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RAPORT SEMESTRIAL 

 

conform Regulamentului ASF nr.5/2018 

pentru semestrul I 2019 

 

Data raportului   27.08.2019 
 

 

              Denumirea societatii:                                   UNITEH SA  

              Sediul social                                                 Str. CHIMISTILOR NR.5-9  

                                                                                   Timisoara                  
              Numarul de telefon /fax:                              0256222104; tel.0256222312 

               E-MAIL:                                                     uniteh@sif-imobiliare.ro 
              Cod unic de inregistrare                               RO1800966 

              Numar de ordine in Registrul Comertului    J35/805/1991         

              Capital social subscris si varsat:                   1.090.900 lei 

              Piata reglementata pe care se  

              tranzactioneaza valorile mobiliare emise:    BVB-PIATA AeRO 

              Activitate preponderenta (denumire clasa 

               CAEN):                                                        6820-Inchirierea si subinchirierea  

                                                                                     bunurilor imobiliare proprii sau                                                                 

                                                                                     inchiriate  

        

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA  
Situatia economico-financiara a societatii la 30.06.2019, este prezentata in 

„Raportarile contabile semestriale incheiate la 30.06.2019ˮ: 

F10-  Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 

F20-  Contul prescurtat de profit si pierdere 

F30-  Date informative             

             

 1.1. Analiza situatiei economico-financiara a societatii pe semestrul I 2019 comparativ 

cu semestrul I 2018 se prezinta astfel: 
 

a) Elemente de bilant, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut: 

                                                                                                                                               lei 

Denumirea indicatorilor 30.06.2018 30.06.2019 

A.Active imobilizate-total d.c.: 14.880.276 22.713.006 

    Imobilizari necorporale 212 237 

    Imobilizari corporale 14.880.064 22.712.769 

    Imobilizari financiare - - 

B.Active circulante –total d.c. 2.975.534 5.025.831 

    Stocuri - - 

    Creante  178.101 46.053 

    Investitii financiare pe termen scurt - - 

    Casa si conturi la banci 2.797.433 4.979.778 

C. Cheltuieli in avans 62.704 116.930 

D. Datorii ce trebuie platite intr-o 

perioada de pana la un an 

325.752 2.575.547 

E.Active circulante nete/ datorii curente 

nete 

2.712.486 2.567.214 
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F.Total active minus datorii curente 17.592.762 25.280.220 

G.Datorii ce trebuie platite intr-o per. 

mai mare de un an 

102.453 - 

H.Provizioane pentru riscuri si 

cheltuieli 

- - 

I. Venituri in avans - - 

I.Capital subscris si varsat 1.090.900 1.090.900 

II.Prime de capital - - 

III.Rezerve din reevaluare 13.341.533 21.391.111 

IV.Rezerve 287.481 305.340 

V.Rezultatul reportat 2.629.177 2.991.115 

VI.- Profit  la sfarsitul perioadei de 

raportare 

141.218 - 

       -Pierdere la sfarsitul perioadei de 

raportare 

- 498.246 

Repartizarea profitului - - 

Capitaluri-Total  17.490.309 25.280.220 

 

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului 

trecut se constata urmatoarele: 

La 30.06.2019, societatea are in patrimoniu imobilizari corporale, in valoare de 

22.712.769 lei care reprezinta 81,54% din total active, fata de 14.880.064 lei la 30.06.2018, 

reprezentand 83,04 % din total active. 

Elementele cu pondere in total activ  sunt reprezentate de: 

- constructii a caror valoare in  totalul activelor  fata de aceeasi perioada a  anului  trecut, 

reprezinta 52,44 % la 30.06.2019 fata de 49,51 % la 30.06.2018. 

- terenuri  a caror valoare  a crescut la 30.06.2019 cu suma de 2.784.628 lei fata de 

30.06.2018 si reprezinta 28,87% in total active la 30.06.2019. 

Elementele cu pondere in pasiv sunt reprezentate de capitalurile proprii, in procent 

de 90,75% la 30.06.2019 si in procent de 97,61 % la 30.06.2018.  

 

b) Contul de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent: 

                                                                                                                                              lei 

Denumirea indicatorilor                

 

30.06.2018 30.06.2019 

total total 

Vanzari nete d.c. 759.646 389.233 

- cifra de afaceri neta 759.646 389.233 

Venituri din exploatare 764.138 418.271 

-venituri din activitatea de baza 759.646 389.233 

-venituri din vanzare marfuri - - 

-alte venituri din exploatare 4.492 29.038 

Cheltuieli de exploatare –total 

d.c.cheltuieli cu pondere mai mare in 

venituri exploatare 

635.714 968.129 

-cheltuieli cu personalul 201.380 191.727 

-cheltuieli cu amortizarile 234.508 367.181 

-alte cheltuieli de exploatare 209.996 382.977 

Rezultat din exploatare-profit 128.424 - 

Rezultat din exploatare-pierdere - 549.858 
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Venituri financiare 20.642 56.791 

Cheltuieli financiare - - 

Rezultat financiar-Profit 20.642 56.791 

Venituri totale 784.780 475.062 

Cheltuieli totale 635.714 968.129 

Rezultat brut –total-profit 149.066 - 

Rezultat brut –total-pierdere - 493.067 

Impozit pe profit - - 

Impozit pe venit  microintreprinderi 7.848 5.179 

Rezultat net-profit 141.218 - 

Rezultat net-pierdere - 498.246 

 

Cifra de afaceri a scazut cu 48,76% respectiv cu 370.413 lei, de la 759.646 lei in 

primul semestru al anului 2018 la 389.233 lei in primul semestru al anului 2019. 

Elementele de cheltuieli cu  cea mai mare pondere in veniturile totale din exploatare 

la 30.06.2019 sunt reprezentate de: 

- cheltuieli privind prestatiile externe, impozitele si taxele la bugetul local  91,56% fata 

de 27,48% la 30.06.2018; 

-  amortizarea imobilizarilor corporale 87,79% fata de  30,69% la 30.06.2018; 

- cheltuieli cu personalul  45,84% fata de 26,35% la 30.06.2018. 

 

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli nu au fost constituite la data raportarii. 

 

Dividende declarate si platite 

 

In anul 2018, societatea a inregistrat profit net ce a fost repartizat pentru fond de 

rezerva, alte rezerve-surse proprii de finantare si pentru dividende cuvenite actionarilor  

conform aprobarii AGOA. Din suma totala de 266.180 lei, reprezentand dividende  brute pe 

anul 2018 cuvenite actionarilor, in luna iunie 2019 a fost achitata suma  neta de 259.706 lei, 

diferenta  ramasa neachitata urmand a fi distribuita in perioadele urmatoare. 

 

In primele 6 luni ale anului 2019 nu s-au inregistrat vanzari  de constructii si nici de 

terenuri.  

 

 c) Cash flow                    

                                                                                                                                             lei 

Denumirea indicatorilor 30.06.2018 30.06.2019 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul 

perioadei 

2.874.850 5.467.570 

Fluxuri de trezorerie din act.de exploatare   

Incasari de la clienti 1.165.727 827.345 

Plati catre furnizori de bunuri si servicii -611.220 -543.158 

Plati sub forma salariilor si a altor chelt. de 

exploatare 

-192.804 -266.771 

Plati privind impozite, taxe apartinand exploatarii -152.202 -294.642 

Impozit pe profit /venit platit -7.641 -7.265 

Trezoreria neta din activitati de exploatare +201.860 -284.491 

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii   
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Plati pt.achizitionarea de actiuni - - 

Plati pentru achizit. de imobilizari corporale -74.503 - 

Dobanzi incasate 20.642 56.791 

Trezoreria neta din activitati de investitii -53.861 +56.791 

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare   

Dividende platite 225.416 260.092 

Imprumut entitate afiliata - - 

Restituit imprumut entitate afiliata - - 

Trezoreria neta din activitati de finantare -225.416 -260.092 

Cresterea neta a trezoreriei si echivalente de 

trezorerie 

-77.417 -487.792 

Trezorerie si echivalente de trez.la sfarsitul 

perioadei 

2.797.433 4.979.778 

 

Numerarul si disponibilitatile la sfarsitul perioadei au crescut cu 2.182.345 lei, de la 

2.797.433 lei la 30.06.2018  la 4.979.778 lei la 30.06.2019, ca urmare a incasarii avansului  

la tranzactia de vanzare-cumparare a activelor societatii, precum si a incasarii clientilor. 

          

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE  

 

Societatea comerciala UNITEH SA are ca obiect de activitate inchirierea si 

subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau  inchiriate – CAEN 6820.       

In primul semestru al anului 2019, veniturile realizate din activitatea de baza curenta 

au fost in suma de 389.233 lei, reprezentand  o scadere cu 48,76% fata de veniturile realizate 

in aceeasi perioada a anului 2018, respectiv cu 370.413 lei. 

Volumul total al cheltuielilor din activitatea de baza curenta este de 968.129 lei, in 

crestere cu suma de 332.415 lei  fata de primul semestru al anului 2018, respectiv cu un 

procent  de 52,29%. 

 La 30.06.2019, numarul mediu de angajati cu contract individual de munca  este de 

3 persoane fata de 3 persoane 30.06.2018, iar numarul efectiv de salariati existent la 

30.06.2019 este de 7 persoane fata de 7 persoane la 30.06.2018.  

 Conducerea executiva a fost asigurata de: 

- director general Scobercia Octavian 

  Consiliul de administratie are urmatoarea componenta in perioada 01.01.2019-            

30.06.2019: 

- Administrare Imobiliare SA prin Tic-Chiliment Valentin- presedinte CA; 

- Alexandrescu Mircea                                                        - membru; 

- Gavrila Florin Daniel                                                        - membru. 

 

Lista persoanelor afiliate societatii comerciale cu care au existat tranzactii: 

 

  -Administrare Imobiliare SA Bucuresti   

  -Vrancart SA Adjud 

  -Comalim SA Arad 

 

2.1. Lichiditatea societatii comerciale    

 

1. Lichiditatea generala: 

 

Lichiditate generala sem.I 2018=Active circulante/Datorii pe termen  scurt = 9,13 
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Lichiditate generala sem.I 2019=Active circulante/Datorii pe termen scurt =  1,95 

Valorile inregistrate sunt peste optimul de 2, pentru 30.06.2018, iar pentru 

30.06.2019 valoarea este nefavorabila, inregistrandu-se 1,95 in principal, ca urmare a 

cresterii datoriilor pe termen scurt cu valoarea avansului incasat din tranzactia de vanzare-

cumparare a imobilelor UNITEH SA.       

Lichiditatea generala a scazut cu 7,18 fata de anul anterior pe fondul cresterii atat 

activelor circulante cu suma de 2.050.297 lei, cat si a datoriilor pe termen scurt, care au  

crescut la 30.06.2019 fata de 30.06.2018 cu suma de 2.147.342 lei. 

 

2.  Lichiditatea redusa: 
 

Lichiditate redusa sem. I 2018 =Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen 

scurt=9,13 

Lichiditatea redusa sem I 2019=Active circulante-Stocuri/Datorii pe termen  scurt= 

1,95 

Valoarea lichiditatii reduse este peste 1 nivelul optim atat la 30.06.2018 cat si la 

30.06.2019. 

 

3.  Lichiditatea imediata: 
 

Lichiditate imediata sem. I 2018=Lichiditati/Datorii pe termen scurt = 8,59 

Lichiditate imediata sem. I 2019=Lichiditati/Datorii pe termen scurt = 1,93 

Lichiditatea imediata este peste nivelul optim de 0,65 atat pentru 30.06.2018 cat si 

pentru  30.06.2019. 

Lichiditatea imediata a scazut fata de anul anterior,ca urmare a platii dividendelor 

catre actionari si a cresterii datoriilor pe termen scurt fata de semestrul I 2018. 

Nu exista elemente, evenimente sau factori de incertitudine care ar putea afecta 

lichiditatea societatii, societatea nefiind in imposibilitatea de a-si achita datoriile curente. 

 

2.2. Cheltuielile de capital: 
 

Societatea nu a avut cheltuieli de capital. Pe viitor nu se preconizeaza astfel de 

cheltuieli. 

 

2.3. Veniturile din activitatea de baza  
 

Veniturile din activitatea de baza respectiv din chirii sunt  in valoare de 325.931 lei 

la 30.06.2019, fata de 759.646 lei la 30.06.2018 in scadere  fata de perioada precedenta cu 

57,10 %. 

La 30.06.2019 aceste venituri reprezinta 77,92% din total venituri din exploatare 

activitate curenta, in timp ce la 30.06.2018 acestea reprezentau 99,41%. 

 

 

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA 

SOCIETATII COMERCIALE 

 

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si 

respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective. 
 

UNITEH S.A. nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare. 
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3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare 

emise de societate. 
 

In cursul semestrului I 2019, nu s-au inregistrat modificari semnificative privind 

detinatorii de valori mobiliare emise de societate. 

 

Capitalul social al UNITEH S.A. este de 1.090.900 lei, divizat in 436.360 actiuni cu 

o valoare nominala de 2,5 lei/actiune. 

 

Structura actionariatului la data de 30.06.2019 este urmatoarea: 

 

SIF IMOBILIARE PLC LOC. NICOSIA CYP              219.043 ACTIUNI           50,1978% 

SIF BANAT-CRISANA ARAD                                     158.573 ACTIUNI           36,3399% 

ACTIONARI PERSOANE FIZICE                                  52.426 ACTIUNI           12,0144% 

PERSOANE JURIDICE                                                      6.318 ACTIUNI             1,4479% 

TOTAL                                                                          436.360 ACTIUNI          100,0000%            
  

4. TRANZACTII  SEMNIFICATIVE 
 

In primul semestru al anului 2019 nu au existat tranzactii majore incheiate de emitent 

cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste 

persoane. 

 

Situatiile financiare pe semestrul I 2019 nu au fost auditate, nefiind o cerinta 

legala.  

 

            Raportul semestrial 2019 este disponibil pe pagina de internet a societatii: 

www.uniteh-timisoara.ro sau la adresa www.bvb.ro la simbolul UNIT. 

              
 

 

 

Presedinte Consiliul de Administratie,                                            

Administrare Imobiliare SA Bucuresti                                              

prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin 

 

 

Director general, 

Scobercia Octavian 

 

 

Economist, 

Brinzoi  Marina-Castilia 

http://www.uniteh-timisoara.ro/
http://www.bvb.ro/
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Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 şi care în exerciţiul financiar precedent 
au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE

Suma de control 1.090.900



SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

F10 - pag. 1
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5. Alte elemente de capitaluri proprii



- lei -
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Informaţii cu privire la prezentarea Societăţii 

UNITEH S.A. s-a înfiinţat  în anul 1991 şi a fost înregistrată la Oficiul Registrului 

J35/805/1991, fiind o societate pe acţiuni, cu capital integral privat.  

            

 

Nota 1. Active imobilizate 

a) Valoare brută 

Denumire Sold la Sold la 

  30 iunie 2018 30 iunie 2019 

 1 2 

Imobilizari necorporale 1.140 1.934 

Terenuri  5.257.861 8.042.489 

Instalatii tehnice si masini   131.761 7.094 

Alte instalatii, utilaje si mobilier     24.927 5.670 

Investitii imobiliare 

         

9.787.715 14.971.409 

Investitii in curs     53.653 63.845 

Imobilizari corporale 

        

15.255.917 23.090.507 

Imobilizari financiare 0 0 

Active imobilizate total 15.257.057 23.092.441 

 

 

b) Amortizare cumulată 

  Sold la Sold la  

 Denumire 30 iunie 2018 30 iunie 2019 

 1 2 

Imobilizări necorporale 928 1.697 

Terenuri  - - 

Instalatii tehnice si masini 129.156 7.094 

Alte instalatii, utilaje si 

mobilier 
  20.376 5.670 

Investitii imobiliare 226.321 364.974 

Imobilizari corporale 375.853 377.738 

Active imobilizate total 376.781 379.435 
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Amortizarea se calculează la cost respectiv la valoarea reevaluată în cazul clădirilor, prin 

metoda liniară, de-a lungul duratei utile de viaţă estimată a activelor. S-a respectat legislaţia 

specifică, respectiv Legea 15/1994  şi H.G. 2139/2004.  

 

Nota 2. Active circulante 

 

 

a) Stocuri 

Specificaţii 

Sold la 30 iunie 

2018 

Sold la 30 iunie 

2019 

Materii prime si mat. consumabile, ob. inv. şi 

ambalaje - - 

Mărfuri - - 

Diferenţe de preţ mărfuri - - 

Tva neexigibilă mărfuri - - 

Total - - 

 

 

b) Creante 

 

Specificaţii Sold la Sold la 

  30 iunie 2018 30 iunie 2018 

Creanţe comerciale                                               412.969 4.161 

Creanţe in legatura cu bugetul asig.sociale si 

al statului 

Creante in legatura cu entitatile afiliate 

    9.494 

 

0 

41.892 

 

0 

Alte creanţe                                                     62.708 116.930 

Debitori diverşi                                                   0 0 

Dobanzi de incasat                                     0 0 

Ajustări pentru deprecierea creanţelor 

debitori     -244.365 0 

Total 240.806 162.983 

 

 creanţele comerciale reprezintă sumele facturate clienţilor, pentru chirii si utilitati; 

  ajustări pentru deprecierea valorii creanţelor au fost constituite în perioada 2009 - 2015 

reprezentând creanţe din chirii sau utilitati neîncasate; soldul acestora la 30.06.2019 este zero, fata 

de 244.365 lei sold la 30.06.2018. 
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c)   Numerar şi numerar echivalent 

 

Denumire Sold la 30 iunie 2018 Sold la 30 iunie 2019 

Casa  10.264 7.107 

Conturi curente la bănci 87.169 2.172.671 

Alte valori 

Depozite bancare pe 

termen scurt 2.700.000 2.800.000 

Total 2.797.433 4.979.778 

 

 

Nota 3. Datorii 

Datorii 

Sold la 30 

iunie 2018 

Sold la 30 

iunie 2019 

Furnizori 14.337 2.351.244 

Datorii cu personalul şi asigurările sociale 14.283 35.944 

Datorii in legatura cu bugetul asig. soc.si 

bug. Statului d.c. 

Impozit pe profit 

 

139.668 

0                        

 

153.463 

0 

Impozit pe venit microintreprinderi   3.985 1.770 

TVA de plată  21.145 0 

Alte impozite şi taxe   

Dividende de plata    8.421 14.161 

Alte datorii – creditori diverşi   19.007 0 

Garantii chiriasi 240.909 20.735 

Total 428.204 2.575.547 

 

 

Nota 4. Provizioane 

La 30 iunie 2019 societatea  nu are constituite provizioane. 

 

Nota 5. Venituri in avans 

La 30 iunie 2019 societatea  nu inregistreaza venituri in avans. 
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Nota 6. Capital 

 Structura acţionariatului la data de 30.06.2019 este următoarea: 

 

Denumire Număr acţiuni Capital social % 

SIF IMOBILIARE PLC Loc. NICOSIA 

CYP 

SIF BANAT CRISANA ARAD                                         

219.043 

 

158.573 

547.608 

 

396.432 

50,1978 

 

36,3399 

Alţi acţionari persoane fizice şi juridice 

Total 

58.744 

436.360 

146.860 

1.090.900 

13,4623 

100 

    

 Structura acţionariatului la data de  20 iulie 2018 a fost urmatoarea: 

Denumire Număr acţiuni Capital social % 

SIF IMOBILIARE PLC Loc. NICOSIA 

CYP 

219.043 547.608 50,1978 

Alţi acţionari persoane fizice şi juridice 

Total 

217.317 

436.360 

543.292 

1.090.900 

49,8022 

100 

    

 

La 30 iunie 2019 capitalul social al societatii are valoarea de 1.090.900 lei este divizat în 

436.360 acțiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune.  

Acțiunile Societatii sunt nominative, emise în formă dematerializată, de valori egale şi 

acordă drepturi egale titularilor lor. Actiunile sunt indivizibile iar societatea recunoaste un 

reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand dintr-o actiune. Actiunile sunt admise la 

tranzactionare pe piata reglementata si administrata de Bursa de Valori Bucuresti - Piata AERO. 

Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta de catre Societatea de registru independent Depozitarul 

Central S.A. Bucuresti. 

 

Nota 7. Rezerve 

 La data de 30.06.2019 rezervele societatii sunt compuse din rezerve din reevaluare 

(21.391.111 lei), rezerve legale (134.952 lei) si alte rezerve(170.388 lei). 

 Rezervele din reevaluare au valoarea de 21.391.111 lei si sunt compuse din: 

            -rezerve din reevaluare cladiri                       12.253.520 lei 



 

6 

 

             -rezerve din reevaluare terenuri                     7.930.569  lei 

             -rezerve din reevaluare constructii speciale   1.207.022 lei.      

 

Nota 8. Contul de profit si pierdere 

Indicator 30.06.2018 30.06.2019 

Cifra de afaceri 759.646 389.233 

Venituri din exploatare 764.138 418.271 

- venituri din activitatea de bază 759.646 389.233 

- venituri din vanzare marfuri  - - 

- alte venituri din exploatare 4.492 29.038 

Cheltuieli de exploatare 635.714 968.129 

- cheltuieli cu personalul 201.380 191.727 

- cheltuieli cu amortizarile 234.508 367.181 

- alte chelt.de exploatare 209.996 382.977 

Rezultat din exploatare – 

Profit 

128.424 - 

Rezultat din exploatare – 

Pierdere 

- 549.858 

Venituri financiare   20.642 56.791 

Cheltuieli financiare - - 

Rezultat financiar - Profit   20.642 56.791 

Venituri totale 784.780 475.062 

Cheltuieli totale  635.714 968.129 

Rezultatul brut – Profit 149.066 - 

Rezultatul brut – Pierdere - 493.067 

Impozit pe profit - - 

Impozit pe venit 

microintreprinderi 

    7.848 5.179 

Rezultatul net al exerciţiului - 

Profit 

141.218 - 

Rezultatul net al exerciţiului - 

Pierdere 

- 498.246 

 

 Din datele prezentate mai sus, cu privire la indicatorii realizaţi la 30.06.2019, comparativ cu 

aceeasi perioada a anului trecut se constata ca cifra de afaceri a  scazut fata de anul precedent cu 

48,76% respectiv cu 370.413 lei, de la 759.646 lei in primul semestru al anului 2018 la 389.233 lei 

in primul semestru al anului 2019. 
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 Informaţii referitoare la impozitul pe profit 

 Incepand cu luna februarie 2017, societatea a trecut la microintreprinderi si este platitoare de 

impozit pe venit microintreprinderi. Cota de impozitare pentru anul 2018 la impozitul pe venituri 

microintreprinderi este de 1%, valoare nemodificata pentru semestru I 2019. 

 

Nota 9. Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi 

supraveghere  

   Salariaţi 

 30.06.2018 30.06.2019 

Cheltuieli cu remuneraţiile personalului si directorilor 181.034 169.928 

Cheltuieli cu îndemnizaţiile CA  10.659 12.324 

Cheltuieli privind asigurările sociale 5.517 5.155 

Alte cheltuieli privind personalul (tichete masă) 4.170 4.320 

TOTAL 201.380 191.727 

 

La 30.06.2019 numărul mediu de salariaţi a fost de 3 (30.06.2018: 3 salariati). Numarul 

efectiv de salariati la 30.06.2019 a fost de 7 (30.06.2018:7 salariati). 

 În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi către instituţii ale statului român în contul 

pensiilor angajaţilor săi. Toţi angajaţii Societăţii sunt membrii ai planului de pensii al statului 

român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu 

are nici un fel de alte obligaţii referitoare la pensii. Mai mult, societatea nu este obligată să ofere 

beneficii suplimentare angajaţilor după pensionare. 

 

 Salarizarea directorilor şi administratorilor 

Cel mai înalt nivel de autoritate este reprezentat de Adunarea Generală a Acţionarilor, 

urmată de Consiliul de Administraţie. Presedintele Consiliului de Administratie este Administrare  

Imobiliare S.A. Bucuresti, prin reprezentantul sau legal Tic-Chiliment Valentin. 

La data de 30.06.2019 Consiliul de Administratie era compus din urmatorii membrii: 

- Administrate Imobiliare SA Bucuresti prin domnul Tic-Chiliment Valentin-presedinte CA; 

- Alexandrescu Mircea –membru CA; 

-  Gavrila Florin-Daniel – membru CA. 
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 Societatea nu are obligaţii contractuale legate de pensii faţă de foştii directori şi 

administratori ai societăţii. 

Nota 10. Alte informaţii 

 

Evenimente ulterioare raportarilor contabile semestriale 

In conformitate cu hotararea AGEA din 02.07.2018 privind aprobarea instrainarii imobilului 

in suprafata de 34.193 mp, compus din teren intravilan si constructii, mentionam ca in data de 

19.07.2019 a fost semnat in forma autentica contractul de vanzare-cumparare a imobilului din 

Timisoara, str. Chimistilor nr. 5-9, cu societatea Oasis Green Energy 2 SRL, pretul contractului 

fiind integral incasat. 

 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,    Director general, 

                                                                                                            Scobercia Octavian 

Administrare Imobiliare S.A. prin        

Tic-Chiliment Valentin 

 

Economist, 

Brinzoi Marina-Castilia 



   

 
UNITEH S.A. 

ADRESA TIMISOARA, STR.CHIMISTILOR, NR.5-9, JUD.TIMIS 

•   TELEFON  +40 750 000 520  •   FAX  +40 212  330  788   •   EMAIL  OFFICE.UNITEH@SIF-IMOBILIARE.RO 
 

 

 
 D E C L A R A Ţ I E   

în conformitate cu prevederile art.65 alin(2)lit.(c) din Legea 24/2017 

 

 

S-au întocmit situaţiile financiare semestriale la 30.06.2019 pentru: 

 

Persoana juridică:   UNITEH SA 

Sediul social:                          Timis, Timisoara, str. Chimistrilor, nr. 5-9  

Nr.din Registrul Comerţului:  J35/805/1991 

Forma de proprietate:         34 – Societăţi comerciale pe acţiuni 

Activitatea preponderentă:  6820 

C.U.I:     1800966,  atribut fiscal RO 

 

 

Noi, Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin în 

calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Scobercia Octavian în calitate de Director 

General şi Brinzoi Marina-Castilia în calitate de Economist, am procedat la întocmirea 

raportărilor contabile semestriale la 30.06.2019 pentru emitentul UNITEH S.A. şi declarăm că, 

după cunoştinţele noastre, raportarile contabile semestriale sunt întocmite în conformitate cu 

Reglementările contabile aplicabile, oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, 

obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale emitentului şi că raportul 

Consiliului de Administratie întocmit în conformitate cu anexa 14 din Regulamentul ASF 

nr.5/2018 prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent. 

 

 

 

Administrator,  

Administrare Imobiliare SA 

prin reprezentant legal Tic-Chiliment Valentin 

 

 

 

Director general, 

Scobercia Octavian 

 

 

 

Economist, 

Brinzoi Marina-Castilia 

 


