste estimari sunt bazate pe cele mai bune cunostinte ale managementului cu pivire la 
actiunile si evenimentele curente, rezultatele finale pot sa difere de aceste estimari.   

3. Politici contabile semnificative 

Principalele politici contabile adoptate pentru pregatirea acestor situatii financiare sunt mentionate mai jos. Cu 
exceptia schimbarilor in politicile contabile generate de adoptarea stadardului IFRS 9 incepand cu 1 Ianuarie 2018, 
aceste politici au fost aplicate in mod constant in toti anii prezentati in aceste situatii financiare, cu exceptia cazului 
in care se mentioneaza altfel. 

 

Situatiile financiare consolidate 

Societatea are subsidiare pentru care sectiunea 142 alineatul (1) litera (b) din Legea Societatilor din Cipru Cap. 113 
solicita ca situatiile financiare consolidate sa fie pregatite si prezentate Societatii la Adunarea Generala anuala. 
Situatiile financiare consolidate ale Grupului cuprind situatiile financiare ale companiei mama SIF Imobiliare Plc si 
situatiile financiare ale urmatoarelor societati afiliate: 
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Situatiile financiare consolidate (continuare) 
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- Comalin SA 
- SIFI BH EST SA (nume anterior: S.C. Legume Fructe S.A.) 
- SIFI CLUJ Retail AS (nume anterior: Arta Culinara SA) 
- SIFI CJ Logistic SA (nume anterior: Comat Cluj SA) 
- SIFI CJ Agro SA (nume anterior: Comcereal Cluj SA) 
- SIFI CJ Storage SA (nume anterior: Napotex SA) 
- Uniteh SA 
-Administrare Imobiliare SA 
- SIFI BH IND VEST SA  (nume anterior: Vest Metal SA) 
- Bistrita Cluj SA 
- SIFI CJ Office SA 
- Cora SA 
- SIFI Baia Mare SA (nume anterior: M.C.B. SA) 
- SIFI SIGHET SA (nume anterior: Soiza SA) 
- SIFI B ONE SA 
- SIFI BH Retail S.A 
- SIFI Properties SA 

Situatiile financiare ale tuturor companiilor Grupului sunt elaborate folosind politicile contabile uniforme. Toate 
tranzactiile dintre companii si bilanturile dintre companiile Grupului au fost eliminate in timpul consolidarii. 
 

Societati afiliate 
 
Societatile afiliate sunt entitati controlate de Societate. Controlul exista in cazul in care Societatea este expusa, sau 
are dreptul, la randamente variabile din implicarea sa alaturi de societatea in care se fac investitiile si are capacitatea 
de a afecta aceste randamente prin puterea sa asupra societatii in care se face investitia. 
 
Investitiile in filiale sunt prezentate la cost mai putin provizionul pentru deprecierea de valoare, care este recunoscut 
drept cheltuiala in perioada in care este identificata deprecierea. 
 

Venituri 
 

 Venit din dobanda 

Venitul din dobanzi este recunoscut in contul de profit si pierdere proportional, pe masura ce este 
inregistrat, folosind metoda dobanzii efective. 

 Venit din dividende 
 
Dividendele sunt aferente activelor financiare, i la 

 înainte de 
achizi ie, cu excep i din costul unei 
investi ii. În acest caz, dividendul este recunoscut în alte venituri 

 profit sau pierdere. 

Venituri financiare 

Venitul din dobanzi este recunoscut in contul de profit si pierdere proportional, pe masura ce este inregistrat, folosind 
metoda dobanzii efective. 

Cheltuieli financiare 

Cheltuielile cu dobanda si alte costuri ale indatorarii sunt recunoscute in profit sau pierdere pe masura ce sunt 
inregistrate. 
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Translatarea in moneda straina 

(1) Moneda functionala si de prezentare 

 Elementele incluse in situatiile financiare ale companiei sunt evaluate folosind moneda mediului economic 

care este moneda functionala si de prezentare a Companiei. 

(2) Tranzactii si solduri 

 Tranzactiile valutare sunt convertite in moneda functionala utilizand ratele de schimb in vigoare la data 
tranzactiilor. Castigurile si pierderile de schimb valutar rezultate din decontarea acestor tranzactii si din 
conversia la cursurile de schimb de la sfarsitul anului a activelor si pasivelor denominate in valuta sunt 
recunoscute in profit sau pierdere. Diferen ele de conversie a elementelor ne-monetare, cum ar fi ac iunile 
de tigului sau pierderii din 

 

Impozit 

 
Obligatiile si activele fiscale curente sunt evaluate la valoarea care se asteapta sa fie platita sau recuperata de la 
autoritatile fiscale, folosind ratele de impozitare si legile care au fost adoptate, sau in mare masura adoptate pana la 
data de raportare. 

Dividende 

 
Distribuirea dividendelor catre actionarii Societatii este recunoscuta in situatiile financiare ale Societatii in anul in care 
acestea sunt aprobate de catre actionarii Societatii. 

Software 

 
Costuri asociate direct cu produse software de calculator identificabile  Companie i care 

esc costurile peste un an sunt recunoscute ca fiind active 
necorporale. Ulterior, programele informatice sunt prezentate la cost mai putin i altele 
ajustari cumulate de depreciere. Cheltuieli care imbunatatesc sau extind performan ele software-ului dincolo de 
specifica iile ini ire a capitalului ial al software-ului. 
Costurile asociate cu între inerea software-ului  sunt recunoscute ca fiind cheltuieli atunci când sunt suportate. 
Costurile cu  e
de trei ani. Amortizarea începe când software-ul este disponibil pentru utilizare. 
 

vanzare sau când nu se a
viitoare din utilizarea sau vanzare. Câ tigurile sau pierderile rezultate din derecunoa terea unui activ necorporal, 

 veniturile nete din vanzare  neta a activului sunt recunoscute în 
profit sau pierdere atunci când activul este derecunoscut. 

Clasificarea activelor financiare 

Începând cu 1 ianuarie 2018, Societatea î  
 altor venituri, fie prin profit 

sau pierdere), si  
  

Clasificarea ii 
pentru gestionarea portofoliului de active aferente i (ii) caracteristicile fluxului de numerar ale activului. La 
recunoa terea ini te în alt 
mod cerin valoarea justa
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Pentru investi iile în instrumente de capitaluri proprii care nu sunt de inute pentru tranzac ionare, clasificarea va 
terii ini iale pentru a 

reprezenta investi ia în capitaluri proprii la v
de investi ii. 

Toate celelalte active financiare sunt clasificate la valoarea justa prin contul de profit si pierderi (FVTPL). 

tigurile i pierderile vor fi înregistrate fie în profit si pierdere (FVTPL), 
fie în alte venituri (OCI). Pentru investi iile în instrumente de capitaluri proprii care nu sunt de inute pentru 
tranzac
recunoa terii ini iale pentru a reprezenta investi
globale (FVOCI). 
 

Active financiare - Recunoa terea i derecunoa terea 

Toate achizi iile i e sau 
conven ii de pia ii iei, care este data când 

 financiar . Toate celelalte achizi ii 
când entitatea devine parte la dispozi iile contractuale ale instrumentului. 

Activele financiare sunt derecunoscute atunci când drepturile de a primi fluxuri de numerar din activele financiare au 
expirat sau au fost transferate, iar Compania a transferat în mod substan ial toate riscurile ii. 

 

La recunoa terea ini
ie care pot fi atribuite 

direct achizi iei activului financiar. Costurile de tranzac ionare a activelor financiare transmise la FVTPL sunt 
înregistrate în contul de profit terea ini
pre ul tranzac iei. Un câ tig sau o pierdere la recunoa terea ini
diferen i pre ul tranzac iei, care poate fi eviden ii curente de pia
observabile din acela i instrument sau printr-  numai date din pie ele 
observabile. 

Activele financiare cu instrumente derivate încorporate sunt luate în considerare în totalitate atunci când se stabile te 
i a dobânzii. 

 
Reclasificare Active financiare  

acestor active. Reclasificarea are un efect prospectiv i are loc de la începutul primei perioade de raportare care 
 

 

Numerar si echivalente de numerar 
 
In cadrul situatiilor fluxurilor de numerar, numerarul si echivalentii numerarului includ numerar in banci. 

Capital social 

 
Actiunile ordinare sunt clasificate ca capitaluri proprii. Diferenta dintre valoarea justa a pretului primit de catre 
Societate si valoarea nominala a capitalului social emis este luata in contul primei de capital. 
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Comparative 
Acolo unde este necesar, cifrele comparative au fost ajustate pentru a fi conforme cu schimbarile din prezentarea din 
anul curent. 

4. Noile declara ii contabile 

ii financiare, standardele 
Standardele Interna adoptate de Uniunea 

ie se a
iilor financiare ale Companiei. 

5. Managementul riscului financiar 

Factorii de risc financiar 

Societatea este expusa riscului de credit, riscului de lichiditate, riscului valutar si managementului riscurilor de capital 
provenite din instrumentele financiare pe care le detine. Politicile de gestionare a riscurilor folosite de Societate 
pentru gestionarea acestor riscuri sunt discutate mai jos: 

5.1 Riscul de credit 
Riscul de credit apare din numerar i echivalente de numerar, fluxuri de numerar contractuale ale investi iilor 

pierdere (FVTPL), instrumente financiare derivate favorabile i institu ii financiare, precum i 
expuneri de credit la clien ii cu ridicata e restante i active contractuale. 

5.2 Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate este riscul care apare atunci cand maturitatea activelor si pasivelor nu corespunde. O pozitie 
necorespunzatoare poate imbunatati profitabilitatea, dar poate creste, de asemenea, riscul de pierderi. Societatea 
dispune de proceduri cu scopul de a minimiza aceste pierderi, cum ar fi mentinerea de active curente lichide si prin 
faptul ca are la dispozitie o cantitate adecvata de facilitati de credit angajate. 
 

5.3 Riscul valutar  
Riscul valutar este riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa varieze ca urmare a modificarilor ratelor de schimb 
valutar. Riscul valutar apare cand tranzactiile comerciale viitoare si activele si pasivele recunoscute sunt denominate 
intr-o moneda care nu este moneda de masurare a Societatii. Societatea este expusa riscului de schimb valutar ce 
apare din expuneri la diferite valute. Conducerea Societatii monitorizeaza fluctuatiile ratei de schimb in mod continuu 
si actioneaza in consecinta. 
 

5.4 Managementul riscului de capital 

Societatea gestioneaza capitalul pentru a se asigura ca va fi in masura sa continue activitatea, maximizand in acelasi 
timp rentabilitatea prin optimizarea echilibrului dintre datorii si capitaluri proprii. Strategia generala a Societatii 
ramane neschimbata fata de anul trecut. 
 

6. Estimari si aprecieri contabile critice 

Pregatirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS impune utilizarea unor estimari contabile critice si impune 
conducerii sa exercite o judecata in procesul de aplicare a politicilor contabile ale Societatii. Aceasta necesita, de 
asemenea, utilizarea unor ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, precum si prezentarea 
activelor si datoriilor neprevazute la data intocmirii situatiilor financiare si valorile raportate ale veniturilor si 
cheltuielilor inregistrate in cursul perioadei de raportare. Cu toate ca aceste estimari se bazeaza pe cele mai bune 
cunostinte ale conducerii privind evenimentele si a actiunile curente, rezultatele reale pot diferi in cele din urma de 
aceste estimari.  
 
Estimarile si aprecierile sunt evaluate in mod continuu si se bazeaza pe experienta istorica si de alti factori, inclusiv 
asteptarile pentru evenimente viitoare care sunt considerate a fi rezonabile in circumstantele date. 
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Estimarile si ipotezele care au un risc semnificativ de a cauza o ajustare semnificativa a valorii contabile a activelor si 
pasivelor in urmatorul exercitiu financiar sunt discutate mai jos: 
 

 Impozitele pe venit 
 
Este necesara o apreciere semnificativa in determinarea provizioanelor pentru impozitul pe profit. Exista 
tranzactii si calcule pentru care determinarea impozitului final este incerta in timpul desfasurarii normale a 
activitatii. Societatea recunoaste datoriile pentru problemele de audit fiscal anticipate pe baza estimarilor 
daca impozitele suplimentare vor fi datorate. In cazul in care rezultatul fiscal final pe aceste aspecte este 
diferit de valorile care au fost inregistrate initial, aceste diferente vor avea un impact asupra impozitul pe 
venit si a provizioanelor pentru impozitul amanat in perioada in care se face o astfel de determinare. 
 

  
 

 a instrumentelor financiare care nu sunt tranzac ionate pe o pia
i 

ndi iile de pia . 

acestor active individuale. 
 

 Ajustarea de valoare a investitiilor in filiale 

 
Societatea evalueaza periodic capacitatea de recuperare a investitiilor in filiale ori de cate ori sunt prezenti 
indicatori de depreciere. Indicatorii de depreciere includ elemente cum ar fi scaderi ale veniturilor, 
castigurilor sau fluxurilor de numerar sau modificari nefavorabile semnificative in stabilitatea economica sau 
politica a unei anumite tari, care pot indica faptul ca valoarea contabila a unui activ nu este recuperabila. In 
cazul in care faptele si circumstantele indica faptul ca investitiile in filiale pot fi afectate, fluxurile de numerar 
viitoare estimate actualizate aferente acestor filiale ar fi comparate cu valorile contabile ale acestora pentru 
a determina daca este necesara o inregistrare la valoarea justa. 
 

 Ajustarea creditelor de incasat 

 
Societatea evalueaza periodic capacitatea de recuperare a creditelor de primit de fiecare data cand sunt 
prezenti indicatorii de depreciere. Indicatorii de depreciere includ elemente cum ar fi scaderi ale veniturilor, 
castigurilor sau fluxurilor de numerar sau modificari nefavorabile semnificative in stabilitatea economica sau 
politica a unei anumite tari in care opereaza debitorul, care pot indica faptul ca valoarea contabila a 
imprumutului nu este recuperabila. In cazul in care faptele si circumstantele indica faptul ca creditele de 
primit pot fi afectate, fluxurile de numerar viitoare estimate actualizate aferente acestor imprumuturi ar fi 
comparate cu valorile contabile ale acestora pentru a determina daca este necesara o inregistrare la 
valoarea justa. 
 

7. Alte venituri din exploatare  

 
 2019 2018 

   
Profit din vânzarea investi iilor în filiale  6,039,146   -  
8. Profit operational  

 
 2019 2018 

   
Profit operational este prezentat dupa nregistrarea urmatoarelor:   
Cheltuieli cu remuneratie auditori  17,850   17,850  
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9. Venituri / (cheltuieli) financiare 

 
 2019 2018 
   

Venit din diferente de curs  -   161  

Venituri financiare   -   161  
   
Cheltuieli cu diferente de curs  (113,972)   (5,037)  
Alte cheltuieli financiare  (2,399)   (1,411)  

Total Cheltuieli financiare  (116,371)   (6,448)  

Rezultat financiar net  (116,371)   (6,287)  

10. Impozit 

 
 2019 2018 
   

Impozitul pe profit - anul curent  28,245   14,626  
Impozit cu retinere la sursa  18,811   31,931  

Cheltuiala cu impozitul  47,056         46,557 
 
Impozitul pe profitul Societatii inainte de impozitare difera de valoarea teoretica care ar rezulta din folosirea ratelor 
de impozitare aplicabile, dupa cum urmeaza: 
 
 2019 2018 

   
Profit inainte de impozitare  7,627,516   1,302,980  
 
Impozitul calculat la ratele de impozitare aplicabile  953,440   162,873  
Efectul fiscal al cheltuielilor nedeductibile in scop fiscal  15,895   2,084  
Efectul fiscal al veniturilor neimpozabile  (941,090)   (150,882)  
10% taxe suplimentara  -   551  
Impozit cu retinere la sursa     18,811   31,931  

Cheltuiala cu impozitul  47,056   46,557  
 
Cota de impozit pe profit este de 12,5%. 

 
In anumite conditii, venitul din dobanzi poate fi supus contributiei pentru aparare la nivelul de 30%. In aceste cazuri, 
aceasta dobanda va fi scutita de impozitul pe societate. In anumite cazuri, dividendele primite din strainatate pot fi 
supuse contributiei pentru aparare la nivelul de 17%. 
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11. Active necorporale 

 
 Website 
  

Cost  
Sold la 1 Ianuarie 2018  596  

Sold la 31 Decembrie 2018/ 1 Ianuarie 2019  596  

Sold la 31 Decembrie 2019  596  

  
Amortizare  
Sold la 1 Ianuarie 2018  596  

Sold la 31 Decembrie 2018/ 1 Ianuarie 2019  596  

Sold la 31 Decembrie 2019  596  
  
Valoare contabila neta   

Sold la 31 Decembrie 2019  -  
 
 
Societatea intretine pagina de interenet www.sif-imobiliare.com. 
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12. Investitii in sucursale 

 2019 2018 

   
Sold la 1 Ianuarie  18,985,625   19,155,029  
Cedari  (10,854)   -  

i pierdere (Nota 15)  -   (169,404)  

Sold la 31 Decembrie  18,974,771   18,985,625  
Detaliile sucursalelor sunt urmatoarele:  

 
 
Compania 
 

ara de constituire 
sau de re edin  

Activitatea 
principala 

2019 

Detinere 
% 

2018 

Detinere 
% 

2019 
 

2018 
 

Comalin SA  Inchiriere bunuri 
imobiliare  

91.1715 91.1715  3,092,601   3,092,601  

SIFI BH EST SA   Inchiriere bunuri 
imobiliare 

94.7665 94.7665  814,778   814,778  

SIFI CLUJ Retail SA  Inchiriere bunuri 
imobiliare 

96.3640 96.3640  6,009,094   6,009,094  

SIFI CJ Logistic SA  Inchiriere bunuri 
imobiliare 

84.7435 84.7435  871,303   871,303  

SIFI CJ Agro SA   Comert cu cereale 97.5043 97.5043  1,171,918   1,171,918  
SIFI CJ Storage SA  Inchiriere bunuri 

imobiliare 
92.0989 92.0989  781,685   781,685  

Uniteh SA  Inchiriere bunuri 
imobiliare 

50.1978 50.1978  1,176,319   1,176,319  

SIFI BH IND VEST 
SA 

 Inchiriere bunuri 
imobiliare 

98.9458 98.9458  1,747,017   1,747,017  

Bistrita Cluj SA  Inchiriere bunuri 
imobiliare 

91.9778 91.9778  291,159   291,159  

SIFI CJ OFFICE SA  Inchiriere bunuri 
imobiliare 

98.8252 98.8252  1,229,297   1,229,297  

CORA SA  Inchiriere bunuri 
imobiliare 

93.9631 93.9631  404,053   404,053  

SIFI BAIA MARE 
SA 

 Inchiriere bunuri 
imobiliare 

92.5906 92.5906  925,672   925,672  

SIFI SIGHET SA  Inchiriere bunuri 
imobiliare 

72.2816 72.2816  300,074   300,074  

SIFI B ONE SA   Inchiriere bunuri 
imobiliare 

90.7874 90.7874  112,379   112,379  

SIFI BH Retail SA  Inchiriere bunuri 
imobiliare 

99.9000 99.9000  20,513   20,513  

SIFI TM AGRO SA 
(Nota 1) 

 Inchiriere bunuri 
imobiliare 

- 50.0000  -   10,854  

SIFI Properties SA  Inchiriere bunuri 
imobiliare 

99.9000 99.9000  26,909   26,909  

      18,974,771   18,985,625  

(1) La 13 februarie 2019, Compania a cedat toate cele 18.000 de ac iuni de inute la SIFI TM Agro SA, reprezentând 
ele de împrumut fa ul de 

15.603.026 EUR. Profitul din cedarea filialei a fost de 6.039.146 EUR (Nota 7). 
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13. Creante aferente imprumuturi pe termen lung 
 
 2019 2018 
   

Sold la 1 Ianuarie  14,990,895   12,406,539  
Imprumuturi noi acordate  15,499,785   2,435,281  
Rambursari  (9,710,161)   -  
Dobanda  276,166   157,063  
Diferente de curs valutar  (91,255)   (7,988)  

Sold la 31 Decembrie  20,965,430   14,990,895  
 
 2019 2018 

   
Imprumuturi catre subsidiare (Note 20.1)  18,581,817   14,313,043  
Imprumuturi catre parti afiliate (Note 20.2)  2,383,613   677,852  

  20,965,430   14,990,895  
Mai putin partea curenta  (20,965,430)   (4,683,196)  

Termen lung  -   10,307,699  

   
Imprumuturile sunt rambursabile dupa cum urmeaza: 
 
 
 2019 2018 

   
Intr-o perioada de 1 an  20,965,430   4,683,196  
Intre unu si cinci ani  -   10,307,699  

  20,965,430   14,990,895  

Expunerea Societatii la riscul de credit in ce priveste creantele din imprumuturi este prezentata in nota 5 la situatiile 
financiare. 

Valorile juste ale creantelor imobilizate aproximate la valoarea lor contabila sunt prezentate mai sus. 

14. Creante  

 
 2019 2018 
   

Sume platite in avans  -   259  

Valoarea justa a creantelor cu scadenta de pana la 1 an, aproximata la valoarea lor contabila este prezentata mai 
sus. 

Expunerea Societatii la riscul de credit in ce priveste creantele este raportata in nota 3 la situatiilor financiare. 

15. i pierdere 

 
 2019 2018 

   
Sold la 1 Ianuarie  169,404   -  
Reclasificare din Investitii in sucursale (Nota 12)  -   169,404  

Sold la 31 Decembrie  169,404   169,404  

În situa  prin profit sau pierdere sunt prezentate în 
sec ia rezultatului global, 

ofit i pierdere sunt înregistrate în 
veniturile din exploatare. 
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16. Numerar in banca 

În sensul situa iei fluxurilor de numerar, numerarul i echivalentele  
 
 2019 2018 
   

Numerar in banca  2,113,479   501,539  

Expunerea Societatii la riscul de credit in ce priveste numerarul si echivelentul de numerar este raportata in nota 5 la 
situatiilor financiare. 

17. Capital social 

 
 2019 2019 2018 2018 

 Numar 
actiuni 

 
 

Numar 
actiuni 

 
 

Autorizat     
Actiuni ordinare de 1 Euro fiecare   4,499,974   4,499,974   4,499,974   4,499,974  
     
Emise si complet platite     
Sold la 1 ianuarie  4,499,974   4,499,974   4,499,974   4,499,974  

Sold la 31 Decembrie  4,499,974   4,499,974   4,499,974   4,499,974  

18. Alte datorii 

 
 2019 2018 

   
Angajamente de plata  36,590   36,830  
Alti creditori  -   89  

   36,590   36,919  

Valorile juste ale altor datorii scadente intr-o perioada de pana la un an aproximate la valorile lor contabile  sunt 
prezentate mai sus. 

19. Impozite de incasat  

 
 2019 2018 
   

Impozit profit  (5,713)   (944)  
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20. Tranzactiile cu parti afiliate 

Urmatoarele tranzactii au fost realizate cu partile afiliate: 

20.1 Imprumuturi catre sucursale (Nota 13)  
 2019 2018 

   

SIFI TM AGRO-principal   -   9,317,311  
SIFI TM AGRO-dobanda  -   382,986  
SIFI B ONE SA-principal  410,000   410,000  
SIFI B ONE SA- dobanda  24,027   19,927  
SIFI BH RETAIL-principal   17,804,063   4,049,944  
SIFI BH RETAIL- dobanda  343,727   132,875  

  18,581,817   14,313,043  

i 3,5% pe an 
rambursate în 2020. 

20.2 Imprumuturi catre parti afiliate  (Nota 13)  
 2019 2018 

   
Administrare Imobiliare SA-principal   2,275,925   619,000  
Administrare Imobiliare SA- dobanda  107,688   58,852  

  2,383,613   677,852  

i 3,5% pe an  a fi 
rambursate în 2020. 

20.3 Venituri din dobanzi   
 
 2019 2018 
   

Administrare Imobiliare  49,289   2,896  
SIFI TM AGRO  9,865   93,172  
SIFI B ONE SA  4,100   4,100  
SIFI BH RETAIL  212,912   56,895  

  276,166   157,063  

20.4 Venituri din dividende 

 
 2019 2018 

   

SIFI CJ Storage SA  159,379   105,322  
Comalim SA  123,136   66,410  
Cluj Retail SA  661,583   507,600  
SIFI Sighet SA  20,169   9,066  
SIFI Baia Mare SA  68,807   51,513  
SIFI BH Est SA  -   90,173  
SIFI BH Retail SA  -   329,082  
SIFI CJ Logistic SA  63,196   21,460  
Cora SA  42,940   -  
SIFI B One SA  322,274   -  
Uniteh SA  28,080   26,260  

  1,489,564   1,206,886  
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21. Angajamente  

Societatea nu avea angajamente de capital sau alte angajamente la data de 31 decembrie 2018. 

22. Evenimente dupa perioada de raportare  

 care sa aiba o influen elegerii situa iilor 
financiare. 
 
 
 
 
Opinia auditorului independent se regaseste la paginile 3  8. 

 


