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CAP. 1 PREZENTARE GENERALA:  

 S.C. IMOTRUST S.A.este o societate deschisa, cu un capital social la 31 decembrie 

2017 de 42.574.482,2 lei reprezentând 425.744.822 acţiuni, si este condusa de un Consiliu 

Director format din 3 membri, activitatea acestuia fiind supervizata intre adunarile generale 

de un Consiliu de Supraveghere format din 3 membri, numiti de AGA.  

 

1.1. Analiza activităţii societăţii comerciale 

     a) Descrierea activităţii de baza a societăţii comerciale 

          Societatea IMOTRUST a ramas canalizata pe vanzarea de active rezidentiale, 

constructia de case, vanzarea lor dar si a terenurilor agricole. 

          Pentru zonele din Via Carmina se doreste vanzarea parcelelor deja viabilizate (partial 

sau total), pentru a reduce stocul de active.  

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

suplimentare.   

          b)Precizarea datei de înfiinţare a societăţii comerciale, indeplinirea conditiilor 

legale de functionare, istoric si prezentare generala . 

S.C. IMOTRUST S.A. este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 

J02/541/1991, avand cod de identificare fiscală RO1680630. 

Compania este organizata ca o societate deschisa pe actiuni,  conform Legii nr. 31/1990 

republicata si Legii 297/2004 privind piata de capital,  avand drept ca obiect principal de 

activitate Dezvoltari Imobiliare. 

Din anul 1996 actiunile societatii au fost inscrise si s-au tranzactionat pe piata bursiera 

RASDAQ, avad simbolul “ARCV”. Evidenta actionarilor este tinuta din anul 2007 de catre 

Depozitarul Central. 

       În luna februarie 2015 prin AGEA se hotărăște , în baza legii nr 151/2014, trecerea 

societății pe un Sistem alternativ de tranzacționare a valorilor imobiliare și, anume, piața 

AeRO. Decizia de acceptare a acestei modificări a fost emisă la data de 17.06.2015 de către 

ASF. Astfel, începând cu  data de 17.06.2015 societatea a fost retrasă de la tranzacționare de 

pe piața RASDAQ și inclusă în sistemul alternativ al pieței AeRO.  

Societatea a activat initial in procesarea si conservarea de fructe si legume sub numele de 

Arconserv. Incepand cu anul 2002, aceasta a trecut treptat la activitati imobiliare prin 

inchirierea si valorificarea de active imobiliare proprii ori inchiriate. 



       In Aprilie 2006, Arconserv a fuzionat prin absorbtie cu alte 5 companii, controlate de 

aceiaşi actionari majoritari: S.C. Edil Invest S.A., S.C. Gradina Verde S.A., S.C. International 

Transport S.R.L., S.C. Moneasa S.A., şi S.C. Frigofer S.A., a caror activitate era vanzarea, 

inchirierea si exploatarea proprietatilor imobiliare proprii sau inchiriate. Decizia de fuziune a 

avut la baza criterii de eficienta economica, principalul scop fiind acela de a crea o societate 

imobiliara puternica. In Octombrie, acelaşi an, denumirea societatii a fost schimbată in 

Imotrust S.A. 

  

          c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii 

comerciale, ale filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului 

financiar; 

      Nu este cazul 

         d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active semnificative; 

In exercitiul financiar 2017 Societatea a vandut active in baza de Decizii de Directorat 

in valoare totala de aproximativ 1.537.106 1.542.758 Euro a caror descriere se regaseste 

mai jos : 

1. S-a instrainat imobilul-  teren in suprafata totala de 554 mp inscris in C.F nr. 306355 – 

Vladimirescu , situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud.Arad, adresă 

neevidențiata în C.F., avand nr. Cadastral 4754 

2. S-a instrainat imobilul - teren intravilan in suprafata totala de 486 mp inscris in C.F nr. 

306646 – Vladimirescu , situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. 

Arad, avand nr. Cadastral 4852,. 

3. S-a înstrăinat imobilul proprietatea societății constând din teren intravilan in suprafata 

totala de 592 mp inscris in C.F nr. 306370 – Vladimirescu, situat in comuna 

Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral 4761,  

4. -Teren intravilan in suprafata totala de 665 mp inscris in C.F nr. 306359 – Vladimirescu , 

situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral 

4757 si teren intravilan in suprafata totala de 628 mp inscris in C.F nr. 306362 – 

Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, avand nr. 

Cadastral 4758,  

5. -Teren intravilan in suprafata totala de 579 mp inscris in C.F nr. 306421 – Vladimirescu , 

situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral 

4784,  

6. S-au înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 788 mp inscris in 

C.F nr. 315189 – Vladimirescu , situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, 

jud. Arad, avand nr. Cadastral 315189,  

7. S-a înstrainat următorul bun imobil- teren intravilan in suprafata totala de 605 mp inscris 

in C.F nr. 304942 – Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, 

jud. Arad, avand nr. Cadastral 4917,  



8. S-au înstrainat un număr de 20 (douăzeci) de imobile reprezentând parcele de teren 

situate in intravilanul comunei Vladimirescu, jud. Arad, în suprafață totală de 4.997 mp, 

identificate astfel : 

-Imobilul inscris in CF 315161 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315161, de sub B.2.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan; 

- Imobilul inscris in CF 315162 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315162, de sub B.2.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan; 

-Imobilul inscris in CF 315163 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315163, de sub B.2.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan; 

-Imobilul inscris in CF 315164 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315164, de sub B.2.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan; 

-Imobilul inscris in CF 315166 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315166, de sub B.2.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan; 

-Imobilul inscris in CF 315167 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315167, de sub B.2.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan; 

-Imobilul inscris in CF 315168 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315168, de sub B.2.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan; 

-Imobilul inscris in CF 315169 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315169, de sub B.2.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan; 

-Imobilul inscris in CF 315171 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315171, de sub B.2.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan; 

-Imobilul inscris in CF 315172 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315172, de sub B.2.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan; 

-Imobilul inscris in CF 315186 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315186, de sub B.3.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan; 

-Imobilul inscris in CF 315185 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315185, de sub B.3.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan; 

-Imobilul inscris in CF 315184 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315184, de sub B.3.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan; 

-Imobilul inscris in CF 315182 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315182, de sub B.3.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan; 

- Imobilul inscris in CF 315181 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315181, de sub B.3.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan,; 

-Imobilul inscris in CF 315180 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315180, de sub B.3.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan,; 

- Imobilul inscris in CF 315179 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315179, de sub B.3.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan; 

- Imobilul inscris in CF 315177 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315177, de sub B.3.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan,; 



-Imobilul inscris in CF 315176 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

315176, de sub B.3.1., constand din suprafata de 250 mp teren in intravilan; 

-Imobilul inscris in CF 314841 Vladimirescu, sub A1. Cu nr. cadastral/topograpfic 

314841, de sub B.2.1., constand din suprafata de 247 mp teren in intravilan,  

S-au instrainat următoarele bunuri imobile situate in intravilanul comunei Vladimirescu, 

jud. Arad, dobandite prin cumparare, constand din teren in suprafata totala de 1.000 mp, 

avand categoria de folosinta, curti, constructii,  compusă din  : 

- Imobilul constand din teren intravilan in suprafata de 250 mp inscris in CF 315178 

Vladimirescu, cu nr. cadastral/topograpfic 3315178; 

- Imobilul constand din teren in suprafata de 250 mp  inscris in CF 315184 

Vladimirescu, cu nr. cadastral/topograpfic 315184; 

- Imobilul constand din teren intravilan in suprafata de 250 mp inscris in CF 315165 

Vladimirescu, cu nr. cadastral/topograpfic 315165 ; 

- Imobilul constând din teren intravilan in suprafata de 250 mp inscris in CF 315170 

Vladimirescu, cu nr. cadastral/topograpfic 315170, S-au înstrainat următoarele 

imobile: 

- Teren intravilan in suprafata totala de 250 mp si constructia existenta pe acest teren, 

constand din locuință unifamilială P+M/CASA 76, în suprafață utila de 96,92 mp, in 

suprafata desfasurata de 123,06 mp inscris in C.F nr. 309947 – Vladimirescu , situat 

in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral 

309947,  

- Teren intravilan in suprafata totala de 589 mp, inscris in C.F nr. 8760 Nedefinitva – 

Vladimirescu , situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, 

avand nr. Cadastral 4105  

9.    S-a instrainat imobilul-teren  in suprafata totala de 250 mp si constructia existenta pe 

acest teren, constand din locuință unifamilială P+M/CASA 31, în suprafață utila de 96,92 

mp, in suprafata desfasurata de 123,06 mp inscris in C.F nr. 309696 – Vladimirescu , 

situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral 

309696, 

10.  S-a înstrainat următorul bun imobil -Teren intravilan in suprafata totala de 548 mp 

inscris in C.F nr. 304106 – Vladimirescu , situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via 

Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral 4895 si teren intravilan in suprafata totala de 654 

mp inscris in C.F nr. 315241 – Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul 

Via Carmina, jud. Arad,  

11.   S-au înstrainat următoarele bunuri imobile: 

- Teren intravilan in suprafata totala de 314 mp inscris in C.F nr. 309728 – Vladimirescu, 

situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, si cota parte indiviza de 

49 mp din suprafata totala de 280 mp a imobilului situat in Vladimirescu, Cartierul Via 

Carmina,  inscris in CF 309725,  



-Teren intravilan in suprafata totala de 353 mp inscris in C.F nr. 309726 – Vladimirescu , 

situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, teren intravilan in 

suprafata totala de 299 mp inscris in C.F nr. 309727 – Vladimirescu , situat in comuna 

Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, dobândite prin cumpărare si cota parte 

indiviza de 98 mp din suprafata totala de 280 mp a imobilului situat in Vladimirescu, , 

Cartierul Via Carmina,  inscris in CF 309725, 

 S-a înstrainat următorul bun imobil - teren intravilan in suprafata totala de 574 mp  

inscris in C.F nr. 306749 – Vladimirescu , situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via 

Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral vechi 4878 S-a înstrăinat imobilul -teren 

intravilan in suprafata totala de 250 mp si constructia existenta pe acest teren, constand 

din locuință unifamilială P+M/CASA 56, în suprafață utila de 96,92 mp, in suprafata 

desfasurata de 123,06 mp inscris in C.F nr. 311083 – Vladimirescu , situat in comuna 

Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral 311083,  

 

12.  S-a înstrainat următorul bun imobil -teren intravilan in suprafata totala de 250 mp inscris 

in C.F nr. 311704 – Vladimirescu , situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via 

Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral 311704,  

13.  S-a înstrainat următorul imobil-Teren intravilan in suprafata totala de 611 mp inscris in 

C.F nr. 306446 – Vladimirescu , situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, 

jud. Arad, avand nr. Cadastral 306446,  

14. S-a înstrainat următorul imobil - Teren intravilan in suprafata totala de 676 mp inscris in 

C.F 8735 nedefinitiva – Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via 

Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral 4080 

15. S-au înstrainat următorele bunuri imobile : 

-½ parte din teren intravilan in suprafata totala de 250 mp inscris in C.F 311691 – 

Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, avand nr. 

Cadastral 311691,  

-½ parte din teren intravilan in suprafata totala de 250 mp inscris in C.F 311691 – 

Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, avand nr. 

Cadastral 311691,  

Incheierea unei Convenții de dare în plată între S.C. IMOTRUST S.A. în calitate de 

debitoare cu S.C. ALBEDRA HOMES S.A. în calitate de   creditoare, având ca obiect 

transmiterea definitivă şi irevocabil, în baza art. 1.492 Cod Civil, cu titlu de DARE ÎN 

PLATĂ, a dreptului  de proprietate al debitoarei în favoarea creditoarei asupra 

următoarelor Imobile: 

a)  Imobilul înscris în Cartea Funciară 316541 Arad, cadastral 6517 de sub A1, constând 

din teren extravilan, având categoria de folosință arabil, în suprafaţă  de 13.100 mp situat 

in municipiul Arad, f.n. jud. Arad; 

b)  Imobilul înscris în Cartea Funciară 324548 Arad, nr. top. 216.1899/2/8, de sub A1, 

constând din teren extravilan, având categoria de folosință arabil, în suprafaţă de 15.000 

mp, situat in municipiul Arad, f.n. jud. Arad. Pretul aferent darii in plata a Imobilelor in 

favoarea Creditoarei S.C. ALBEDRA HOMES  S.A. este stabilit la nivelul sumei de 



84.300 euro (optzecișipatrumiitreisuteeuro),  la care se va adauga TVA conform 

dispozitiilor legale in vigoare, cu aplicarea regimului taxarii inverse a TVA. 

16. S-a înstrainat următorul imobil-teren intravilan in suprafata totala de 250 mp inscris in 

C.F 311694 – Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. 

Arad, avand nr. Cadastral 311694,. 

17. S-a înstrainat următorul imobil : 

 -2 birouri, în suprafață de 16 mp. fiecare, ce vor rezulta  în urma subapartamentării 

apartamentului 6, situat în municipiul Arad, strada Bicaz, numărul 1-5, parter, județul 

Arad, înscris în Cartea Funciară 302273-C1-U6-Arad, numărul cadastral 302273-C1-U6, 

în suprafață construită de 412 mp., suprafață utilă 331 mp., compus din 18 birouri, 1 

magazie, împreună cu terenul aferent în suprafață de 195 mp. din totalul de 1019 mp., cu 

cota de 81/139 din părțile de folosință comună; 

-suprafata de 12 mp. din imobilul situat în municipiul Arad, strada Bicaz, numărul 1-5, 

județul Arad,înscris în Cartea Funciară 320790-Arad,  cu număr cadastral 320790, de sub 

A1 și 320790 cadastral C1 de sub A1.1, constând din teren intravilan în suprafață de 

2.516 mp., și s. construită la sol 3145 mp., platformă betonată.  

S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 327 mp si 

constructia existenta pe acest teren, constand din locuință unifamilială P+M/CASA 21 

inscris in C.F nr. 302843 – Vladimirescu , situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via 

Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral 302843-C1,  

S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 714 mp inscris in 

C.F nr. 306354 – Vladimirescu , situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, 

jud. Arad, avand nr. Cadastral 306354,  

S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 439 mp inscris in 

C.F 313857 – Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. 

Arad, avand nr. Cadastral 313857,. 

18.  S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 545 mp inscris in 

C.F 306254 – Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. 

Arad, avand nr. Cadastral 4683,  

19. S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 493 mp inscris in 

C.F 304362 – Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. 

Arad, avand nr. Cadastral 4898 si teren intravilan in suprafata totala de 163 mp inscris in 

C.F 312051 – Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. 

Arad, avand nr. Cadastral 312051,  

20. S-a înstrainat următorul imobil- cota parte din teren intravilan in suprafata de 183 mp din 

totalul suprafetei de 2482 mp, inscris in C.F 315170 – Vladimirescu, situat in comuna 

Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral 315170,  

21.  S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 250 mp inscris in 

C.F 309854 – Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. 

Arad, avand nr. Cadastral 309854,  



22.  S-a incheiat contractul de vânzare cu titlu de dare în plată prin care Debitoarea S.C. 

IMOTRUST S.A. transmite definitiv şi irevocabil Creditoarei S.C. ROMANA 

RESIDENCE DEVELOPMENT S.A., în baza art. 1.492 Cod Civil, cu titlu de DARE ÎN 

PLATĂ, dreptul său de proprietate asupra unui număr de 20 (douăzeci) Imobile, la 

valoare de dare in plata a tuturor Imobilelor in suma totala de 548.057 euro 

(cincisutepatruzecisioptmiicincizecisisapteeuro) ,  la care se adauga TVA conform 

dispozitiilor legale aplicabile, cu aplicarea regimului taxarii inverse, in masura in care 

este aplicabil,  (valoare de dare in plata ce a fost preluata in mod corespunzator din 

Promisiunea bilaterală de dare în plata nr. 566/30.09.2013 incheiata anterior intre cele 

doua Parti). 

23.  S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 615 mp inscris in 

C.F 9395 – Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. 

Arad, avand nr. Cadastral 4799,  

24.  S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 545 mp inscris in 

C.F 306254 – Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. 

Arad, avand nr. Cadastral 4683,  

25.  S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 651 mp inscris in 

CF 305160 – Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, str. Iulia, Cartierul Via 

Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral 305160 

26.  S-a înstrainat următoarele  imobile: 

-teren intravilan in suprafata totala de 125 mp, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul 

Via Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral 315904, provenit din parcelarea imobilului 

înscris în CF 311691 Vladimirescu, nr.cadastral 311691,  

-teren intravilan in suprafata totala de 125 mp, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul 

Via Carmina, jud. Arad, avand nr. Cadastral 315905, provenit din parcelarea imobilului 

înscris în CF 311691 Vladimirescu, nr.cadastral 311691,  

S-a înstrainat următorul imobil- teren intravilan in suprafata totala de 560 mp inscris in 

C.F 306531 – Vladimirescu, situat in comuna Vladimirescu, Cartierul Via Carmina, jud. 

Arad, avand nr. cadastral 306531 

  Toate vanzarile de active ale societatii , au fost efectuate cu respectarea legislatiei in 

vigoare privind piata de capital. 

Rezultatul brut al anului  

Veniturile și cheltuielile  anului 2017 au fost  influentate de urmatoarele activitati: 

- vanzarea de active, acestea au o influenta semnificativa  asupra veniturilor din 

exploatare, acestea fiind in suma de: 3.885.316 lei. 

- diferente de curs pozitive, acestea au o influenta semnificativa  asupra 

veniturilor financiare, acestea fiind in suma de: 686.970 lei. 

Pe parcursul exerciţiului sunt prezente urmatoarele modificări ale rezervei din reevaluare: 

- Sume transferate din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului conform 

raport de reevaluare si surplusul realizat prin descarcarilor de gestiune aferente 

valorificarii activelor in suma de 1.681.694 lei. 



  

Postul din bilant referitor la valoarea neta a imobilizarilor corporale a scazut fata de 

31.12.2016 cu suma de 3.045.295 lei. Reducerile de valoare la elementele de imobilizari 

corporale s-au datorat vanzarilor de imobile. 

 

I. Principalele vanzari de imobilizari financiare in anul 2017:              

Nu este cazul . 

II. Vanzarea de active corporale imobilizate, acestea au o influenta semnifiva 

asupra veniturilor din exploatare in suma de: 3.885.316 lei. 

 

Valoarea bruta a imobilizarilor corporale la 31.12.2017 este de 4.923.832 lei, 

inregistrand per total, o descrestere de valoare in cursul anului 2017, in suma de 3.310.368 

lei. 

Aceasta descrestere, se compune in principal dintr-o: 

1.  cresterea de valoare de 6.655 lei astfel reprezentand: 

- Achizitia a doua pompe utilizate in activitatea curenta a societatii. 

 

2. descrestere de valoare in suma totala de 3.317.023 lei, astfel: 

- o descrestere de 60.170 lei a pozitiei: Instalatii tehnice si masini reprezentand: 

vanzarea unui autoturism si a imobilelor vandute cu dotarile aferente; 

- o descrestere de 29.375 lei a pozitiei: Alte instalatii, utilaje si mobilier 

reprezentand: descarcarea din gestiune aferenta vanzarii imobilelor cu dotarile 

aferente in suma de:6.334 lei, respectiv diferenta in suma de: 23.040 lei 

reprezentand minus la inventar inregistrate conform procesului verbal de 

inventariere; 

- o descrestere la terenuri in suma de 1.861.368 lei se refera la vanzari de 

imobilizari corporale . 

- 1.366.111 lei o descrestere la constructii care se refera la descarcari din 

gestiune aferente vanzarii de imobilizari corporale . 

 

 

   Cifra de afaceri cuprinde si venituri din instrainarea de active la pretul pietei, pretul 

fiind achitat de catre dobanditor prin preluarea unor credite bancare. Ca urmare a acestora a 

rezultat diminuarea datoriilor purtatoare de dobanzi si comisioane si implicit diminurea 

cheltuielilor financiare viitoare ale societatii. 

 

 

III. Vanzarea de stocuri, acestea au o influenta semnifiva asupra veniturilor din 

exploatare in suma de: 2.304.184 lei. 

In cursul anului 2013 pentru terenurile evidentiate in categoria de stocuri (in cazul 

in care valoarea evaluata este mai mica decat costul istoric, pe principiul prudentialitatii), au 

fost constituite ajustari de valoare in suma de 3.765.944,10 lei  (in baza unui raport de 

evaluare intocmit de un evaluator autorizat). 

Vanzarile produse in cursul anului 2014  au generat o descrestere a acestor ajustari 

in suma de:1.095.816 lei, prin reluarea lor la venituri, soldul ajustarilor la 31.12.2014 

ramanand de: 2.670.128 lei. 



Vanzarile produse in cursul anului 2015  au generat o descrestere a acestor ajustari in suma 

de:1.635.617 lei, prin reluarea lor la venituri, soldul ajustarilor la 31.12.2015 ramanand de: 

1.034.511 lei. 

Vanzarile produse in cursul anului 2016  au generat o descrestere a acestor ajustari in 

suma de: 105.890 lei, prin reluarea lor la venituri, soldul ajustarilor la 31.12.2016 ramanand 

de: 928.621 lei. 

 

In anul 2017 are loc o crestere a ajustarilor productiei in curs aferent terenului de la Cluj, in 

functie de pretul de vanzare aprobat prin Hot.AGEA nr.1/08.09.2017 cu suma de 17.591.012 

lei. 

Soldul ajustarilor la 31.12.2017 fiind de: 18.519.633 lei fata de cel de la 31.12.2016: 928.621 

lei. 

 

 

 

 

Avand in vedere acestea s-a calculat valoarea necesara a se ajusta astfel: 

331C1 PROD.CURS TEREN SI INFRASTRUCTURA  9,058,254.12 

331C2 PROD.CURS  TEREN  PRET ACHIZITIE   19,925,721.43 

331C3 PROD.CURS DIF. REEVALUARE  TEREN  103,678.13 

  

 

  

Valoarea contabila a terenului conform balante la 

31.12.2017 29,087,654 

   
   PRET VANZARE ESTIMAT CONFORM Hot.AGEA 

nr.1/08.09.2017 11,496,642 

   
   

Ajustari productie in curs teren  

17,591,012 

 

 

 

 

Stocurile sunt derecunoscute din Bilanț la momentul la care sunt înregistrate veniturile din 

vânzarea acestora. Conform specificului activității noastre o parte din stocuri (imobile 

recunoscute drept stouri) sunt transferate în baza unor promisiuni de vânzare – cumpărare, 

urmând ca actul de vânzare cumpărare în formă autentică să fie întocmit ulterior. Conform 

clauzelor din promisiunile de vînzare-cumpărare, transferul riscurilor și avantajelor ce decurg 

din proprietatea bunurilor respective s-a realizat la data predării bunului.  

  

Prin exceptie de la forma juridica societatea, a recunoscut veniturile din vanzarea acestor 

imobile la data transferului riscurilor si avantejelor aferente dreptului de proprietate atasat 



acestor imobile (data promisiunii de vanzare cumparare), concomitent cu derecunoasterea 

acestora. Valoarea stocurilor derecunoscute din situația poziției financiare în baza 

promisiunilor de vânzare-cumpărare este de 2.133.509 lei. 

 

Stocurile, la intrare sunt inregistrate la cost. In situatiile financiare, stocurile sunt evaluate la 

valoarea cea mai mica dintre costul de achizitie/ costul de producție si valoarea realizabila 

neta. 

La iesirea din entitate sau la darea in consum, stocurile sunt evaluate la valoarea lor de intrare 

(costul istoric). Costul produselor finite include materile, forta de munca si cheltuieli de 

productie indirecte aferente. Stocurile au scazut cu 3% fata de anul precedent, descresterea de 

valoare o reprezinta vanzarile de case si parcele in suma de:  1.959.528 lei evidentiate la 

stocuri de produse in curs de executie sau produse finite pe baza de contracte de vanzare 

cumparare. 

 

                 

               Cu ocazia inventarierii efectuate pentru intocmirea situatiilor financiare au fost 

revazute si ajustarile care se aflau in sold pentru conturile de avansuri de imobilizari 

corporale si s-a considerat ca acestea sa ramana in continuare la valoarea constituita in 2013, 

respectiv 1.029.078 lei. 

  

Rezultatul anului 2017 a fost influentat de inregistrarea: 

- In anul 2017 s-au  reluat la venituri ajustari in suma de: 185.999 lei, astfel 

soldul ajustarilor la clienti –incerti la 31.12.2017 este in suma de 584.674 lei. 

Din ajustarea de 185.999 lei suma de 173.500 lei reprezinta ajustari constituite 

in anul 2007 soldul contului fiind preluat prin fuziune in anul 2006. 

- Venitul aferent ajutarii s-a reluat  in 2017 odata cu constatarile prescrierii 

acestuia de catre comisia de inventariere. 

- In anul 2017 la debitori diversi  soldul ajustarilor la data de 31.12.2017 este 

42.911 lei. 

- Reluarea la venit a dividendelor de plata prescrise: Datoria în suma de 

1.618.584 lei reprezentând dividende repartizate în anul 2008, neridicate de 

acționari și prescrise au fost anulate pe seama veniturilor în anul 2017. 

 

- Prelungirea Contractului de credit nr. 3/ 13.05.2008 accesat de societate de la 

Credit Europe Bank (Romania) SA: In anul 2017 creditul CEB a fost unul pe 

termen scurt . Astfel prin Acte aditionale s-a aprobat prelungirea scandentei 

riscului facilitatii de credit in valoare de 1.511.044 euro pe o perioada de cinci 

ani dar nu mai tarziu de 19.09.2022. Datoria descrisă mai sus, care anterior 

(2016) a fost prezentată ca ”datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică 

de 1 an de la data bilanțului” a fost reclasificată la data bilanțului (2017) și a 

fost prezentată ca ”datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an 

de la data bilanțului”. 

 

 



   Pentru anul 2017 compania si-a propus urmatorul buget : 

 

  

   

   
Buget IMOTRUST 2018 

=RON= 
  Denumire  TOTAL din care IMOTRUST 

   

 VENITURI  
           
5,803,159  

                             
749,143  

 Cifra de afaceri  
           
5,042,715  

                             
658,161  

 Alte venituri  
              
760,444  

                                
90,983  

 Venituri din variatia de stoc la productie  
                            
-  

                                           
-  

 Cheltuieli privind vanzarea de active  
           
4,050,527  

                             
504,786  

 COSTUL BUNURILOR VANDUTE  
              
341,016  

                                
98,445  

 Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile  
              
340,481  

                                
98,445  

 Alte cheltuieli externe (energie si apa)  
                       
535  

                                           
-  

 Cheltuieli privind marfurile  
                            
-  

                                           
-  

 CHELTUIELI CU PERSONALUL  
           
1,268,215  

                             
281,063  

 Salarii, indemnizatii si prestatii externe  
           
1,268,215  

                             
281,063  

 AJUSTARI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE SI 
NECORPORALE    

                                           
-  

 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE  
              
843,319  

                             
546,136  

 Cheltuieli privind prestatiile externe  
              
748,770  

                             
493,974  

 Cheltuieli cu alte impozite si taxe si varsaminte asimilate  
                 
50,502  

                                
35,422  

 Cheltuieli cu amortizarea  
                 
44,046  

                                
16,740  

 ACTIVITATI DE INVESTITII  
                 
44,505  

                                           
-  

 Investitii aferente proiectelor  
                 
44,505  

                                           
-  

 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE  
            
(744,422) 

                           
(681,286) 

 Venituri financiare  
                            
-  

                                           
-  

 Venituri din dobanzi  
                            
-  

                                           
-  



 Cheltuieli financiare  
              
993,989  

                             
617,679  

 Cheltuieli privind dobanzile  
              
834,700  

                             
517,906  

 Alte cheltuieli financiare  
              
159,289  

                                
99,773  

 Profitul sau pierderea financiar(a)  
            
(993,989) 

                           
(617,679) 

 VENITURI TOTALE  
           
5,803,159  

                             
749,143  

 CHELTUIELI TOTALE  
           
7,541,569  

                          
2,048,109  

 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)  
        
(1,738,410) 

                       
(1,298,965) 

 IMPOZITUL PE PROFIT  
                 
13,874  

                                         
-    

 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A)  
  
(1,752,284.19) 

                       
(1,298,965) 

   *sumele sunt ponderate cu procentul participatiilor 
   

 1.2. Elemente de evaluare generală:  

    a) pierdere neta: -17.577.933 lei; 

    b) cifra de afaceri: 2.589.565 lei; 

    c) export: 0 ; 

    d) costuri: 21.866.418 lei; 

    e) % din piaţa deţinut; 

    f) lichiditate (disponibil în cont etc.): 25.599 lei. 

 

1.3 Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 

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

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

metodele de distribuţie: 

          Societatea IMOTRUST detine ca si patrimoniu: terenuri agricole, teren viabilizat 

pentru constructia de case (in Arad -Via Carmina), teren care va fi supus unui PUZ in 

vederea viabilizarii (teren Cluj), spatii pentru birouri, hale (care fac obiectul unei intelegeri 

comeciale de Dare in plata catre societatea Romana Residence Development. 

         Activele societatii sunt promovate pe toate canalele imobiliare care permit. De 

asemenea, acestea sunt evidentiate si pe panotajele publicitare din incinta parcurilor 

industriale (pentru hale si birouri), din cartiere (pentru terenuri) sau din fata terenurilor 

agricole (acolo unde avem front stradal) 

            b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul 

cifrei de afaceri ale societăţii comerciale pentru ultimii trei ani:  

- Ponderea veniturilor din chirii in total venituri: 



An Venituri  Total venituri % 

2014 1.189.974 16.934.243 7.03% 

2015    761.905   6.726.836 11.33% 

2016    417.810   3.261.166 12.81% 

2017    249.570 4.288.485 5.82% 

 

- Ponderea veniturilor din chirii in totalul cifrei de afaceri: 

An Venituri  Cifra de afaceri % 

2014 1.189.974   9.357.752 12.72% 

2015    761.905 10.895.006 6.99% 

2016    417.810   2.088.040 20.01% 

2017    249.570   2.589.565 9.64% 

 

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

An Venituri  Total venituri % 

2014 7.263.704 16.934.243 42.89% 

2015 3.896.013   6.726.836 57.92% 

2016 2.002.177   3.261.166 61.39% 

2017 3.885.316 4.288.485 90.60% 

  

- Ponderea veniturilor din vanzare de active imobilizate si marfuri in totalul cifrei de 

afaceri: 

An Venituri  Cifra de afaceri % 

2014 7.263.704   9.357.752 77.62% 

2015 3.896.013 10.895.006 35.76% 

2016 2.002.177 2.088.040 95.89% 

2017 3.885.316   2.589.565 150.04% 

 

   c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de 

active în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse. 

Pentru anul care urmeaza, societatea nu are in vedere introducerea de noi produse care sa 

afecteze substantial volumul de active. 

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

import) 

      In cadrul SC IMOTRUST SA s-au stabilit proceduri interne privind activitatea de 

aprovizionare. Procedura se aplica activitatii de aprovizionare, investitii si productie, 

contractele, comenzile si anexele lor avand la baza devize oferta de servicii si materiale. 

Scopul procedurii privind achizitiile: de a asigurara comparabilitatea ofertelor in vederea 

obtinerii celei mai bune existente pe piata. 



Responsabilitatea aplicarii prevederilor: Managerul de proiect va solicita furnizorului 

devizul  

oferta in forma stipulate de prezenta procedura. 

    1.5. Evaluarea activităţii de vânzare 

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

perspectivelor  

vânzărilor pe termen mediu şi lung; 

 

La finalul anului 2017 s-a realizat transferul de active promise societatii Romana 

Residence Development  prin actul de Dare in plata . 

b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale, a 

ponderii pe piaţa a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor 

competitori; 

        Societatea IMOTRUST detine in patrimoniu cu preponderenta terenuri agricole. 

Acestea vor fi valorificate strategic, asa cum au fost si achizitionate. 

 

c) Descrierea oricărei dependente semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur 

client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra 

veniturilor societăţii. 

Nu este cazul. Societatea nu este dependenta de un singur client, adresabilitatea este catre     

toti cei care sunt interesati sa achizitioneze. Analiza clientului se realizeaza din punct de 

vedere al contraofertei si a modalitatii de plata. 

 

1.6. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale 

       In cursul anului 2017, societatea a actionat pe relatia resurselor umane in urmatoarele 

directii: 

       Numarul de salariati directi ai societatii a crescut de la o medie  de 6 angajati  in 2016 la 

o medie de 7 angajati in anul 2017. 

➢ S-a suplimentat si reorganizat prin imbunatatirea continua a echipei de marketing, 

vanzari, administrare active aflate in exploatare in sensul unei mai bune 

segmentarii/focusarii responsabilitatilor si obiectivelor pe domeniile specifice de 

activitate. 

➢ Training-urile desfasurate in anul precedent pentru specializarea personalului au avut 

urmatoarele tematici abordate : management, leadership, tehnici de vanzari, time 

management, operare MS Office, cunoasterea caracteristicilor de detaliu a produselor 

comercializate, tehnici de marketing si de promovare a produselor, analiza pietei si a 



concurentei. Ca si modalitati de instruire au fost utilizate: workshop, training, auditie 

audio CD, consultanta. 

        Pentru anul 2017 societatea a avut in vedere o redimensionare a organigramei in 

functie de revenirea pietei imobiliare si de ritmul de vanzare in cadrul proiectelor Imotrust. 

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

mediului înconjurător 

 Descrierea sintetică a impactului activităţilor de baza ale emitentului asupra mediului 

înconjurător precum şi a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea 

legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător. 

1.8 Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare   

        Precizarea cheltuielilor în exerciţiul financiar precum şi a celor ce se anticipează în 

exerciţiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare. 

  In cursul anului s-au organizat prin societati specializate diverse cursuri de 

specializare a personalului societatii cu lectori de renume in numeroase domenii : 

managementul organizatiei, marketing, managementul inteligentei emotionale, 

managementul timpului, leadership etc. De asemenea societatea a participat la seminarii si 

expozitii organizate pe domeniul imobiliar atat la nivel local cat si national. 

          

   

1.9. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului 

In cursul anul 2017, Directoratul s-a intrunit  in sedinte de consiliu si au emis  decizii 

de la numărul 396 pana la 453 Decizii ale Directoratului ( din care 1 Decizie au fost anulate ), 

care contin masuri privind administrarea societatii. 

Efortul previzional si de organizare a Directoratului s-a concretizat in programe de 

dezvoltare viitoare a societatii, programe de marketing, programe de informatizare, programe 

de promovare si recrutare a personalului si crestere a calitatii produsului turistic, sisteme de 

procedura pentru principalele activitati ale societatii si reconsiderarea structurii 

organizationale a acesteia. 

 

MANAGEMENTUL RISCULUI 

Conducerea companiei trateaza gestionarea riscurilor ca pe o componenta esentiala a 

strategiei sale, component care are o influenta semnificativa asupra rentabilitatii economice. 

Prin specificul activitatii derulate SC Imotrust SA este expusa unor riscuri diverse, 

cum ar fi : 

a. Riscul de piaţă 



          Anul  2017 a fost unul benefic in ceea ce priveste raspunsul bancilor finantatoare. 

Multe proiecte apartinand societatii noastre au putut fi demarate prin sustinerea creditarii 

bancare. Imobilele au putut fi valorificate mult mai usor, prin creditare acordata 

cumparatorului, bancile fiind mult mai deschise in vederea finantarii spre deosebire de anii 

precedenti. Cererile pentru  2017 au vizat  sectorul industrial, de retail si terenuri agricole.  

b. Riscul valutar  

 Riscul valutar reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca 

urmare a variaţiei cursurilor de schimb valutar. 

           Instrumentele financiare utilizate dau posibilitatea conservării valorii activelor 

monetare deţinute în lei. 

 In anul 2017 Societatea a avut tranzacţii doar pe piaţa romănească, dar are contracte 

de credite în valută, în Euro. Moneda românească s-a depreciat comparativ cu moneda Euro, 

iar rezultatul financiar al activităţii în anul 2017 este expus unor influenţe negative datorită 

riscului valutar. 

c. Riscul ratei dobânzii 

 Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să 

fluctueze ca urmare a variaţiei ratelor dobânzilor de pe piaţă. 

 Angajamentele societăţii sunt atât în monedă străină cît şi romanească şi riscul privind 

rata dobânzii este destul de mare.  

             În anul 2017 Directoratul a reușit reducerea semnificativa a  acestui risc  prin 

renegocierea ratei de dobândă în relațiile cu băncile finantatoare aferente creditelor în 

derulare , dobanda care a fost scăzută procentual semnificativ cu  influentata favorabila prin  

reducerea EURIBOR pe toata perioada anului 2017.   

 

d. Riscul de creditare  

 Riscul de creditare reprezintă riscul că una din părţile participante la un instrument 

financiar nu îşi va îndeplini o obligaţie, fapt ce va determina ca cealaltă parte să înregistreze o 

pierdere financiară. 

 Activele financiare care supun Societatea la concentrări potenţiale de riscuri de 

creditare cuprind în principal creanţele din activitatea de bază. Acestea sunt prezentate la 

valoarea netă. Există un număr mare de clienţi ceea ce ne face să apreciem că riscul de 

creditare aferent creanţelor este destul de scazut. 

e. Riscul lichidităţii 

           Riscul lichidităţii, denumit şi risc de finanţare, reprezintă riscul ca o întreprindere să 

aibă dificultăţi în acumularea de fonduri pentru a-şi îndeplini angajamentele asociate 

instrumentelor financiare. Riscul lichidităţii poate să apară ca urmare a incapacităţii clientilor 

de a-si onora obligatiile, de a vinde rapid un activ financiar sau imobiliar la o valoare 

apropiată de cea justă. 

Acest risc a fost diminuat prin indeplinirea obiectivului aferent anului 2016 si anume, prin 

rambursari și/sau novari ale creditelor neperformante. 

f. Riscul fluxului de numerar 



 Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul ca fluxurile de numerar viitoare asociate 

cu un instrument financiar monetar să fluctueze ca mărime.  In cazul unui instrument cu o 

rată fluctuantă, de exemplu, astfel de fluctuaţii vor avea ca rezultat o modificare a ratei 

efective a dobânzii instrumentului financiar, de obicei fără a surveni modificări ale valorii 

sale juste. 

 

g.  Riscul fiscalitatii  

Sistemul fiscal din Romania este in permanenta supus modificarilor si lipsei de 

predictibilitate. Astfel exista si riscul diverselor interpretari date actelor normative de 

catre autoritati in mod diferit fata de companie, aspect întarit si de noile reglementari 

fiscale atat din Codul Fiscal cat și din Codul de Procedura Fiscală.  

 

 1.10. Elemente de perspectiva privind activitatea societăţii comerciale   

Societatea IMOTRUST  a fost si este o societate vazuta cu bonitate din partea bancilor si a 

clientilor atat externi cat si interni (cu care am colaborat pana acum). Interesul nostru este sa 

dezvoltam proiecte imobiliare in continuare, pentru a genera un portofoliu cat mai vast. 

Sursele de finantare vor putea fi ori din atragerea de noi imprumuturi bancare, din contributia 

actionarilor prin majorarea de capital sau din atragerea de proiecte de fonduri de garantare de 

stat sau proiecte dezvoltate pe Fonduri Europene. 

 

Cap 2. DESCRIEREA ACTIVITATII IN ANUL PRECEDENT SI PERSPECTIVELE 

PENTRU ANUL IN CURS 

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

2017 : 

1) Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbtie a societatii IMOTRUST S.A. 

(J2/541/1991, CUI RO 1680630) in calitate de societate absorbanta cu Societatile: 

ARCVIA MINERVA  S.A. (J2/682/2010, CUI 949332), BERMO REAL 

ESTATE DEVELOPMENT & INVESTMENT S.A. (J2/874/2010, CUI RO 

1094844), VIA  CARMINA BUSINESS S.A. (J2/361/2012, CUI 30026711), 

ZONA 5 VIA CARMINA S.A. (J2/293/2013, CUI RO 31376960) si ROMANA 

RESIDENCE DEVELOPMENT S.A. (J2/1146/2012, CUI RO 30787089) in 

calitate de societati absorbite 

2)   La data de 27.01.2017  intre Societate și SC ABH RESIDENCE 

DEVELOPMENT  SA s-a incheiat o Conventie privind desplatirea  pentru toate 

sumele care urmeaza a fi achitate bancii in legatura cu soldul astfel preluat . 

Partile  au agreat cuantumul acestei creante la nivelul sumei totale de 545.962 

EURO (« Creanta »), din care o suma de 532.750 euro reprezinta soldul/ debitul 

efectiv preluat, iar diferenta de 13.212 euro reprezinta totalul dobanzilor si 

comisioanelor pe care SC ABH RESIDENCE DEVELOPMENT SA -Debitorul 

Nou le va avea de achitat bancii in legatura cu soldul preluat. Ca urmare a 

preluarii de datorie mentionata mai sus, Societatea va incheia cu SC ABH 

Residence Development SA o conventie prin care SC Imotrust SA se obliga sa 



dea in plata si/sau sa achite in echivalent obligatiile de plata ale Societatii a si 

consecinta a operatiunii de preluare de datorie.  

3) În baza Contractului de cesiune actiuni nr. 14 / 02.03.2017 Societatea a 

achizitionat de la SC UTA SA, o actiune din capitalul social al SC Zona 5 Via 

Carmina Sa la pretul  de 5.791,66 lei (determinarea valorii actiunii s-a facut prin 

raportarea la informatiile provizorii aferente balantei de la 31.12.2016) , SC 

Imotrust SA detinand astfel 100% din capitalul social al SC Zona 5 Via Carmina 

SA. 

4) În baza Contractului de cesiune actiuni nr. 11 / 27.02.2017 Societatea a 

achiztionat de la SC UTA SA, o actiune din capitalul social al SC Via Carmina 

Business SA la pretul  de 78,477  lei (determinarea valorii actiunii s-a facut prin 

raportarea la informatiile provizorii aferente balantei de la 31.12.2016) , SC 

Imotrust SA detinand astfel 100% din capitalul social al SC Via Carmina Business 

SA. 

5) S-au inchis următoarelor sedii secundare ale societatii :  

-  mun.Arad, str.Steagului, nr.36-38, jud.Arad  

6) Mun. Arad, B-dul General Vasile Milea, nr. 32, jud. AradAu fost demarate 

demersurile pentru donarea cu titlu neramburasabil, definitiv si irevocabil catre 

comuna Vladimirescu a drumului aferent strazii Gemina in suprafata de 3432 mp 

inscrisa in CF 310870 Vladimirescu ce deserveste persoanele fizice si juridice, 

locatari ai imobilelor din cartierul rezidential “Via Carmina” . 

7) Consiliul de Supraveghere al Societatii a aprobat prin Avizul nr. 504/11.04.2017 

doanarea cu titlu nerambursabil, definitiv si irevocabil catre comuna Vladimirescu 

a retelei de canalizare menajera si bransamente, prevazuta cu doua statii de 

pompare a apelor uzate menajere, situate in cartierul Via Carmina – Zona I si III, 

retea ce deserveste persoanele fizice si juridice, care au achiztionat  imobile in 

cartierul rezidential “Via Carmina” 

8) Prelungirea rambursarii creditului accesat de Societate de la Credit Europe Bank 

SA prin Sucursala Cluj, pe o perioada de 5 ani, respectiv pana la data de 

19.09.2022, noul plan de rambursare avand prevazute rate anuale de 250.000 euro 

platibile pana data data de 15 septembrie a fiecarui an, iar soldul ramas de achitat 

de 511.044 euro se va plati pana la data de 19.09.2022 . 

9)  Societate a pachetului de 83.009 parti sociale reprezentand 28,04168% din 

capitalul SC Arcvia Minerva SA la pretul de vanzare de 830.090 lei, care se va 

achita esalonat pana la data de 15.09.2022 .  

10) Intre S.C. IMOTRUST S.A. în calitate de debitoare si S.C. ALBEDRA HOMES 

S.A. în calitate de   creditoare, s-a încheiat o Convenție de dare în plată la data de 

09.06.2017 având ca obiect transmiterea definitivă şi irevocabil, în baza art. 1.492 

Cod Civil, cu titlu de DARE ÎN PLATĂ, a dreptului  de proprietate al debitoarei 

în favoarea creditoarei asupra următoarelor Imobile: 

- Imobilul înscris în Cartea Funciară 316541 Arad, cadastral 6517 de sub A1, 

constând din teren extravilan, având categoria de folosință arabil, în suprafaţă  de 

13.100 mp situat in municipiul Arad, f.n. jud. Arad; 



- Imobilul înscris în Cartea Funciară 324548 Arad, nr. top. 216.1899/2/8, de sub 

A1, constând din teren extravilan, având categoria de folosință arabil, în suprafaţă 

de 15.000 mp, situat in municipiul Arad, f.n. jud. Arad. 

 Pretul aferent darii in plata a Imobilelor in favoarea Creditoarei S.C. ALBEDRA 

HOMES S.A. este stabilit la nivelul sumei de 84.300 euro 

(optzecișipatrumiitreisuteeuro),  la care se va adauga TVA conform dispozitiilor 

legale in vigoare, cu aplicarea regimului taxarii inverse a TVA. 

11) Intre S.C. IMOTRUST S.A. în calitate de debitoare si S.C. Romana Residence 

Development S.A. în calitate de   creditoare, s-a încheiat o Convenție de dare în 

plată la data de 06.10.2017 având ca obiect transmiterea definitivă şi irevocabil, în 

baza art. 1.492 Cod Civil, cu titlu de DARE ÎN PLATĂ, a dreptului  de 

proprietate al debitoarei în favoarea creditoarei asupra asupra unui număr de 20 

imobile (birouri, hala, terenuri intravilane curti constructii), iar valoare de dare in 

plata a tuturor Imobilelor este in suma totala de 548.057 euro 

(cincisutepatruzecisioptmiicincizecisisapteeuro), la care se adauga TVA conform 

dispozitiilor legale aplicabile, cu aplicarea regimului taxarii inverse, in masura in 

care este aplicabil . 

Avand in vedere faptul ca valoarea totala, cumulata, de dare in plata a Imobilelor 

este inferioara Datoriei Ramase pe care Debitoarea o are fata de Creditoare– 

rezultand un rest de plata in suma de 189.670 euro – Debitoarea se obliga sa 

achite Creditoarei acest rest de plata esalonat intr-o perioada de aproximativ 7 luni 

de la semnarea prezentului act, pana cel tarziu la data de 30 aprilie 2018.  

Data fiind intelegerea expresa a partilor privind darea in plata a Imobilelor, in 

baza art.1492 din Codul civil (in vederea stingerii unei parti in suma totala de 

548.057 euro din Datoria Ramasa), se constata ca Creditoarea nu mai are vreo 

obligatie de a achita efectiv vreo suma de bani cu titlu de pret de achizitie al 

Imobilelor. 

 

12) Intre S.C. IMOTRUST S.A. în calitate de debitoare si S.C. ALBEDRA HOMES 

S.A. în calitate de   creditoare, s-a încheiat o Convenție de dare în plată la data de 

05.12.2017 având ca obiect transmiterea definitivă şi irevocabil, în baza art. 1.492 

Cod Civil, cu titlu de DARE ÎN PLATĂ, a dreptului  de proprietate al debitoarei 

în favoarea creditoarei asupra urmatoarelor imobile : 

a)  Imobilul înscris în Cartea Funciară 316246 Arad, Nr. CF vechi : 70779, 

cadastral 316246, de sub A1, constând din teren extravilan, având categoria de 

folosință arabil, în suprafaţă  de 10.000 mp, situat in extravilanul municipiul 

Arad, jud. Arad ;  

b)  Imobilul înscris în Cartea Funciară 326743 Arad, Nr. CF vechi : 70484, 

cadastral 7113, nr. top. 216.1899/1/14, de sub A1, constând din teren extravilan, 

având categoria de folosință arabil, în suprafaţă de 7300 mp, situat in extravilanul 

municipiul Arad, jud. Arad ; 

c) Imobilul înscris în Cartea Funciară 332207 Arad, Nr. CF vechi : 71428, 

cadastral 7825/2, nr. top. 216.1899/2/40/2, de sub A1, constând din teren 

extravilan, având categoria de folosință arabil, în suprafaţă de 2500 mp, situat in 



extravilanul municipiul Arad, jud. Arad, dobândit de Debitoare prin cumpărare, 

conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4124/2006 ; 

d) Imobilul înscris în Cartea Funciară 326988 Arad, Nr. CF vechi : 71634, 

cadastral 8406, nr. top. 302.2388/5, de sub A1, constând din teren extravilan, 

având categoria de folosință arabil, în suprafaţă de 5000 mp, situat in extravilanul 

municipiul Arad, jud. Arad, dobândit de Debitoare prin cumpărare, conform 

contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3595/2006 ; 

e) cota de 39/100 din imobilul înscris în Cartea Funciară 316261 Arad, Nr. CF 

vechi : 70411, cadastral 7126, nr. top. 307.A2408/16, de sub A1, constând din 

teren extravilan, având categoria de folosință arabil, in suprafaţă de 19.071 mp 

din totalul suprafeței de 48.900 mp, situata in extravilanul municipiul Arad, jud. 

Arad ; 

f)  Imobilul înscris în Cartea Funciară 326086 Arad, Nr. CF vechi : 78927, 

cadastral 11927, de sub A1, constând din teren extravilan, având categoria de 

folosință arabil, în suprafaţă de 10.000 mp din acte si masurata 9.968 mp, 

situat in extravilanul municipiul Arad, jud. Arad ; 

Pretul aferent darii in plata a Imobilelor in favoarea Creditoarei S.C. ALBEDRA 

HOMES  S.A. este stabilit la nivelul sumei de 70.631,20 euro (optzecișipatrumiitreisuteeuro),  

la care se va adauga TVA conform dispozitiilor legale in vigoare, cu aplicarea regimului 

taxarii inverse a TVA. 

11.)  SC Imotrust SA a introdus o actiune in contradictoriu cu ANAF - Directia 

Generală Antifraudă Fiscală inregistrata la Curtea de Apel Timisoara cu nr. 55/59/2018.  

Cererea de chemare in judecata are ca obiect  anularea Deciziei de instituire a măsurilor 

asiguratorii nr.A_FHD14257/06.11. 2017 si constatarea nelegalității Procesului Verbal nr. 

2721/13.11.2017 si pe cale de consecinta sa se dispuna ridicarea măsurilor asiguratorii 

instituire prin Decizie . Măsurile asiguratorii dispuse au la bază sumele estimate/stabilite prin 

Procesul Verbal nr. 2721 din data de 13.11.2017 intocmit de Directia Antifrauda 5 Deva fiind 

stabilit un prejudiciu total estimat la valoarea de 6.227.291 lei. A fost instituit sechestru 

asigurator asupra unui numar de 71 de imobile – terenuri intravilane si extravilane 

proprietatea societatii situate pe raza loc. Arad, Vladimirescu si Livada . 

 

 

 

 

 

  2.1. Evenimente ulterioare aparute dupa inchiderea exercitiului financiar: 

               1.) In convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii care 

va avea loc la data de 27.04.2018, pe ordinea de zi este prevazut un punct important privind 

aprobarea de  principiu a fuziuni societatii IMOTRUST SA in calitate de societate 

absorbantă cu societatile S.C. VIA CARMINA BUSINESS S.A., inmatriculata la ORCT 



Arad sub nr.J02/361/2012, avand CUI:30026711; S.C.  ZONA 5 VIA CARMINA S.A., 

inregistrata la ORC Arad sub J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, in calitate de societati 

absorbante . Totodată  membrii Directoratului solicită acordarea unui mandat din partea 

actionarilor ca sa intocmeasca in colaborare cu administratorii societatiilor implicate  un 

proiect de fuziune . 

 2.) SC Albedra Homes SA a incheiat cu Banca Transilvania cu contract de credit 

pentru plata datoriei  debitoarei initiale SC Imotrust SA in suma de 103.644,79 euro 

reprezentand  soldul datorat de IMOTRUST S.A. catre banca in baza contractului de credit de 

investitii cu nr. 411/29.07.2007 .  Ca urmare a achitarii acestei datorii a Debitoarei SC 

IMOTRUST S.A. fata de Banca, Creditoarea ALBEDRA HOMES S.A. se subroga in toate 

drepturile Creditorului Initial  

(Banca Transilvania) pentru suma de 103.644,79 euro.  

 In data de 28.02.2018 a fost incheiat intre cele doua societati un ACORD privind 

reglementarea situatiei datoriei de 103.644,79 euro  pe care SC Imotrust SA o are față de SC 

Albedra Homes SA  

          SC IMOTRUST S.A. se obliga sa achite integral Creditoarei suma datorată de 

103.644,79 euro, dupa cum urmeaza: 

-   suma de 96.100 euro, la cursul BNR din ziua platii, intr-un termen de maxim 45 de zile de 

la data prezentului acord,  din incasarea creantei certe, lichide si exigibile in Lei  pe care SC 

Imotrust SA o are  fata de S.C. VIA CARMINA BUSINESS S.A., decurgand din Contractul 

de Vanzare Cumparare autentificat sub nr. 5849 din data de 28.12.2012 de notar public 

Morariu Patriciu Ioan din Arad; 

 - Diferența de 7.544,79 euro, la cursul BNR din ziua platii, va fi achitată Creditoarei din 

surse proprii  intr-un termen de maxim 10 zile de la semnarea prezentei Acordului 

antementionat  

 

 

   

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

eveniment ulterior posibil a se indeplini in exercitiul urmator, nu afecteaza respectarea 

principiul continuitati activitati cu privire la intocmirea situatilor finanicare ale Societatii la 

data de 31.12.2017, in concluzie  apreciem ca principiul continuitati activitatii a fost respectat 

cu privire la intocmirea situatiilor financiare despre care am raportat. 

 

 

 

 

3. Societatea este în negocieri avansate cu un cumparator interesat de achizitioanrea 

terenului proprietatea Societatii situat în mun. Cluj-Napoca in suprafata de  44.920 

mp, urmand ca pretul tranzactiei sa fie aprobat prin AGA ulterior la data semnarii 

actului de instrainare. 

4. Avand in vedere Bilantul contabil  aferent exercitiului financiar al anului 2017 

potrivit caruia s-a inregistrat o pierdere de 17.577.933 lei, fapt ce a condus la 

scaderea capitalurilor proprii pana la valoarea de 16.086.330 lei . Astfel in prezent ne 



aflam in situatia in care  activul net al societatii s-a diminuat  la mai putin de jumatate 

din valoarea capitalului social subscris de 42.574.482,20 RON,  

Avand in vedere pierderea de 17.577.933 lei stabilita in situatiile financiare  aferente 

anului 2017 care urmeaza a fi aprobate de catre actionari in AGOA din 27.04.2018, 

Directoratul Societatii urmeaza sa faca aplicare dispozitiilor art. 153 alin. 24 din 

Legea nr. 31/1990 (republicata) a societatilor comerciale care statueaza urmatoarele :  

“(1) Dacă consiliul de administraţie, respectiv directoratul, constată că, în urma 

unor pierderi, stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, 

activul net al societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul 

datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului 

social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a 

decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. 

(3) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, va prezenta adunării generale 

extraordinare întrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situaţia patrimonială 

a societăţii, însoţit de observaţii ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. 

Acest raport trebuie depus la sediul societăţii cu cel puţin o săptămână înainte de 

data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acţionar interesat. În 

cadrul adunării generale extraordinare, consiliul de administraţie, respectiv 

directoratul, îi va informa pe acţionari cu privire la orice fapte relevante survenite 

după redactarea raportului scris. 

 

 

Societatea s-a aflat intr-o situatie similara in cursul anului 2017. Astfel potrivit Hotarararii Adunarii 

Generale a Actionarilor nr. 1 din data de 08.09.2017 s-a aprobat cu 77,02% din totalul drepturilor de 

vot, adica 100% din cvorumul intrunit, instrainarea de catre Societate a terenului intravilan in 

suprafata totala de 44505 mp (din care o parcela de teren in suprafata de 583 mp va fi achizitionata 

in acest scop de catre Imotrust SA de la societatea Citadela Investment) la pretul total de vanzare de 

2.500.000 euro (fara TVA)  

                   Actionarii prin reprezentantii acestora prezenti la AGEA din 08.09.2017 au declarat ca au 

fost incunostiintati despre faptul ca aceasta vanzare de teren se va realiza la o valoarea inferioara 

pretului de achizitie (din cauza deprecierii valorii de piata a terenului fata de momentul  achizitiei) 

precum si despre consecintele financiar contabile ale acestui fapt si posibilele remedii expuse in 

Raportul Directoratului inregistrat sub nr. 300 / 30.08.2017 cu care actionarii au aratat ca sunt de 

acord.  

                In Raportul antementionat Directoratul a prezentat ca  oportună realizarea tranzactiei, prin 

prisma faptului ca este o ocazie de a se valorifica la pretul pietei un activ neutilizat si imposibil de 

utilizat (din cauza sarcinilor care il greveaza, care fac imposibila obtinerea unui credit bancar pentru 

dezvoltarea vreunui proiect), concomitent cu liberarea Imotrust de un credit neperformant care 

împovareaza societatea de aproape 10 ani, credit care pana la acest moment a generat costuri de 

finantare (dobanzi si comisioane) de 2,340,662.23 EUR euro si din care pana la acest moment s-a 

rambursat suma de  4.088.956 euro, iar in perspectiva nu se întrevad alte perspective de rambursare 

a  restului de credit în valoare de 1.511.044 euro la care se adaugă dobânzile și comisioanele din 

contractul de credit . 



Directoratul a atras atentia actionarilor asupra faptului ca vanzarea activului se va realiza sub 

pretul de achizitie  respectiv 7.000.000 Euro (din cauza deprecierii valorii de piata a terenului dupa 

momentul crizei economice din anul 2008), ceea ce pentru moment va genera o diminuare a valorii 

activului net al societatii pana la mai putin de o jumatate din valoarea capitalului social. 

Cu toate acestea, directoratul a considerat ca pentru moment nu este necesar a se lua nicio 

masura in acest sens, potrivit art.153 ind.24 din Legea societatilor, intrucat se preconizeaza ca 

aceasta pierdere sa fie acoperita prin realizarea fuziunii Imotrust cu alte entitati, procedura pentru 

care există acordul de principiu al acționarilor societății conform Hotararii AGEA nr.2 din data de 

27.04.2017 si care va avea ca efect cresterea semnificativa a valorii activului net . 

Fuziunea este un obiectiv major de realizat in anul 2018 pentru conducerea Societatii. Astfel 

in convocatorul AGEA din data de 27.04.2018 unul dintre punctele de pe ordinea de zi este aprobarea 

de principiu privind operatiunea de fuziune a societatii IMOTRUST SA în calitate de societate 

absorbantă, cu societatile S.C. VIA CARMINA BUSINESS S.A., inmatriculata la ORCT Arad sub 

nr.J02/361/2012, avand CUI:30026711; si S.C.  ZONA 5 VIA CARMINA S.A., inregistrata la ORC Arad 

sub J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, în calitate de societăți absorbite si mandatarea 

administratorilor societatilor implicate sa intocmeasca un proiect de fuziune.  

 Se preconizeaza ca pana la sfarsitul anului 2018 sa se finalizeze operatiunea de fuziune a 

Imotrust SA, care va avea un impact pozitiv pentru redresarea situatiei financiar-contabile a 

Societatii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2  Prezentarea proiectelor/Activele corporale ale societăţii comerciale                                                                                                               

            Mai jos va fi prezentat atat portofoliul societatii IMOTRUST (industrial, comercial, 

rezidential) cat si al societatilor in care IMOTRUST a avut participatiuni: 

 

          Activele SC IMOTRUST SA 

I. INDUSTRIAL 

Parc Industrial Vest 

 



 

Situat in Zona Industriala Vest Arad, cea mai evoluata zona de acest tip din Arad, din punct 

de vedere al infrastructurii si popularii.  

Proiect finalizat in 2007, cuprinde 2 hale in suprafata de 4400 mp fiecare, construite pe un 

teren de 15.700 mp. Societatea IMOTRUST mai detine o suprafata de 909 mp. 

In anul 2017 hala in suprafata de 909 mp a facut obiectul actului de Dare in plata catre 

Romana Residence Development.  

 

 

 

 

 

 

Parc Industrial Arconserv  

 



 

Situat intr-o zona industriala cu acces CFR din zona de Sud-Est a municipiului, cu acces 

direct la centura ocolitoare spre Timisoara. Platforma in suprafata totala de aprox 6 ha, initial 

detinuta aproape integral de catre companie, a fost treptat amenajata, restructurata si vanduta.  

Din cei 11.300 mp construiti, in prezent compania mai detine spatii de birouri in suprafata 

totala de 1628 mp. 

In 2017, Cladirea de birouri si terenul aferent imobilului au facut obiectul actului de Dare in 

plata catre Romana Residence Development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platforma comerciala Vlaicu 28-32 

 

 



Situata pe Calea A Vlaicu, pe un teren de 6700 mp cu o suprafata construita de 4700 mp, 

initial detinuta integral de catre companie, suprafata detinuta in proprietate s-a micsorat prin 

vanzare de active. 

Din cei 4700 mp, in prezent compania mai detine o suprafata de 450 mp de hala pentru care 

avem incheiata o Promisiune de vanzare cumparare si pentru care se pregateste Contract de 

vanzare cumparare in anul 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Comercial & Office 

 

Proiectul Arc’Via Office 

 

 

            Amplasat ultracentral în Arad, pe Bulevardul Vasile Milea la intersecția cu strada 

I.C. Brătianu, terenul este ideal pentru dezvoltarea unei clădiri de birouri clasa A. Are o 

vizibilitate excepțională dată de plasarea la o intersecție ultracentrală intens circulată. De 

asemenea, faptul că este situat la numai 350 de metri de Tribunalul Arad, într-o zonă în 

care funcționează numeroase birouri notariale și de avocatură, va facilita cu siguranță 

închirierea unor spații atent concepute și dimensionate. 



            Proiectul prevede o cladire de birouri, servicii si rezidential in regim D+P+3E si 4 

etaje retrase, cu o suprafata construita desfasurata totala de 5673,21 mp. 

          In anul 2017 Proiectul Arc`via Office a facut obiectul „Conventiei de desplatire” 

incheiat cu societatea ABH Residence Development SA la data de 27.01.2017,    pentru 

toate sumele care urmeaza a fi achitate bancii in legatura cu soldul astfel preluat de la SC 

Imotrust SA. Partile  au agreat cuantumul acestei creante la nivelul sumei totale de 

545.962 EURO (« Creanta »), din care o suma de 532.750 euro reprezinta soldul/ debitul 

efectiv preluat, iar diferenta de 13.212 euro reprezinta totalul dobanzilor si comisioanelor 

pe care SC ABH RESIDENCE DEVELOPMENT SA -Debitorul Nou le va avea de 

achitat bancii in legatura cu soldul preluat. 

 

 

III. REZIDENTIAL 

Societatea Arcvia Minerva 

I. INDUSTRIAL 

Parc Industrial Combinat – Arad  

 

 
Amplasat lângă E86/DN7 Nădlac – București, Parcul Industrial Combinat se va 

întinde pe o suprafață de 26,31 ha. Proiectul oferă parcele de teren pe care pot fi 

dezvoltate facilități de depozitare, producție, servicii și birouri. Caracteristici:  

 436 m front stradal la drum intersectat cu E68 

 Zona cu trafic intens (drum principal spre Bucuresti) 

 Aproape de zona industriala, aproape de linia ferata 

 Toate utilitatile la limita de proprietate 

 PUZ aprobat cu urmatoarele reglementari: 

o POT 60% 

o CUT 1,5 

            Valoare estimata – 4 milioane euro 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. REZIDENTIAL 

Proiectul Arc’Via Romanilor  

 

               Localizat central, la mai putin de 2 km de primaria Aradului, si la mai putin de 300 

m de faleza Muresului,  cuprinde constructia unui bloc de 184 apartamente, cu 1,2 si 3 

camere. Imobilul este prevazut cu demisol, in care sunt amenajate locuri de parcare acoperite, 

parter si 9 etaje cu locuinte.  

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

               Valoarea de vanzare este estimata la 7  mil euro. 

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

 

 

 



 

II. RETAIL 

SOCIETATEA VIA CARMINA  - Proiectul VIA CARMINA 

 

 

I. REZIDENTIAL 

 

               Localizarea favorizantă, între Arad şi comuna Vladimirescu, la doar cinci kilometri 

de centrul oraşului, deci cu acces rapid şi facil, califică Via Carmina ca pe cel mai ofertant 

proiect rezidenţial de amploare al Aradului. Firesc integrat oraşului, beneficiind de 

standardele de urbanitate ale unui cartier modern, Via Carmina îşi va extinde aria naturală 

peste mai bine de 60 de hectare de teren.  

               Suprafeţele sunt cuprinse între 250 şi 1002 mp. Exista spaţii verzi publice şi în 

cuprinsul parcelelor, utilităţi disponibile la parcelă, apă potabilă şi canalizare menajeră cu 

branşament de la cămin la conductă şi cămin în faţa limitei de proprietate, reţea de gaz, reţea 

de electricitate subterana, acces direct de la drumul european, transport urban cu tramvaiul, 

staţie în proximitatea cartierului, drumuri de incintă asfaltat, iluminat stradal, dintre care 

partial cu panouri solare. 

               La finalul anului 2017, societatea mai detinea 11 parcele de casa. Preconizam 

vanzarea integrala in 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Proiect VIA CARMINA – Zona 2  - Arad  

 

 

Pentru Zona 2 a ramas locatie de interes pentru clientii existenti (Laser System si Harvest). 

Pentru anul 2018 preconizam vanzarea a 3.500 mp catre clientul Harvest. 

 

Proiect VIA CARMINA – zona 3 

Pana in acest moment au fost construite 135 de case, vandute integral in 2016 si 240 parcele. 

La finalul anului 2017 societatea mai detinea 8 parcele (viabilizate partial). 

 

Proiect VIA CARMINA – zona 4 

Zona 4 este in curs de viabilizare teren. 

Proiect VIA CARMINA – zona 5 

La finalul anului 2017 societatea IMOTRUST mai detine 12 parcele partial viabilizate. Toate 

acestea vor fi vandute catre clienti interesati de constructia de case. 



 

Proiect VIA CARMINA – zona 6 

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

2018. 

 

   2.3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială   

    2.2.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile 

mobiliare emise de societatea comercială. 

 

Acţiunile Imotrust SA sunt tranzacţionate: Segmentul ATS, categoria AeRO 

Premium, administrata de catre Bursei de Valori Bucuresti, având simbolul ARCV.  

           Acţiunile sau alte instrumente financiare emise de Imotrust SA nu sunt tranzacţionate, 

cu ştirea emitentului, pe alte pieţe din România sau din alte ţări. 

          Capitalizarea bursiera comparativa, pentru anii 2015-2016, este urmatoarea : 

Indicator 31.12.2016 31.12.2017 Variatie 

Curs bursier (lei/actiune) 0,0180 0,0160 -11,11% 

Numar actiuni 425.000.000 425.744.822 +0,18% 

Capitalizare bursiera (lei) 7,650.000 6.811.917 -10,96% 

 

         Marimea blocului de tranzactionare este de o actiune, emitentul avand limita superioara 

si inferioara  de tranzactionare de +/- 25% din pretul de referinta . 

 

               Evolutia cotațiilor a fost modestă în ultimii 3 ani, emitentul performând per global 

mai slab decât indicele pieței bursiere, BET.  



 
 

               Pe parcursul anului 2017, emitentul a raportat in piata toate informatiile cerute de 

lege: atat elementele de activitate curenta, cat si tranzactiile persoanelor initiate. Emitentul nu 

a fost sancționat de autoritățile pieței. 

    2.2.2. Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende. Precizarea 

dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi, dacă este cazul, a motivelor 

pentru eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani. 

 

             Societatea a înregistrat pierderi în ultimii 3 ani, astfel încât nu se pune problema 

politicii de dividende. 

    2.2.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a 

propriilor acţiuni. 

             Emitentul nu a derulat nici un proces de achiziţionare a propriilor acţiuni în cursul 

anului 2017. 

    2.2.4. Numărul şi valoarea nominala a acţiunilor emise de societatea mama deţinute 

de filiale 

               Arcvia Minerva SA, filiala definita în conformitate cu art. 2 al. (1) para. 6. din 

Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, deţinea la data de 31.12.2016 un număr de  

64.083.500 acţiuni ARCV, reprezentând 15,0785 % din capitalul social al societatii mama 

Imotrust SA. 

 

    2.2.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de 

creanţa, prezentarea modului în care societatea comercială îşi achită obligaţiile faţă de 

deţinătorii de astfel de valori mobiliare. 

              Societatea nu a emis obligaţiuni şi alte titluri de creanţă în 2017 şi nu are emise alte 

titluri financiare, cu excepţia acţiunilor. 



2.2.6. Capitalul social si structura actionariatului 

          Capitalul social, actiuni , actionariat 

          Capitalul social al S.C, IMOTRUST S.A. la 31 decembrie 2017 este de 42.574.482, 20 

lei reprezentand 42.574.482 actiuni. Toate actiunile sunt comune, au fost subscrise si sunt 

platite integral la 31 decembrie 2016. Toate actiunile au acelasi drept de vot si au o valoare 

nominala de 0,1 lei/actiune . 

 Actiunile S.C. IMOTRUST S.A. se tranzactioneaza: Segmentul ATS, categoria AeRO 

Premium, administrata de catre Bursei de Valori Bucuresti. 

   Structura actionariatului la 31 decembrie 2017 este urmatoarea  

Actionar Actiuni Procent 

alti actionari / others 155.126.011 36,4364 % 

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

SC PARC INDUSTRIAL UTA SRL loc. 

ARAD jud. ARAD 
64.112.992 15,0590 % 

ARCVIA MINERVA S.A. loc. ARAD jud. 

ARAD 
64.083.500 15,0521 % 

SC BLOC 03 UTA SRL loc. ARAD jud. 

ARAD 
52.758.696 12,3921 % 

TOTAL 425.744.822 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

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

      Societatea detine urmatoarele participatii : 

La S.C. Imotrust Partners Management S.A. , cu sediul in Arad, Str. Poetului, Nr.1/C, 

jud. Arad , capital social 100.000 lei, IMOTRUST detine un numar de 33 actiuni , 

reprezentand 33% din capital . 

La VIA CARMINA BUSINESS S.A., cu sediul in Vladimirescu, Str. Augusta, Nr. 15, 

Jud. Arad, capital social 100.000 lei, IMOTRUST detine un numar de 9000 actiuni, 

reprezentand 100% din capitalul social; 



La S.C. ARCVIA CARMINA S.R.L., cu sediul in mun.Arad, STR. Poetului, Nr. 1/C, 

Jud. Arad, capital social 2.960.200 lei, IMOTRUST detine 44.844 parti sociale, 

reprezentand 15,1490% din capitalul social. 

La S.C. ZONA 5 VIA CARMINA S.A., cu sediul in Sat Vladimirescu, Comuna 

Vladimirescu, Cartierul VIA CARMINA STR. AUGUSTA, Nr. 15, Jud. Arad, capital 

social 100.000 lei  IMOTRUST detine un numar de 100 actiuni, reprezentand 100% din 

capitalul social; 

La S.C. ARCVIA MINERVA S.A., cu sediul in Municipiul Arad, str.Poetului, Nr. 

1/C, Judet Arad, capital social 3.202.710 lei, IMOTRUST detine un numar de 512.216 

actiuni, reprezentand 39,9830 % din capitalul social . 

     La S.C. SSIF IFB FINWEST S.A. cu sediul in Arad, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 

5, IMOTRUST SA detine un nr. de 100.000 actiunidin capitalul social al societatii de 

2.000.000. actiuni . 

 

    2.3. Conducerea societăţii comerciale 

Imotrust a implementat sistemul dualist prevazut de Legea Societatilor Comerciale, 

administrarea societatii fiind incredintata unui Directorat, compus din minimum 3 membri, 

aflat sub controlul unui Consiliu de Supraveghere. 

Membrii Directoratului sunt desemnati de catre Adunarea Generala a Asociaţilor si 

revocati in conformitate cu prevederile legii. Mandatul directorilor este de 2 ani, cu 

posibilitatea de a fi realesi la sfarsitul mandatului. 

Consiliul de Supraveghere ii acorda unuia dintre membrii Directoratului pozitia de 

Presedinte al Directoratului (Director General).Membrii Directoratului nu pot fi in acelasi 

timp si membrii ai Consiliului de Supraveghere. 

 

 

La 31.12.2017 membrii directoratului sunt:   

 

Nr. Nume Prenume Pozitie 

1. Cristina Ana Deac Presedinte 

2. Daniel Dumitru Lasc Vicepresedinte 

3. Costin Paul Membru 

   

Atributiile Directoratului sunt: 

a) Sa reprezinte Societatea in relatiile cu tertii; 



b) Sa inregistreze la Registrul Comertului numele membrilor sai desemnati oficial sa 

reprezinte Societatea; 

c) Sa comunice in timp util Consiliului de Supraveghere orice informatie cu privire la 

evenimentele ce ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei Societatii. 

d) Sa inainteze Consiliului de Supraveghere situatiile financiare anuale si bianuale si 

precum si raportul sau anual si bianual, imediat dupa elaborarea acestora. 

e) Sa inainteze Consiliului de Supraveghere propunerea sa detaliata cu privire la 

distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza 

sa o prezinte Adunarii Generale. 

f) Sa poata semna orice documente in numele Societatii in limitele fixate de Consiliul de 

Supraveghere si de Adunarea Generala. 

g) Obligatia de a participa la Adunarile Generale. 

h) Sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor. 

Directoratul s-a intrunit in sedinte, potrivit prevederilor Legii 31/1990 republicata, si in 

conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societăţii, urmarind realizarea obiectivelor 

strategice aprobate de A.G.A privind dezvoltarea si modernizarea activitatii societatii. 

Si in anul 2017, o preocupare constanta a Directoratului a fost optimizarea procesului 

decizional la nivelul conducerii executive si imbunatatirea comunicarii in vederea aplicarii 

masurilor si deciziilor Directoratului cu operativitate si eficienta sporita in vederea 

maximizarii rezultatelor obtinute in activitatea desfasurata si minimizarea efectelor crizei 

economice. 

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

divizii, şi anume: 

✓ Imotrust Management Active în Exploatare: raspunde de activele aflate in exploatare;  

✓ Imotrust Sucursala ViaCarmina: raspunde de activitatea de dezvoltare cartiere 

rezidentiale de case si green-field (Via Carmina); 

✓ Imotrust Proiecte: raspunde de initierea si dezvoltarea proiectelor industriale, office si 

de locuinte colective; 

✓ Imotrust Facility Management: raspunde de managementul proprietatii, 

managementul chiriasilor, specializata in portofoliul de proiecte industrial si 

rezidentiale. 

    Consiliul de Supraveghere exercita controlul asupra Societatii si este alcatuit din 3 

membri. Membri Consiliului de Supraveghere sunt desemnati de catre Adunarea Generala a 

Actionarilor pentru o perioada de 2 ani, exceptie facand primul mandat care este de 1 an. 

Membrii pot fi realesi la sfarsitul mandatului. Din randul membrilor este ales Presedintele 

Consiliului de Supraveghere. 



Adunarea Generala a Actionarilor poate revoca mandatul membrilor Consiliului de 

Supraveghere cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul voturilor actionarilor 

prezenti.             

     Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi concomitent membri ai Directoratului. 

De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru in Consiliul de Supraveghere cu cea de 

salariat al Societatii. Veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general 

aferente anului financiar 2017 sunt in valoare totala de aproximativ 62.000lei. 

    Actionarii care detin participatii mai mari de 33% din capitalul social nu pot fi membri 

ai Directoratului sau ai Consiliului de Supraveghere, decat in cazuri exceptionale pentru un 

singur mandat in decursul unei perioade de 10 ani. 

     Componenta Consiliului de Supraveghere a urmarit asigurarea unor competente cat 

mai largi, care sa permita atat un control eficient cat si consilierea Directoratului atunci cand 

a fost cazul. 

Demonstrand o reala responsabilitate fata de societate, prin componenta sa, Consiliul 

de Supraveghere a urmarit asigurarea unor competente cat mai largi care sa permita 

eficientizarea controlului asupra activitatii Directoratului, cat si sustinerea acestuia prin 

consiliere atunci cand a fost cazul. 

 

 

Astfel la data de 31.12.2017 componenta Consiliului de Supraveghere este  

urmatoarea: 

Nr. Denumire/Nume prenume Calitate 

1 

 

S.C. ALBER HOLDING MANAGEMENT S.A., societate 

specializat in consultanta manageriala prin Berar Luisa Maria 

Preşedinte  

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

“Kocsis-Josan” 

Membru  

3 Coman Luminiţa– economist Membru  

 

Atributiile Consiliului de Supraveghere sunt: 

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

b) numeste si revoca membrii Directoratului; 

c) verifica conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile Adunarii Generale 

a Actionarilor privind operatiunile de conducere a Societatii; 

d) raporteaza cel putin o data pe semestru Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la 

activitatea de supraveghere desfasurata; 



e) in cazuri exceptionale, cand interesul Societatii o cere, poate convoca Adunarea 

Generala a Actionarilor; 

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

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

de Supraveghere; 

h)  acorda Directoratului aviz pentru operatiunile ce nu pot fi intreprinse decat cu 

acordul Consiliului si care sunt specificate in Procedura de Constituire si Functionare 

a Directoratului si, respectiv in Procedura de Constituire si Functionare a Consiliului 

de Supraveghere; 

i) Reprezinta societatea, prin Presedintele Consiliului de Supraveghere sau un 

imputernicit al acestuia, in toate Adunarile Generale ale actionnarilor de la toate 

filialele acesteia, in baza unui mandat special emis de Directorat. 

    2.4. Situaţia financiar-contabila  

    Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 

ani, cu referire cel puţin la: 

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

total active curente; total pasive curente; 

   

b) contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli 

cu o pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de 

risc şi pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de 

activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele 

declarate şi plătite; 

 

    c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de 

baza, investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul 

perioadei, trezorerie si echivalente de trezorerie 

 

     

Denumire element UM 2015 2016 2017 

Imobilizari necorporale 
lei 

 

108.000 

 

240.000 
414.000 

Imobilizari corporale lei 8.130.176 6.718.068 3.672.773 

Imobilizari financiare lei 18.109.841 15.664.093 15.669.964 

Creante lei 13.354.431 12.091.355 7.997.703 

Stocuri lei 68.898.824 67.664.867 48.114.327 

Disponibilitati banesti lei 156.378 156.347 25.599 

Investitii pe termen scurt lei    

Cheltuieli inreg in avans lei 4.961.595 4.872.603 4.710.370 



Total activ lei 113.719.245 107.407.333 80.604.736 

Datorii pe termen scurt lei 59.428.879 59.190.733 53.879.721 

Datorii pe termen lung lei 14.388.759 8.964.934 5.876.087 

Venituri in avans lei 5.758.534 5.587.403 4.762.598 

Capitaluri proprii lei 34.143.073 33.664.263 16.086.330 

Total pasiv lei 113.719.245 107.407.333 80.604.736 

Venituri din exploatare lei 2.534.698 2.078.221 3.462.212 

Cheltuieli din exploatare lei 3.817.934 1.780.688 19.779.078 

Rezultat din exploatare lei (1.283.236) 297.533 -16.316.866 

Venituri financiare lei 4.192.138 1.182.945 826.273 

Cheltuieli financiare lei -5.599.926 2.033.769 2.087.340 

Rezultat financiar lei 9.792.064 (850.824) -1.261.067 

Rezultat curent 
lei 8.508.828 

 

(553.291) 

-17.577.933 

Impozit pe profit lei - -  

Rezultat net lei 8.508.828 (553.291) -17.577.933 

Stocurile, la intrare sunt inregistrate la pret de cost. In situatiile financiare, stocurile sunt 

evaluate la valoarea cea mai mica dintre costul de achizitie si valoarea realizabila neta. 

La iesirea din entitate sau la darea in consum, stocurile sunt evaluate la valoarea lor de intrare 

(costul istoric). Costul produselor finite include materile, forta de munca si cheltuieli de 

productie indirecte aferente. Stocurile au scazut cu 3% fata de anul precedent, descresterea de 

valoare o reprezinta vanzarile de case si parcele in suma de:  1.959.528 lei evidentiate la 

stocuri de produse in curs de executie sau produse finite pe baza de contracte de vanzare 

cumparare. 

 

 

 

 

Contul de profit si pierdere (lei) 2015 2016 2017 

Cifra de afaceri 10.895.006 2.088.040 2.589.565 

Cheltuieli din exploatare 3.817.934 1.780.688 19.779.078 

Rezultatul operational -1.283.236 297.533 -16.316.866 

Rezultatul financiar 9.792.064 -850.824 -1.261.067 

Rezultatul brut 8.508.828 -553.291 -17.577.933 

Rezultatul net 8.508.828 -553.291 -17.577.933 

Rezultatul net pe actiune (lei) 0.02 -0.0013 -0.041 

 

Elemente de activ 



(lei) 
2015 2016 2017 

Active imobilizate 
26.348.017 22.622.161 19.756.737 

Active circulante 82.409.633 79.912.569 56.137.629 

Cheltuieli in avans 
4.961.595 4.872.603 4.710.370 

Total activ 113.719.245 107.407.333 80.604.736 

 

 

 

 

             Elemente de pasiv 

 

Capitaluri proprii 34.143.073 33.664.263 16.086.330 

Datorii - total, din care: 73.817.638 68.155.667 59.755.808 

sub 1 an 59.428.879 59.190.733 
53.879.721 

peste 1 an 14.388.759 8.964.934 
5.876.087 

Provizioane 0 0  

Venituri in avans 5.758.534 5.587.403 4.762.598 

Total pasiv 113.719.245 107.407.333 80.604.736 

 

               Cifra de afaceri pe anul 2017 comparativ cu anul 2016 prezinta o crestere de cca. 

24.02%, o crestere in valoare neta de 501.525 lei. 

                Rezultatul operational inregistrat in 2017 este negativ, consemnandu-se o pierdere 

operationala de 16.316.866 lei. 

               Rezultatul net negativ inregistreaza in anul 2017 o crestere a pierderii de 3076,98% 

fata de anul 2016, avand o valoare de (17.577.933 lei). Scaderea inregistrata in rezultatul net 

se datoreaza rezultatului din exploatare inregistrat in anul 2017, avand o valoare de 

(16.316.866). 

                  Activele imobilizate, care reprezinta cca. 24.51% din totalul activelor, marcheaza 

o scadere de cca. 12.67% in 2017, atingand o valoare neta de 19.756.737 lei. 

                  Activul total marcheaza o scadere de cca. 24.95% fata de 2016, rezultand o 

scadere in valoare neta de 26.802.597 lei. 



                  Capitalurile proprii, care reprezinta cca. 19.96% din totalul pasivelor, marcheaza o 

scadere de cca. 52.215% in 2017, atingand o valoare neta de 16.086.330 lei. 

 

 

 

Imobilizari financiare 

SC IMOTRUST SA  detine la data de 31.12.2017 un  pachet majoritar de actiuni, respectiv 

un numar de 512.216 actiuni, reprezentand un procent de 39,98% din capitalul social al  

societatatii ARCVIA MINERVA SA. 

La data prezentei actiunile detinute la societatea Acrvia Minerva au o valoare contabila de: 

37.101.872 lei si au inregistrata o ajustare de pierdere de valoare in suma de: 22.104.187 lei. 

Ajustarea  care a fost inregistrata in anul 2015 in functie de raportul de evaluare efectuat prin 

raportarea la pretul stabilit in cadrul raportului NR.5d/27.04.2016 de estimare a valorii juste a 

capitalurilor proprii al SC ARCVIA MINERVA SA. 

 

Avand in vedere ca in prezent nu avem o alta evaluare credibila si comparabila cu cea 

efectuta in anul 2015 cu privire la o eventuala schimbare a valorii acestor actiuni nu s-au 

operat modificari in contabilitatea societatii cu privire la ajustarea inregistrata in sold. 

 

Datorii contingente 

 

La data de 31.12.2017 apreciem o datorie contingentă în sumă de 7.299.941 lei, reprezentând 

penalităţi privind nerespectarea termenelor de rambursare a unei datorii rezultată dintr-un 

contract de cont curent pe perioada 2014-2017 din care suma de:   2.298.946 lei  ar fi aferenta 

anului 2017. Contractul de cont curent prevede că aceste penalităţi ar putea fi solicitate. Din 

evidenţele societăţii rezultă că aceste penalităţi nu au fost solicitate până la data situaţiilor 

financiare anuale. 

 

 Venituri şi cheltuieli in avans: 

 

 

Prin derogare de la cadrul de raportare national, conform politicii contabile a entitatii 

aprobate in anul 2010, societatea recunoaste veniturilor si cheltuielilor din diferente de curs 

valutar aferente creditelor pentru investitii active in scop de dezvoltare imobiliara pe seama 

veniturilor si cheltuielilor anticipate urmand ca acestea sa fie recunoscute in contul de 

rezultate la momentul descarcarii activului care a facut obiectul investitiei imobiliare. 

Aceasta politica a fost aplica in contabilitatea societatii in perioada 2010-2014. 

Incepand cu anul 2016, conform noii politici aplicate, societatea recunoaste diferentele de 

curs aferente creditelor  

la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz. 

 

 



 

 

Ipoteci şi garanţii 

La 31 decembrie 2017 Societatea avea constituite angajamente de natura ipotecilor şi 

garanţiilor care au fost prezentate anterior, pentru creditele angajate de societate, în vederea 

achiziţionării de terenuri, amenajări şi modernizări active proprii şi pentru  achiziţii acţiuni la 

societăţi comerciale.  

 

SC Imotrust SA a introdus o actiune in contradictoriu cu ANAF - Directia Generală 

Antifraudă Fiscală inregistrata la Curtea de Apel Timisoara cu nr. 55/59/2018.  Cererea de 

chemare in judecata are ca obiect  anularea Deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii 

nr.A_FHD14257/06.11. 2017 si constatarea nelegalității Procesului Verbal nr. 

2721/13.11.2017 si pe cale de consecinta sa se dispuna ridicarea măsurilor asiguratorii 

instituire prin Decizie . Măsurile asiguratorii dispuse au la bază sumele estimate/stabilite prin 

Procesul Verbal nr. 2721 din data de 13.11.2017 intocmit de Directia Antifrauda 5 Deva fiind 

stabilit un prejudiciu total estimat la valoarea de 6.227.291 lei.  

In situatia in care masurile asiguratorii au fost luate inainte de emiterea titlului de creanta, 

acestea inceteaza daca titlul de creanta nu a fost emis si comunicat in termen de cel mult 6 

luni de la data la care au fost dispuse masurile asiguratorii. In cazuri exceptionale, acest 

termen poate fi prelungit pana la un an de organul fiscal competent, prin decizie. 

 

Pana in prezent nu exista nici un titlu de creanta emis de Organul fiscal competent. 

 

Informatii privind relatiile cu partile afiliate: 

Datoriile semnificative ale societatii catre afiliti la 31.12.2017 sunt : 

SC ARCVIA MINERVA SA 

- suma de 9.920.172,69 lei reprezentand finantare 

- suma de 10.579.291,58 lei, reprezentand datorie rezultata din promisiunile de cesiune parti 

sociale, incheate in anul 2010, suma fiind incasata in avans. Pana la data situatiilor financiare 

actuale, tranzactiile nu au fost finalizate. 

-suma de 313.144,46 lei reperezentand datorii comerciale 

SC IMOTRUST PARTENERS MANAGEMENT S.A. - suma de 395.739,05 lei 

reprezentand datorii comerciale 

SC IMOTRUST FACILITY MANAGEMENT S.A. - suma de 124.854,13 lei reprezentand 

datorii comerciale 

SC UTA SA- suma de 8.426.845,93 lei reprezentand soldul datoriilor generate de relatiile 

contractuale cu aceasta societate. 

SC ABH RESIDENCE DEVELOPMENT SA – suma de 2.544.019,13 lei reprezentand 

soldul datoriilor generate de relatiile contractuale cu aceasta societate. 



SC ROMANA RESIDENCE DEVELOPMENT SA – suma de 485.834,58 lei reprezentand 

conventie de dare in plata. 

Creantele semnificative ale societatii catre afiliati la 31.12.2017 sunt: 

SC VIA CARMINA BUSINESS SRL -suma de 56.296,28 lei reprezentand finantare 

societate 

-suma de 1.747.996,24 lei reprezentand creante comerciale 

SC ZONA 5 VIA CARMINA SA- suma de 328.010,32 lei reprezentand finantare societate. 

- suma de 1.174.900,45 lei reprezentand creante comerciale. 

SC ARCVIA MINERVA SA 

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

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

- suma de 1.034.290,65 lei reprezentand finantare 

 

2.5.Semnături 

 

 Raportul  va fi semnat de reprezentantul legal al societatii, respectiv Presedintele 

Directoratului si de către directorul economic al societăţii comerciale. 

           Imotrust SA are următoarele filiale, definite în conformitate cu art. 2, al. (1), para. 6. 

din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital: 

• Via Carmina Business SA 

• Arcvia Carmina SRL 

• Imotrust Partners Management SA 

• Zona 5 Via Carmina SA 

• Arcvia Minerva SA 

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

31.12.2017.      

Raportul anual va fi  însoţit de copii ale următoarelor documente: 

 

    a) actele constitutive ale societăţii comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul 

pentru care se face raportarea; 

    b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face 

raportarea; 

    c) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situaţii în rândul membrilor 

administraţiei, conducerii executive, cenzorilor; 



    d) lista filialelor societăţii comerciale şi a societăţilor controlate de aceasta; 

    e) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale. 

 

Presedinte Directorat                                                                        Director economic 

Deac Ana Cristina                                                                                Sorinca Giorgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaratia presedintelui directoratului 

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr 82/1991 

 

 

 

 S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru: 

 

 

Entitate: SC IMOTRUST SA 

Judetul: 02 – Arad 

Adresa: Str. Poetului, NR.1/C, Jud Arad 

Numar din registrul comertului : J02/541/1991 

Forma de proprietate: 35 – Societati comerciale cu raspundere limitate 

Activitatea preponderenta : 4110 – “Dezvoltare (promovare) imobiliara” 

CIF : RO1680630 

 

 Subsemnata Deac Ana Cristina, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor 

financiare anuale la 31.12.2017 si confirma ca: 

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in 

conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ; 

b) Situatiilor financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei 

financiare si a celorlante informatii referitoare la activitatea desfasurata ; 

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. 

 

 

 

Semnatura, 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aceste situatii financiare sunt situatiile proprii ale societatii Imotrust SA (Societate). Aceste situaţii 

financiare nu includ rezultatul entităţilor în care Societatea deţine titluri de participare. 

Piata bursiera pe care se tranzactioneaza actiunile: Segmentul ATS, categoria AeRO Premium, 

administrata de catre Bursei de Valori Bucuresti, si a intocmit situatii financiare anuale cu 3 componente : 

bilant, cont de propfit si pierdere, note explicative la situatiile financiare anuale. 

 

 

NOTA  1  - Active imobilizate 

 

Variaţia valorilor brute, a amortizării şi a valorilor nete în cursul exerciţiului financiar 2017 pe fiecare 

categorie de imobilizări sunt prezentate după cum urmează: 

 

 

a) Imobilizări necorporale  

 Valoare bruta 

Element de imobilizări Sold la Creşteri Cedări, Sold la 

 1 ianuarie   transferuri 

31 

decembrie  

 2017  şi alte 2017 

   reduceri  

Cheltuieli de constituire si dezvoltare                   -                   -                  -                     - 

Alte imobilizari necorporale 170.733                   - - 170.733 

Avansuri si imobilizari necorporale in 

curs 240.000 174.000 

 

      - 414.000 

Total imobilizari necorporale 410.733 174.000 - 584.733 

 

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

Cresterea de valoare avansuri si imobilizari necorporale in curs in suma de 174.000 lei, iar reducerea  de 

valoare a avansurilor si a imobilizarilor necorporale in curs, in suma de 0 lei. 

 

 

 

 



b) Imobilizari corporale  

 

 

 

 Valoare bruta 

Element de imobilizări Sold la Creşteri Cedări, Sold la 

  1 ianuarie  transferuri 31decembrie 

 2017  şi alte 2017 

   reduceri  

Terenuri - - - - 

Constructii - - - - 

Instalatii tehnice si masini 103.005 6.655 60.170 49.490 

Alte instalatii, utilaje si mobilier 212.041 -  29.375 182.666 

Investitii imobiliare 6.885.102 - 3.227.478 3.657.624 

Avansuri si imobilizari corporale in curs 1.034.052 

             

           - - 1.034.052 

Total imobilizari corporale 8.234.200 6.655 3.317.023 4.923.832 

 

Valoarea bruta a imobilizarilor corporale la 31.12.2017 este de 4.923.832 lei, inregistrand per total, 
o descrestere de valoare in cursul anului 2017, in suma de 3.310.368  lei. 
 Aceasta descrestere, se compune in principal dintr-o: 
3.  cresterea de valoare de 6.655 lei astfel reprezentand: 

- Achizitia a doua pompe utilizate in activitatea curenta a societatii. 
 

 
4. descrestere de valoare in suma totala de 3.317.023 lei, astfel: 

- o descrestere de 60.170 lei a pozitiei:Instalatii tehnice si masini reprezentand: vanzarea 
unui autoturism si a imobilelor vandute cu dotarile aferente; 

- o descrestere de 29.375 lei a pozitiei: Alte instalatii, utilaje si mobilier reprezentand: 
descarcarea din gestiune aferenta vanzarii imobilelor cu dotarile aferente in suma de:6.334 
lei, respectiv diferenta in suma de: 23.040 lei reprezentand minus la inventar inregistrate 
conform procesului verbal de inventariere; 

- o descrestere la terenuri in suma de 1.861.368 lei se refera la vanzari de imobilizari 
corporale . 

- 1.366.111 lei o descrestere la constructii care se refera la descarcari din gestiune aferente 
vanzarii de imobilizari corporale . 

 
Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active semnificative care stau la baza 
inregistrarilor in contabilitatea societatii aferente anului 2017 sunt prezentate in detaliu in cadrul 
Raportului de directorat. 

 
 



c) Imobilizari financiare 

 

 

 

 

Valoare bruta 

Element de imobilizări Sold la Creşteri Cedări, Sold la 

 1 ianuarie   transferuri 

31 

decembrie  

 2017  şi alte 2017 

   reduceri  

Imobilizari financiare 37.779.729 5.871 - 37.785.600 

 

 

 

 

Valoarea totala a imobilizarilor financiare la 31.12.2017 este de 37.785.600lei , inregistrand pe total an 
2017, o crestere in suma de 5.871 lei reprezentand: 
 
 

13) În baza Contractului de cesiune actiuni nr. 14 / 02.03.2017 Societatea a achizitionat de la SC 

UTA SA, o actiune din capitalul social al SC Zona 5 Via Carmina Sa la pretul  de 5.791,66 lei 

(determinarea valorii actiunii s-a facut prin raportarea la informatiile provizorii aferente balantei 

de la 31.12.2016) , SC Imotrust SA detinand astfel 100% din capitalul social al SC Zona 5 Via 

Carmina SA. 

14) În baza Contractului de cesiune actiuni nr. 11 / 27.02.2017 Societatea a achiztionat de la SC UTA SA, o 

actiune din capitalul social al SC Via Carmina Business SA la pretul  de 78,477  lei (determinarea valorii 

actiunii s-a facut prin raportarea la informatiile provizorii aferente balantei de la 31.12.2016) , SC 

Imotrust SA detinand astfel 100% din capitalul social al SC Via Carmina Business SA. 

 

 

Imobilizari financiare   

Titluri de participare la entitatile afiliate    37.748.182 

Titulri de participare la entitaile asociate    - 

Imprumuturi acordate la  entitalile afiliate    - 

Garantii, din care 37.417 

La afiliati - 

TOTAL 31.12.2017 37.785.600 

 

 

 

 



SC IMOTRUST SA  detine la data de 31.12.2017 un  pachet majoritar de actiuni, respectiv un numar de 

512.216 actiuni, reprezentand un procent de 39,98% din capitalul social al  societatatii ARCVIA MINERVA 

SA. 

La data prezentei actiunile detinute la societatea Acrvia Minerva au o valoare contabila de: 37.101.872 lei 

si au inregistrata o ajustrare de pierdere de valoare in suma de: 22.104.187 lei. Ajustarea  care a fost 

inregistrata in anul 2015 in functie de raportul de evaluare efectuat prin raportarea la pretul stabilit in cadrul 

raportului NR.5d/27.04.2016 de estimare a valorii juste a capitalurilor proprii al SC ARCVIA MINERVA SA. 

 

Avand in vedere ca in prezent nu avem o alta evaluare credibila si comparabila cu cea efectuta in anul 

2015 cu privire la o eventuala schimbare a valorii acestor actiuni nu s-au operat modificari in contabilitatea 

societatii cu privire la ajustarea inregistrata in sold. 

 

Imobilizările corporale in valoare bruta reprezintă 11.37% din totalul activelor imobilizate la 

valoarea bruta. Imobilizările corporale sunt recunoscute, evaluate şi înregistrate în conformitate cu 

prevederile secţiunii din OMFP 1802/2014   şi a politicilor contabile aprobate. 

 

Reevaluarea imobilizărilor corporale 

 

Imobilizările corporale sunt înregistrate la valoare contabilă, respectiv la valoarea de intrare mai putin 

amortizarea cumulata. Prin exceptie pentru terenuri si constructii entitatea a aplicat tratamentul contabil 

alternativ prin evaluarea acestora la valoarea justa. 

 

Pe parcursul exerciţiului sunt prezente urmatoarele modificări ale rezervei din reevaluare 

 

 2016 2017 

Rezerve din reevaluare la începutul exerciţiului financiar 3.551.414 2.978.804 

Diferenţe de crestere din reevaluare inregistrate conform 

raport de reevaluare - - 

Sume transferate din rezerva din reevaluare în cursul 

exerciţiului conform raport de reevaluare si surplusul 

realizat prin descarcarilor de gestiune aferente valorificarii 

activelor 

Repunere rezerva aferenta actiuni descarcata in 2013 

(572.610) 

 

- 

(1.681.694) 

 

- 

Rezerve din reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar 2.978.804 1.297.110 

 

Lista activelor imobilizate gajate şi restricţionate la valoarea neta contabila: 

- Terenuri 0 lei 
- Constructii 0 lei 
- Investitii imobiliare: 3.657.624 lei 
- Alte active imobilizate 0 lei. 

 



Imobilizări corporale utilizate în cadrul unor contracte de leasing în care Societatea este locatar 

-  Nu este cazul. 

 

Amortizarea cumulată a imobilizări necorporale şi corporale 

 

Element  de imobilizări Sold la Amortizare Amortizare Sold la  

 1 ianuarie in cursul 

aferentă 

imobilizărilor  31 decembrie 

   2017 Anului scoase din 2017 

     evidenţă    

Cheltuieli de constituire si dezvoltare - - - - 

Alte imobilizari necorporale 170.733 - - 170.733 

Imobilizari necorporale 170.733 - - 170.733 

Terenuri  

Constructii     

Investitii imobiliare 187.971 44.006 230.979      998 

Instalatii tehnice si masini 94.737 3.750 60.170 38.317 

Alte instalatii, utilaje si mobilier 204.346 2.608       24.288 182.666 

Imobilizari corporale 487.054 50.364 315.437 221.981 

Amortizări - total 657.787 50.364 315.437 392.714 

 

Amortizarea se calculează la valoarea de intrare prin metoda liniară, de-a lungul duratei de viaţă a 

activelor.  

Durata de viata a fost determinata in acord cu HG 2139/2004. 

 

Valoare netă a imobilizărilor necorporale şi corporale la 31 decembrie 2017 

 

  Valoare brută 

Amortisment 

 si   ajustari Valoare netă 

    

Imobilizari necorporale 584.733 170.733 414.000 

Terenuri   -  

Constructii    

Instalatii tehnice si masini 49.490 38.317 11.173 

Alte instalatii, utilaje si mobilier 182.666 182.666 - 

Investitii imobiliare 3.657.624 998 3.656.625 

                                                                            1.034.052 1.029.078 4.974 



Avansuri si imobilizari corporale in 

curs 

Imobilizari corporale 4.923.832 1.251.059 3.672.773 

 

 

Reevaluarea imobilizărilor corporale 

Reevaluarea constructiilor si a terenurilor a fost efectuata de catre un evaluator autorizat . 

 

b. Imobilizările financiare  

 

Titluri de participare deţinute la societăţi din cadrul Grupului 

 

 

Nr Denumirea Tara în care Data Obiect de Procent 

crt filialei 
este 

înregistrată 
înregistrării activitate deţinut 

      
1. VIA CARMINA BUSSINES Romania 03.04.2012 CAEN 4110 100% 

2. 
IMOTRUST PARTENERS MANAGEMENT 
SA 

Romania 08.10.2012 CAEN 7010 33,00% 

      
3. ZONA 5 VIA CARMINA SA Romania 18.03.2013 CAEN 4110 100% 

4. ARCVIA MINERVA Romania 31.07.2011 CAEN 4110 39.98% 

            

 

 

 

Valoarea neta a imobilizarilor financiare în filiale:  

 

Denumirea 

filialei 

31 

decembrie 

2016 

Ajustari 

pentru 

depreciere Cresteri 31dec2017 

ARCVIA 

MINERVA 

    

14.997.685 

-    

 14.997.685 

VIA 

CARMINA 

BUSSINES 

          

89.990 

 

79 

                    

90.068 



ZONA 5 VIA 

CARMINA SA 

         

99.000 

 

5.792      104.792 

IMOTRUST 

PARTENERS 

MANAGEMET 

SA 

        

33.000 

 

 33.000 

Alte actiuni 

detinute la 

soietati afiliate 

      

418.450 

 

 418.450 

Alte creante 

aferente  

        

25.968 

 

 25.968 

 Total 

  

15.664.093 

        

5.871 

              

15.669.964 

 

 

Principalele vanzari de imobilizari financiare in anul 2017:  

1. Asociatul S.C. IMOTRUST S.A. cesioneaza, prin contracte de cesiune, parti sociale detinute in SC 
ARCVIA CARMINA SRL .  

Nu este cazul 

 

Titluri deţinute ca imobilizări financiare 

 

Societatea detine alte titluri la urmatoarele societati: SC ARCVIA CARMINA; SC  BREDI SA  valoare 

contabila 10 lei; SC IFB FINVEST SA  valoare contabila 100.000 lei. 

 

NOTA 2  -  Provizioane  

 

La inceputul exercitiului financiar 2017, societatea nu avea constituite provizioane si nu a constituit nici in 

cursul exercitiului, provizioane care la 31.12.2017 prin operatiuni de majorare sau diminuare , sa genereze 

venituri sau cheltuieli din anularea sau majorarea acestora . 



 

 

 

 

 

NOTA 3  -  Repartizarea profitului 

 

Destinaţia  Exerciţiul financiar 2016 

Exerciţiul financiar 

2017 

Profit net de repartizat: (553.291) (17.577.933) 

Rezerva legală                                                                                                -                             - 

Profit de repartizat                                                                                                                                    -                              - 

 
In cursul exerciţiului financiar 2017 s-a inregistrat o pierdere in suma de 17.577.933 lei, care se va recupera 
din rezultatele exercitiilor viitoare. 

 In lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea 
adunarii generale a actionarilor. In cazul corectarii de erori care genereaza pierdere contabila reportata, aceasta trebuie 
acoperita inainte de efectuarea oricarei repartizari de profit. 

 

 

 

NOTA 4  -  Analiza rezultatului din exploatare 

 

 INDICATORI Exercitiul financiar 

  2016 2017 

 

Venituri din lucrari si servicii prestate 1,670,134 2,339,995 

Venituri din redevente loc.gest.chirii 
417,810 

249,570 

Venituri din vanzare marfurilor 
96 

 
Venituri din subventii din exploatare 

- 

 
Reduceri comerciale acordate 

- 

 

Cifra de afaceri neta 

         

2,088,040  

         

2,589,565  



venituri aferente activelor date în plată 
    

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

         

1,904,850  

        

2,052,993 

Cheltuielile activitatii de baza 

         

1,648,839  

        

1,843,924  

Cheltuielile activitatii auxiliare 
    

Cheltuielile indirecte de productie 

           

256,011  

           

209,069  

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

 

183,190 
  

536,572 

Cheltuieli de desfacere 
    

Cheltuieli generale de administratie 

           

198,587  

           

302,645  

Variatia stocurilor de produse finite  

        

(1,322,119) 

        

(1,901,053) 

Alte venituri din exploatare 

         

1,312,300  

         

2,773,700  

Ajustari de valoare privind activele circulante 

          

(322,750)      17,423,440      

Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 

           

297,533  

      

(16,316,866) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota 5    

                  

1. STOCURI  

Nr.crt 

Valori brute Ajustari pentru 

depreciere 

Valori nete 

Materii prime 0   0 

Materiale de natura obiectelor de inventar 13,846 0 13,846 

Productia in curs de executie 66,365,044 18,519,633 47,845,411 

Semifabricate 241,880   241,880 

Produse finite 0 0 0 

Produse reziduale 0   - 

Materii prime si materiale la terti 13,190 0 13,190 

Produse aflate la terti 0   0 

Marfuri     - 

Ambalaje     - 

Avansuri pentru cumparari de stocuri     - 

    TOTAL 66,633,960 18,519,633 48,114,327 

 

Stocurile sunt derecunoscute din Bilanț la momentul la care sunt înregistrate veniturile din vânzarea 

acestora. Conform specificului activității noastre o parte din stocuri (imobile recunoscute drept stouri) sunt 

transferate în baza unor promisiuni de vânzare – cumpărare, urmând ca actul de vânzare cumpărare în 

formă autentică să fie întocmit ulterior. Conform clauzelor din promisiunile de vînzare-cumpărare, transferul 

riscurilor și avantajelor ce decurg din proprietatea bunurilor respective s-a realizat la data predării bunului.  

  
Prin exceptie de la forma juridica societatea, a recunoscut veniturile din vanzarea acestor imobile la data 
transferului riscurilor si avantejelor aferente dreptului de proprietate atasat acestor imobile (data promisiunii 
de vanzare cumparare), concomitent cu derecunoasterea acestora. Valoarea stocurilor derecunoscute din 
situația poziției financiare în baza promisiunilor de vânzare-cumpărare este de 2.133.509 lei. 
 



 

Stocurile, la intrare sunt inregistrate la cost. In situatiile financiare, stocurile sunt evaluate la valoarea cea 

mai mica dintre costul de achizitie/ costul de producție si valoarea realizabila neta. 

La iesirea din entitate sau la darea in consum, stocurile sunt evaluate la valoarea lor de intrare (costul 
istoric). Costul produselor finite include materile, forta de munca si cheltuieli de productie indirecte aferente. 
Stocurile au scazut cu 3% fata de anul precedent, descresterea de valoare o reprezinta vanzarile de case 
si parcele in suma de:  1.959.528 lei evidentiate la stocuri de produse in curs de executie sau produse finite 
pe baza de contracte de vanzare cumparare. 
 
In anul 2017 are loc o crestere a ajustarilor productiei in curs aferent terenului de la Cluj, in functie de pretul 
de vanzare aprobat prin Hot.AGEA nr.1/08.09.2017 cu suma de 17.591.012 lei. 
Soldul ajustarilor la 31.12.2017 fiind de: 18.519.633 lei fata de cel de la 31.12.2016: 928.621 lei. 
 

Avand in vedere acestea s-a calculat valoarea necesara a se ajusta astfel: 

331C1 PROD.CURS TEREN SI INFRASTRUCTURA  9,058,254.12 

331C2 PROD.CURS  TEREN  PRET ACHIZITIE   19,925,721.43 

331C3 PROD.CURS DIF. REEVALUARE  TEREN  103,678.13 

  
 

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

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

   
   

Ajustari productie in curs teren  

17,591,012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  Situaţia creanţelor şi datoriilor 

 

           Creanţe 2017 

 

      ron 

 
Sold la 

Termen de lichiditate Creante 31 decembrie 

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

        

0 1 2 3 

    

Total din care: 
           

8,625,287  

           

3,959,066  

           

4,666,221  

- clienti 

           

5,387,997  

           

1,867,756  

           

3,520,241  

- clienti incerti sau in litigiu 

              

582,706    

              

582,706  

- furnizori platiti in avans 

              

108,575                        -    

              

108,575  

- creante cu bugetul statului                61,468                 61,468    

- creante cu bugetul statului-tva neex                86,724                 86,724    

- debitori diversi 

              

679,020  

              

224,320  

              

454,700  

- alte creante sociale                       -        

- sume de incasat de la entitati afiliate 

           

1,718,818  

           

1,718,818                        -    

- sume in curs de clarificare                       -                          -      

- capital subscris si nevarsat                       -        

 

 

 

 



 

      La 31.12.2017 cheltuielile inregistrate in avans sunt in suma de 4.710.370 lei. 
 

 

Situatia ajustarilor de valoare privind creantele: 

Sold initial: 813.583 lei 

Cresteri:0 lei 

Reluari la venituri: 185.999 lei 

Sold final: 627.584 lei 

 

In anul 2017 s-au  reluat la venituri ajustari in suma de: 185.999 lei, astfel soldul ajustarilor la clienti 

–incerti la 31.12.2017 este in suma de 584.674 lei. Din ajustarea de 185.999 lei suma de 173.500 

lei reprezinta ajustari constituite in anul 2007. Suma reluata la venituri ca rezultat al scoaterii din 

evidenta a creantei prescrise. 

Venitul aferent ajutarii s-a reluat  in 2017 odata cu constatarile prescrierii acestuia de catre comisia 

de inventariere. 

In anul 2017 la debitori diversi  soldul ajustarilor la data de 31.12.2017 este 42.911 lei. 

 

Se prezinta informații aferente creanțelor preluate prin cesionare, astfel:    

  a) modificările valorii creanțelor evidențiate în conturi bilanțiere (contul 461 "Debitori diverşi"), după cum 

urmează:  

    Situația creanțelor preluate prin cesionare (la cost de achiziție) la data de 31.12.2017: 

Sold creante la 
inceputul 
exercitiului 
financiar 

Creante preluate 
in cursul 
exercitiului 
financiar 

Creante cedate 
tertilor in cursul 
exercitiului 
financiar 

Creante incasate 
in cursul 
exercitiului 
financiar 

Sold creante la 
sfarsitul 
exercitiului 
financiar 

   30.217 0 0    30.217  0  

 

 

b) modificările valorii creanţelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului (contul 809 "Creanţe preluate prin 

cesionare"), după cum urmează: 



 

 

 

   Situaţia creanţelor preluate prin cesionare (la valoare nominală) la data de 31.12.2017: 

 

Sold 
creante 
la 
inceputul 
exercitiul
ui 
financiar 

Creante 
preluate 
in cursul 
exercitiul
ui 
financiar 

Creante scoase din evidenta extracontabila in cursul exercitiului 
financiar, din care: 

Sold 
creante 
la 
sfarsitul 
exercitiul
ui 
financiar 

ca urmare a 
incasarii direct de 
la debitor 

cedate tertilor in 
cursul exercitiului 
financiar 

scose din evidenta 
datorita imposibilitatii 
incasarii 

            

         
80.287 

               
-    80.287 -  -          -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUATIA DATORIILOR 

Datorii 2017 

-valoare neta- 

    
ron 

  Sold la 

Termen de exigibilitate Datorii 31 decembrie 

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

ani 

          

0 1 2 3 4 

          

Total din care: 
59,755,808 53,879,721 

           

5,876,087            -    

- credite termen scurt/lung 

         

19,090,107  

         

13,214,020  

           

5,876,087    

- furnizori 

           

3,782,903  

           

3,782,903                        -      

- furnizori de imobilizari                       10                        10      

- furnizori fact nesosite                       -                          -        

- garantii                 78,549                 78,549                        -      

- asociati-conturi curente 

         

19,470,511  

         

19,470,511      

- dividende de plata                       -                          -        

- asoc ct curente                29,912                 29,912      

- obligatii la bugetul de stat                  8,568                   8,568   -    

- obligatii salariale (incl.viramente)                13,313                 13,313      

- avansuri 

              

951,000  

              

951,000                        -      

- creditori diversi 

         

16,330,934  

         

16,330,934                        -      

 



      La 31.12.2017 veniturile inregistrate in avans sunt in suma de 4.762.598 lei. 

 

a) sumele datorate instituţiilor de credit reprezintă:  datoriile  cu termen de exigibilitate sub un an pe 

termen scurt, credite  in suma de 13.214.020 lei angajate la banci cu scadenta mai mica sau egala 

cu 1 an, si datorii pe termen mediu  in suma de 5.876.087 lei reprezentand credite scadente peste 

un an. Creditele pe termen mediu au fost anagajate de societate pentru achiziţii de terenuri şi 

construcţii, amenajări şi modernizări construcţii deţinute şi achiziţii acţiuni; 

b) valoare 951.000 lei, reprezintă avansurile încasate de clienţi în principal pentru activitatea de 

dezvoltări imobiliare; 

c) datorii curente in suma de 3.782.903 lei reprezinta datorii faţă de furnizorii activităţii de exploatare 

(utilităţi, servicii, materiale consumabile); 

d) alte datorii reprezintă în principal: sume datorate acţionarilor 0 lei reprezentand dividente; asociati 

conturi curente 19.470.511 lei;  furnizori facturi nesosite 0 lei; creditori diversi 16.330.934 lei, 

garantii incasate de la clientii de chirii precum si garantii de buna executie in suma de 78.549 lei si 

datorii aferente bugetul de stat 8.568 lei si obligatii salariale, inclusiv viramentele 13.313 lei. 

 
 
 
Influente semnificativi datorii an 2017: 
 

 
1.Reluarea la venit a dividendelor de plata prescrise: 

 
Datoria în suma de 1.618.584 lei reprezentând dividende repartizate în anul 2008, neridicate de acționari și 
prescrise au fost anulate pe seama veniturilor în anul 2017. 
 
 
 

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

 
In anul 2017 creditul CEB a fost unul pe termen scurt . Astfel prin Acte aditionale s-a aprobat 

prelungirea scandentei riscului facilitatii de credit in valoare de 1.511.044 euro pe o perioada de cinci ani 
dar nu mai tarziu de 19.09.2022. .  
 
 
Datoria descrisă mai sus, care anterior (2016) a fost prezentată ca ”datorii ce trebuie plătite într-o perioadă 
mai mică de 1 an de la data bilanțului” a fost reclasificată la data bilanțului (2017) și a fost prezentată ca 
”datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an de la data bilanțului”. 
 

 
 



 
 
 In cursul anului 2017 au avut loc urmatoarele miscari privind creditele: 

  
Sold initial: 23.968.778 lei 
Accesari de credite: 0 lei 
Rambursari/ Novari/Diferente de curs: 4.878.671 lei 

      Sold final: 19.090.107 lei 
  
  In anul 2017 s-a realizat rambursarea a 250.000 euro  din creditul obtinut de la CREDIT 
EUROPE BANK,  ramanand un sold in valoare de 1.511.044 EUR. 
 
In cursul anului 2017 a avut loc  - novarea unui credit SC IMOTRUST SA in  suma de 532.750 Euro, 
contractat de la Banca Transilvania, catre SC ABH RESIDENCE DEVELOPMENT  SA in baza unei 
Conventii de desplatire astfel: 
la data de 27.01.2017  intre Societate și SC ABH RESIDENCE DEVELOPMENT  SA s-a incheiat o 
Conventie privind desplatirea  pentru toate sumele care urmeaza a fi achitate bancii in legatura cu 
soldul astfel preluat . Partile  au agreat cuantumul acestei creante la nivelul sumei totale de 545.962 
EURO (« Creanta »), din care o suma de 532.750 euro reprezinta soldul/ debitul efectiv preluat, iar 
diferenta de 13.212 euro reprezinta totalul dobanzilor si comisioanelor pe care SC ABH 
RESIDENCE DEVELOPMENT SA -Debitorul Nou le va avea de achitat bancii in legatura cu soldul 
preluat. Ca urmare a preluarii de datorie mentionata mai sus, Societatea va incheia cu SC ABH 
Residence Development SA o conventie prin care SC Imotrust SA se obliga sa dea in plata si/sau 
sa achite in echivalent obligatiile de plata ale Societatii a si consecinta a operatiunii de preluare de 
datorie. 

 
Diferenta reprezentand rambursari de credite aferente creditelor de investitii proiect Via Carmina si 
creditelor in derulare existente in relatie cu Banca Transilvania. 
 
 
In cursul anului 2017 exista influente semnificative a datoriilor fata de creditorii diversi astfel: 
  

                               O reducere a datoriei fata de: 
1. creditoarea S.C. Romana Residence Development S.A cu suma de 548.057 euro in 
baza unei Convenție de dare în plată la data de 06.10.2017 având ca obiect transmiterea 
definitivă şi irevocabil, în baza art. 1.492 Cod Civil, cu titlu de DARE ÎN PLATĂ, a dreptului  
de proprietate al debitoarei în favoarea creditoarei asupra asupra unui număr de 20 
imobile (birouri, hala, terenuri intravilane curti constructii), iar valoare de dare in plata a 
tuturor Imobilelor este in suma totala de 548.057 euro 
(cincisutepatruzecisioptmiicincizecisisapteeuro), la care se adauga TVA conform 
dispozitiilor legale aplicabile, cu aplicarea regimului taxarii inverse, in masura in care este 
aplicabil. 

Avand in vedere faptul ca valoarea totala, cumulata, de dare in plata a Imobilelor este inferioara 

Datoriei Ramase pe care Debitoarea o are fata de Creditoare– rezultand un rest de plata in suma 

de 189.670 euro – Debitoarea se obliga sa achite Creditoarei acest rest de plata esalonat intr-o 

perioada de aproximativ 7 luni de la semnarea prezentului act, pana cel tarziu la data de 30 aprilie 



2018.  

Data fiind intelegerea expresa a partilor privind darea in plata a Imobilelor, in baza art.1492 din 

Codul civil (in vederea stingerii unei parti in suma totala de 548.057 euro din Datoria Ramasa), se 

constata ca Creditoarea nu mai are vreo obligatie de a achita efectiv vreo suma de bani cu titlu de 

pret de achizitie al Imobilelor. 

 

 

2. creditoarea S.C. ALBEDRA HOMES S.A. in baza unei Convenții de dare în plată la data de 

05.12.2017 având ca obiect transmiterea definitivă şi irevocabil, în baza art. 1.492 Cod Civil, cu 

titlu de DARE ÎN PLATĂ, a dreptului  de proprietate al debitoarei în favoarea creditoarei asupra 

unor imobile :Pretul aferent darii in plata in favoarea Creditoarei S.C. ALBEDRA HOMES  S.A. este 

stabilit la nivelul sumei de 70.631,20 euro.  

 

 3. creditoarea S.C. ALBEDRA HOMES S.A. in baza unei Convenții de dare în plată la data de 

având ca obiect transmiterea definitivă şi irevocabil, în baza art. 1.492 Cod Civil, cu titlu de DARE 

ÎN PLATĂ, a dreptului  de proprietate al debitoarei în favoarea creditoarei asupra unor imobile. 

Pretul aferent darii in plata a Imobilelor in favoarea Creditoarei S.C. ALBEDRA HOMES  S.A. este 

stabilit la nivelul sumei de 84.300 euro (optzecișipatrumiitreisuteeuro),  la care se va adauga TVA 

conform dispozitiilor legale in vigoare, cu aplicarea regimului taxarii inverse a TVA. 

 
O crestere a datoriei fata de: 

- creditoare SC ABH RESIDENCE DEVELOPMENT  prin novarea catre aceasta a unui 
credit de catre SC IMOTRUST SA in  suma de 532.750 Euro in baza unui act de preluare 
de datorie, datorie care urmeaza a fi stinsa in baza unei Conventii de desplatire incheiate 
intre societate si aceasta pentru toate sumele care urmeaza a fi achitate bancii in legatura 
cu soldul astfel preluat . Partile  au agreat cuantumul acestei creante la nivelul sumei totale 
de 545.962 EURO (« Creanta »), din care o suma de 532.750 euro reprezinta soldul/ 
debitul efectiv preluat, iar diferenta de 13.212 euro reprezinta totalul dobanzilor si 
comisioanelor pe care SC ABH RESIDENCE DEVELOPMENT SA -Debitorul Nou le va 
avea de achitat bancii in legatura cu soldul preluat.  

 
  

 

Datorii contingente 

 La data de 31.12.2017 apreciem o datorie contingentă în sumă de 7.299.941 lei, reprezentând 
penalităţi privind nerespectarea termenelor de rambursare a unei datorii rezultată dintr-un contract de cont 
curent pe perioada 2014-2017 din care suma de:   2.298.946 lei  ar fi aferenta anului 2017. Contractul de 
cont curent prevede că aceste penalităţi ar putea fi solicitate. Din evidenţele societăţii rezultă că aceste 
penalităţi nu au fost solicitate până la data situaţiilor financiare anuale. 
  



NOTA 6  -  Principii, politici şi metode contabile 

 

A   Bazele întocmirii situaţiilor financiare 

 

1) Informaţii generale 

 

Aceste situaţii financiare sunt în responsabilitatea conducerii Societăţii şi au fost întocmite în conformitate 

cu: 

• Reglementările contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare 

consolidate aprobate prin OMFP 1802/2014, OMFP 470/2018;Legea contabilităţii nr 82/1991, 

republicată şi modificată 

• Politicile contabile ale Societății 

 

Situaţiile financiare sunt întocmite la costul istoric, cu excepţiile prezentate în continuare în politicile 

contabile. 

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

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

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

Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare 
anuale, a unor informatii care trebuie sa fie: 
a) inteligibile; 
b) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor; si 
c) credibile în sensul ca: 
– reprezinta fidel activele, datoriile, capitalurile proprii,. pozitia financiara si performanta (profitul sau 
pierderea) 
entitatii; 
– sunt neutre; 
– sunt prudente; 
– sunt complete sub toate aspectele semnificative; 
– evenimentele si tranzactiile sunt contabilizate si prezentate conform principiului prevalentei economicului 

asupra juridicului, atunci când a fost aplicat acest principiu. 

d) comparabile, in sensul in care informatiile furnizate prin situatiile financiare pot fi comparabile: 

- in timp, in cadrul aceleiasi unitati, astfel incat sa poata fi identificate tendintele in ceea ce priveste pozitia 

financiara si performanta.  

- cu diverse alte unitati de pe piata, pentru evaluarea pozitiei financiare si a performantei 

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



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

 
 
Nu se considera modificari ale politicilor contabile: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Potrivit principiului prudentei, la întocmirea situatiilor financiare anuale, evaluarea trebuie facuta pe 
o baza prudenta, care sa tina cont de toate deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este 
pierdere sau profit. 

Înregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama 
conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere. Ca urmare, 
activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate. Totusi, 
exercitarea prudentei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea 
deliberata a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberata a datoriilor sau cheltuielilor, 
deoarece situatiile financiare nu ar mai fi neutre si nu ar mai avea calitatea de a fi credibile. 

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

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

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

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

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

2) Utilizarea estimărilor 

 

Intocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014  cu modificările anterioare cere 

conducerii Societăţii să facă estimări şi ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor şi pasivelor, 

prezentarea activelor şi datoriilor contingente la data întocmirii situaţiilor financiare şi veniturilor şi 

cheltuielilor raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către 

conducerea Societăţii pe baza celor mai bune informaţii disponibile la data situaţiilor financiare, rezultatele 

realizate pot fi diferite de aceste estimări. 

 



 
3) Continuitatea activităţii 

 

Prezentele situaţii financiare au fost întocmite în baza principiului continutăţii activităţii care presupune că Societatea îşi va 

continua activitatea şi în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumţii conducerea analizează previziunile 

referitoare la intrările viitoare de numerar. 

 

Pe baza acestor analize, conducerea consideră că Societatea va putea să-şi continue activitatea în viitorul 

previzibil şi prin urmare aplicarea principiului continuităţii activităţii în întocmirea situaţiilor financiare este 

justificată. 

 

4) Moneda de prezentare a situaţiilor financiare 

 

Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Elementele incluse în aceste situaţii 

financiare sunt prezentate în lei româneşti.  

 

B   Principii contabile 

 

Situaţiile financiare prezente sunt întocmite cu respectarea următoarelor principii contabile: 

▪ Principiul continuităţii activităţii – care presupune că Societatea îşi va continua în mod normal 

funcţionarea într-un viitor previzibil fără a intra în stare de lichidare sau reducerea semnificativă a 

activităţii; 

▪ Principiul permanenţei metodelor – aplicarea aceloraşi reguli şi norme privind evaluarea, 

înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor de activ şi de pasiv, precum şi a rezultatelor, 

asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile; 

▪ Principiul prudenţei. La întocmirea situaţiilor financiare anuale, recunoaşterea şi evaluarea au fost 

realizate pe o bază prudentă şi, în special: 

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

▪ ii. sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu 

precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia; 

▪ iii. sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit. 

Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor 

de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit şi pierdere. 

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

element de activ şi datorie; 

• Principiul intangibilităţii – bilanţul de deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă cu bilanţul 

de închidere al exerciţiului precedent; 



• Principiul necompensării – valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi compensate cu 

valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile; 

• Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului – informaţiile prezentate în situaţiile 

financiare anuale trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor, nu numai 

forma lor juridică; 

• Principiul pragului de semnificaţie –orice element care are o valoare semnificativă trebuie 

prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare anuale. Elementele cu valori nesemnificative care au 

aceeaşi natură sau cu funcţii similare trebuie însumate, nefiind necesară prezentarea lor separată. 
 

 

 

C  Conversia tranzacţiilor în monedă străină 

 

Tranzacţiile Societăţii în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Naţională a României (BNR) pentru data tranzacţilor. 

Soldurile în monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanţului. 

Câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea tranzacţiilor într-o monedă străină sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere. 

 

Câştigurile şi pierderile rezultate din conversia activelor şi datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere partial, 

iar pentru cele menţionate în politicile contabile pentru anul 2012 în contul „ cheltuieli inregistrate in avans” si respectiv „ventituri inregistrate in avans”. 

 

D   Imobilizări necorporale 

 

1) Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare 
 

Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare se înregistrează iniţial la costul de 

achiziţie sau la valoarea de aport. 

Majoritatea imobilizărilor necorporale înregistrate în această grupă sunt prezentate de programe informatice. Acestea sunt 

amortizate liniar pe o perioada de 3 ani. 

 

2) Avansuri şi alte imobilizări necorporale 

 

In cadrul avansurilor şi altor imobilizări  necorporale se înregistrază avansurile acordate furnizorilor de imobilizări 

necorporale, programe informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi pentru necesităţile proprii de utilizare, 

precum şi alte imobilizări necorporale deţinute de Societate. 

 

 

E  Imobilizări corporale 

 

1) Cost / evaluare 



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

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

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

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

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

 
 In urma aplicarii OMFP 1802/2014 societatea a reclasificat din grupa „terenuri” in grupa „investitii 

imobiliare” terenurile cu destinatie de inchiriere/arendare. 

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

Estimarea valorii juste va fi realizata cu respectarea standardelor adoptate de entitatea abilitata de 
lege în acest sens, respectiv de ANEVAR. 

Efectuarea reevaluarii imobilizarilor corporale va fi prezentata în notele explicative, împreuna cu 
elementele supuse reevaluarii, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum si elementul 
afectat din contul de profit si pierdere. 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Cu toate acestea, o parte din câstig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. În 
acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile 
reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului. 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 

 

2) Amortizare 

 

Amortizarea se calculează la cost, prin metoda liniară, de-a lungul duratei utile de viaţă  economică 

estimată a activelor, ţinând cont de cadrul legal, după cum urmează: 

 Ani 

Construcţii  10 - 50 ani 

Instalaţii tehnice şi maşini  3 – 20 ani 

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier                            3 – 30 ani 

 

 

Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viaţă indefinită. 

 

3) Vânzarea / casarea  imobilizărilor corporale 

 

Elementele de imobilizări corporale care sunt casate sau cesionate sunt eliminate din bilanţ împreună cu 

amortizarea cumulată corespunzătoare.  

La vânzarea unei imobilizări, diferenţa dintre sumele nete din vânzare şi valoarea din evidenţa contabilă 

este trecută ca venit sau cheltuială în contul de profit şi pierderi. 

Câştigurile şi pierderile din vânzarea imobilizărilor corporale sunt determinate pe baza valorii lor contabile şi 

sunt luate în considerare la stabilirea profitului din exploatare. 



 

4) Cheltuielile ulterioare de întreţinere şi reparaţii  

 

 

Cheltuielile cu reparaţia sau întreţinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menţine 

valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere la data efectuării lor, în timp ce 

cheltuielile efectuate în scopul îmbunătăţirii performanţelor tehnice sunt capitalizate şi amortizate pe 

perioadă rămasă de amortizare a imobilizării coporale. 

 

 

5)  Costul îndatorării 

 

Societatea atrage împrumuturi pentru dezvoltarea unor active corporale  care necesită o perioadă 

îndelungată de realizare. Conform politicilor contabile aplicate capitalizarea costurilor îndatorării pentru 

activele cu ciclu lung de fabricatie, începe în momentul în care se realizează cheltuieli pentru acel activ, se 

generează costurile îndatorării şi sunt în curs activităţile necesare pentru pregătirea activului în vederea 

folosirii prestabilite. Cheluielile cu dobânzile aferente altor împrumuturi sunt  recunoscute în contul de  profit 

si pierdere pe masura inregistrarii lor. 

 

 

 

F   Deprecierea activelor 

 

Imobilizările corporale şi alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din 

depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanţe indică faptul  că valoarea contabilă nu 

mai poate fi recuperată. Pierderea  din depreciere este prezentată de diferenţa dintre valoarea contabilă şi 

valoarea de inventar. 

 

 

 

G   Imobilizări financiare 

 

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

Contravaloarea actiunilor si a altor imobilizari financiare primite cu titlu gratuit se înregistreaza în 
contrapartida cu contul 768- Alte venituri financiare. Acțiunile primite de Societate ca urmare a încorporării 
rezervelor sau a primelor de capital se înregistrează pe seama rezervelor (alte rezerve). La alte creante 



imobilizate se cuprind garantiile, depozitele si cautiunile depuse de entitate la terti. În conturile de creante 
imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistreaza sumele acordate tertilor în baza unor 
contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii. În situatia în care sunt evidentiate în contul 
de creante imobilizate, creante imobilizate cu scadenta mai mare de un an, în bilant, la imobilizari 
financiare, se va prezenta numai partea cu scadenta mai mare de 12 luni, diferenta urmând a fi reflectatala 
creante. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) elementele comercializate sunt omogene; 
b) pot fi gasiti în permanenta cumparatori si vânzatori interesati; si 
c) preturile sunt cunoscute de cei interesati. 
 

Existenta ajustarilor de valoare stabilite la data bilantului necesita si inregistrarea acestora in 
contabilitate. 
 

Valoarea ajustarilor se determina ca diferenta intre valoarea contabila a acestora si valoarea 
evaluată la data bilantului, prin una din metodele prezentate anterior. Ajustarile de valoare au rolul de a 
corecta valoarea imobilizarilor financiare prezentate in situatiile financiare 



Este important ca ajustarile de valoare pentru imobilizari sa fie evidentiata intr-o situatie analitica 
care sa permita o gestionare corecta a ajustarilor si o reluare corecta a acestora la venit atunci cand este 
cazul. 

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

H   Stocuri 

 

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

productie sau pentru prestarea de servicii. 

Deasemenea, atunci cand un teren este cumparat in scopul construirii pe acestea de constructii 
destinate vanzarii, acesta este inregistrat la stocuri. 

 Societatea estimeaza periodic pierderile de valoare pentru stocuri pe baza unor evaluari / estimari 
efectuate in cadrul procedurii de inventariere anuala sau ori de cate ori exista informatii in acest sens. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

I  Creanţe si datorii 

 

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



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

seama cheltuielilor. 
 
 

Reluarea la venit se face si in cazul in care la o evaluare ulterioara se constata ca aceste ajustari 
nu mai sunt necesare sau in cazul in care valoarea lor este mai mica decat ajustarea constituita in sold la 
data ajustarii. Articolul contabil prin care se face relaurea la venit este cel prezentat anterior. 

Este recomandat ca pentru clientii trecuti in categoria clientilor incerti ajustarile de valoare sa fie 
facute pana la nivelul valorii creantei (sau utilizand cea mai prudenta estimare posibila a valorii de incasat). 
 

J  Investiţii financiare pe termen scurt 

 

Acestea includ depozitele pe termen scurt la bănci şi alte investiţii pe termen scurt cu lichiditate mare, 

precum şi certificate de trezorerie. 

 

K  Numerar şi echivalente de numerar 

 

Disponibilităţile şi alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul existent în conturile bancare şi în 

casierie, precum şi de alte valori echivalente în numerar.  
Echivalentele de numerar sunt considerate investiţii pe termen scurt, cu grad înalt de lichiditate, care pot fi uşor transformate în numerar. 

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

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

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

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

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

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



   Inregistrarea ajustarilor de valoare se inregistreza pe seama cheltuielilor si se reflecta in contul 
de profit si pierdere.  
 

L   Capital social 

 

Acţiunile emise sunt clasificate în capitaluri proprii. 

 

 

 

M  Dividende 

 

Dividendele aferente acţiunilor ordinare vor fi recunoscute ca datorie la data declarării acestora. 
 

N Imprumuturi 

 

Imprumuturile pe termen scurt şi lung înregistrate iniţial la suma primită, net de costurile aferente obţinerii împrumuturilor.  

Cota pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificat în “Datorii – sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an” este inclusă în “sume 

datorate instituţiilor de credit” din cadrul datoriilor curente. 

 

O  Contabilitatea contractelor de leasing în care Societatea este locatar 

 

Contracte de leasing financiar 

 

Contractele de leasing pentru imobilizări corporale în care Societatea îşi asumă toate riscurile şi beneficiile aferente proprietăţii sunt clasificate ca şi contracte de 

leasing financiar. Leasing-urile financiare sunt  

capitalizate la valoarea actualizată estimată a plăţilor. Fiecare plată este împărţită între elementul de capital şi dobândă pentru a se obţine o rată constantă a 

dobânzii pe durata rambursării. Sumele datorate sunt incluse în datoriile pe termen scurt sau lung. Elementul de dobândă este trecut în contul de profit şi pierderi 

pe durata contractului. Activele deţinute în cadrul contractului de leasing financiar sunt capitalizate şi amortizate pe durata lor de viaţă utilă. 

 

Contracte de leasing operaţional 

 

Contractele de leasing în care o porţiune semnificativă a riscurilor şi beneficiilor asociate proprietăţii sunt reţinute de locator, sunt clasificate ca şi contracte de 

leasing operaţional. Plăţile efectuate în cadrul unui asemenea contract (net de orice facilităţi acordate de locator) sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere 

pe o bază  liniară pe durata contractului. 

 

P   Datorii  comerciale   

 

Datoriile comerciale se înregistrează la valoarea nominală şi nu includ reducerile comerciale acordate de 

furnizori. 

 

Q  Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 

 



Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli vor fi recunoscute în momentul în care Societatea are o obligaţie 

legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru stingerea obligaţiei este probabil să fie 

necesară o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare 

credibilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei. Nu se recunosc provizioane pentru pierderi operaţionale 

viitoare. 

 

R  Beneficiile angajaţilor  

 

Pensii şi alte beneficii după pensionare 

 

În cursul normal al activităţii, Societatea plăteşte contribuţii la bugetul statului pentru asigurări sociale, fondul de şomaj şi fondul de sănătate în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare în cursul anului, calculate la salariile brute. Valoarea acestor contribuţii se înregistrează în contul de profit şi pierdere în aceeaşi 

perioadă în care se înregistrează şi cheltuielile cu salariile.  

 

In cursul anului 2017 toţi angajaţii Societăţii au fost membrii ai planului de pensii al statului român, inclusiv a legislaţiei privind pensiile private. 

 

 Societatea nu a operat în nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi nu a avut alte obligaţii referitoare la pensii.  

 
S   Impozitare 

 

Impozit pe profit curent 

 

Societatea înregistrază impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările fiscale, confom 

legislaţiei fiscale relevante. 

Calculul impozitului pe profit porneşte de la rezultatul anului financiar, corectat cu elemente deductibile şi 

nedeductibile la care se aplică cote de impozitare aflate în vigoare la data încheierii bilanţului contabil. 

 

 

T   Recunoaşterea veniturilor 

 

Veniturile din vânzarea de terenuri, apartamente şi hale sunt recunoscute în momentul în care societatea a 

transferat cumpărătorului principalele riscuri şi beneficii asociate deţinerii acestora. 

 

Veniturile aferente serviciilor de construcţii (atunci când Societatea construieşte imobile pentru a le revinde) sunt 

recunoscute pe baza stadiului de finalizare, în conformitate cu lucrările efectuate şi respectiv devizele acceptate. 

 

Veniturile din chirii sunt recunoscute pe baza principiilor contabilităţii de angajament în conformitate cu substanţa 

economică a contractelor aferente. 

 



Veniturile din dobânzi sunt recunoscute periodic, în mod proporţional, pe măsura generării venitului respectiv, pe 

baza contabilităţii de angajamente. 

 

Dividendele sunt recunoscute ca şi venituri în momentul în care se stabileşte dreptul legal de a primi aceste 

sume. 

 

In raportările financiare, veniturile şi cheltuielile sunt prezentate la valoarea justă. In bilanţul contabil, datoriile şi 

creanţele de la aceeaşi parteneri sunt prezentate la valoarea netă în momentul în care există un drept de 

compensare. 

 

La data bilanţului se recunosc ca şi venituri ale perioadei numai cele aferente exerciţiului financiar 

respectiv, delimitarea pe exerciţii făcându-se prin contul de venituri în avans, când este cazul. 

 

Veniturile din reluarea provizioanelor se evidenţiază separat în funcţie de natura acestora, în cazul în care are 

loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibilă. 

 

U   Cifra de afaceri 

 

Cifra de afaceri reprezintă veniturile facturate nete, fără TVA şi rabaturi/discounturi  comerciale, pentru 

bunurile livrate sau alte servicii prestate terţilor. 

 

 

 

V   Cheltuieli de exploatare 

 

Costurile de exploatare sunt trecute pe cheltuieli în perioada în care sunt efectuate. La data bilanţului se 

recunosc ca şi cheltuieli ale perioadei numai cele aferente exerciţiului financiar respectiv, delimitarea pe 

exerciţii făcându-se prin contul de cheltuieli anticipate. 

 

 

 

X  Veniturile şi cheltuielile cu dobânzile 

 

Veniturile din dobânzile sunt recunoscute în Contul de Profit şi Pierdere pentru toate instrumentele 

financiare purtătoare de dobânzi, în momentul apariţiei lor cu respectarea principiului contabilităţii de 

angajamente. Veniturile din dobânzi includ venituri fixe din eventuale depozite pe termen scurt constituite 

de societate. 

 

Cheltuielile cu dobânzile sunt recunoscute parţial în contul de profit şi pierdere, diferenţa fiind înregistrată 

ca o cheltuială în avans, conform  politicilor contabile actualizate. 

 



Y   Alte venituri şi cheltuieli din exploatare  

 

Alte venituri şi cheltuieli din exploatare sunt contabilizate la momentul apariţiei lor. 

 

 Z   Valoarea justă a instrumentelor financiare  

 

Instrumentele financiare evidenţiate în bilanţ includ casa şi  conturile bancare, creanţe comerciale şi alte 

creanţe, datoriile comerciale şi alte datorii, precum şi sume datorate instituţiilor de credit. Metodele 

specifice de recunoaştere sunt prezentate în politicile individuale corespunzătoare fiecărui element. 

  

NOTA 7 – Participaţii şi surse de finanţare 

 

a  Capital social 

 

Capitalul social al SC IMOTRUST SA la 31 decembrie 2017 este de 42.574.482 lei reprezentând 

425.744.822 acţiuni). Toate acţiunile sunt comune, au fost subscrise şi sunt plătite integral la 31 decembrie 

2017. Toate acţiunile au acelaşi drept de vot şi au o valoare nominală de 0,1 lei/ acţiune. 

 

Structura acţionariatului la 31 decembrie 2017 

 

 
Numar Actiuni Valoare capital 

SC ARCVIA MINERVA 64,083,500 15.0521% 

SC UTA SA 89,663,623 21.0604% 

Persoane fizice 63.754.999 14.9749% 

Alte Persoane juridice 90.568.643 21.2730% 

A.A.A.S loc. BUCURESTI SECTOR 1 802,369 0.1885% 

SC PARC INDUSTRIAL UTA SRL 64,112,992 15.0590% 

SC BLOC 03 UTA SRL                        52.758.696                                         12.3921% 

 
425,744,822 100.00% 

 

 

b   Acţiuni răscumpărabile 

 

In cursul anului 2017 nu s-au înregistrat răscumpărări de acţiuni proprii. 

 

c. Actiuni emise in cursul anului     

      In cursul anului 2017 societatea  nu a emis noi actiuni. 

 

d.Obligaţiuni 



Societatea nu a emis obligaţiuni la 31 decembrie 2017. 

 

 

e. Situatia modificarii capitalurilor proprii: 

 

  

Sold la 01.01.2016 
Creşteri Reduceri 

Sold la 
31.12.2017 

 Total, din 
care: 

Prin 
transfer 

          Total, 
din care: 

Prin 
transfer 

Capital subsris 
                  
42,574,482              

        
42,574,482      

Prime de capital 
                           
5,000              

                 
5,000      

Rezerve din 
reevaluare 

                    
2,978,804          

      
1,681,694      

   
1,681,694      

          
1,297,110      

Rezerve legale 
                    
1,186,769              

          
1,186,769      

Rezerve statutare           
                       
-        

Rezerve 
reprezentand 
surplusul realizat din 
rezerve din 
reevaluare           

                       
-        

Alte rezerve 
                  
16,672,466              

        
16,672,466      

Actiuni proprii           
                       
-        

Rezultatul reportat 
din care: 

-                
29,199,967      

       
1,681,694      

   
1,681,694      

         
553,291      

      
553,291      

-       
28,071,564      

Rezultatuil reportat 
reprezentand  profitul 
nerepartizat sau 
pierderea 
neacoperita  

-                
92,962,398          

         
553,291      

      
553,291      

-       
93,515,689      

Profit nerepartizat           
                       
-        

Pierdere neacoperită 
-                
92,962,398          

         
553,291      

      
553,291      

-       
93,515,689      

Rezultatul reportat 
provenit din 
adoptarea pentru 
prima dataă a IAS, 
mai puţin IAS 29           

                       
-        



     *Sold creditor           
                       
-        

     *Sold debitor           
                       
-        

Rezultatul reportat 
provenit din 
corectarea erorilor 
fundamentale 

-                  
1,935,607              

-         
1,935,607      

     *Sold creditor           
                       
-        

     *Sold debitor 
                    
1,935,607              

          
1,935,607      

Rezultatul reportat 
reprezentând 
susplusul realizat din 
rezerve  din 
reevaluare 

                  
65,698,038      

       
1,681,694      

   
1,681,694          

        
67,379,732      

Rezultatul exerciţiului 
financiar 

-                     
553,291      

-    
25,054,003        

-     
8,029,361      

-    
553,291      

-       
17,577,933      

     *Sold creditor           
                       
-        

     *Sold debitor 
                       
553,291      

     
25,054,003        

      
8,029,361      

      
553,291      

        
17,577,933      

Repartizare profit 
                                
-                

                       
-        

Total capitaluri 
proprii 

                  
33,664,263      

-    
23,372,309      

   
1,681,694      

-     
5,794,376      

   
1,681,694      

        
16,086,330      

 

 

 

e.  

NOTA 8 – Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi de 

supraveghere 

 

a.  Indemnizaţii acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere 

 

Administrarea, coordonarea şi gestionarea activităţii în 2017 a fost realizată de un Comitetul Director, sub 

supravegherea  Consiliul de Supraveghere  ales de  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. 

Pe parcursul exerciţiului financiar, societatea a acordat comitetului director indemnizatii in baza contractelor 

de mandate. 



Consiliul de Supraveghere s-a întrunit conform prevederilor Legii 31/1991 actualizată şi modificată, 

analizând şi hotărând modul de derulare a activităţii societăţii conform atribuţiilor care îi revin potrivit legii, 

statutului societăţii şi contractului de administrare. 

 

Comitetul Director este format din trei membri. 

 

 

 

 
 

Structura personalului 

 

 

 

 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 31 decembrie 

2016 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 31 decembrie 

2017 

Angajaţi productivi - - 

Administrativ (TESA) 9 10 

Total angajaţi 9 10 

 

Cheltuieli cu salariaţi 

 

 

 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 31 decembrie 

2016 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 31 

decembrie 2017 

Salarii şi îndemnizaţii 115.915 179.868 

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 26.587 40.509 

Alte cheltuieli privind personalul (tichete de 

masă) 7.889 5.957 

Total angajaţi 150.391 226.334 

 

 

   

 31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

   

Salarii de plată la sfârşitul perioadei: 6.330 9.683 

 



În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi către instituţii ale statului român în contul pensiilor angajaţilor săi. Toţi angajaţii Societăţii sunt membrii ai 

planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu are nici un fel de alte obligaţii 

referitoare la pensii. Mai mult, Societatea nu este obligată să ofere beneficii suplimentare angajaţilor după pensionare 

 

 

 

NOTA 9  -  Indicatori economico financiari 

 

    An 2016  An 2017  

1 Indicatori de lichiditate       

a Indicatorul lichiditatii curente = Active curente 79.912.569 =1.35 56.137.629 =1.04  

   Datorii curente 59.190.733  53.879.721   

        

b Indicatorul lichiditatii imediate = Active curente – Stocuri 12.247.702 =0,21 8.023.302 =0,15  

   Datorii curente 59.190.733  53.879.721   

        

2 Indicatori de risc       

        

a Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat  8.964.934 =0.27 5.876.087 =0.37  

   Capital propriu 33.664.263  16.086.330   

 unde capital imprumutat  = credite bancare de peste un an     

        

b 

Indicatorul privind acoperirea 

dobanzilor = Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 311.777      =0.4 -16.789.026  =-21.28 

   Cheltuieli cu dobanda 865.068  788.907  

        

3 Incatorii de activitate - furnizeaza informatii cu privire la:     

        

 Viteza de rotatie a stocurilor*) = Cifra de afaceri 2.088.040 = 0, 03 2.589.565 = 0, 04 

 (nr. rotaţii)  Sold mediu stoc 68.281.846  57.889.597  

 sau       

  = Sold  mediu stoc  x365      68.281.846x365 =11.936 57.889.597x365 =8.160 

 (nr. zile)  Cifra de afaceri 2.088.040  2.589.565  

        

 Viteza de rotatie a debitorilor - clienti = Sold mediu clienti   x365 8.473.060.74  = 1481,13 6.9868.567  =982 

 (nr. zile)  Cifra de afaceri           2.088.040   2.589.565  

        

 Viteza de rotatie a creditelor furnizor = Sold mediu furnizor    x365 3.922.870 = 685.74 3.783.156 = 533.24 

 (nr. zile)  Cifra de afaceri         2.088.040          2.589.565  

        

 

Viteza de rotatie a activelor 

imobilizate = Cifra de afaceri 2.088.040 =0,0923 2.589.565 =0,1311 

 (nr. rotaţii)  Active imobilizate 22.622.161  19.756.737  

        

 Viteza de rotatie a activelor totale**)  Cifra de afaceri 2.088.040 =0,0204 2.589.565 =0,0341 

 (nr. rotaţii)  Total active 102.534.730  75.894.366  

        



 

 

4 Indicatori de profitabilitate       

 

   

 

     

a Rentabilitatea capitalului angajat  

Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe 

profit 311.777 =0.01 -16.789.026 =--0.42 

   Capital angajat***) 60.488.432  39.821.652  

        

b 

Rentabilitatea activităţii de 

exploatare****)  Profit exploatare x100 297.533 =14.32 -16.316.866 =-471.28 

   Venituri din exploatare 2.078.221  3.462.212  

        

 

*) Indicatorul nu este relevant, având în vedere că Societatea desfăşoară activitatea în domeniul 

dezvoltărilor imobiliare. 

***) Capital angajat = capitalul investit în societate, atât de acţionari cat şi din credite pe termen lung. 

 

NOTA 10  -   Alte informaţii 

 

Informaţii cu privire la prezentarea Societăţii 

 

Societatea IMOTRUST SA cu sediu în Arad, str. Poetului nr. 1C este o societate pe acţiuni. 

 

În luna februarie 2015 prin AGEA se hotărăște, în baza legii nr 151/2014,  trecerea societății pe un Sistem 

alternativ de tranzacționare a valorilor imobiliare și, anume, piața AeRO. Decizia de acceptare a acestei 

modificări a fost emisă la data de 17.06.2015 de către ASF. Astfel, începând cu  data de  05.08.2015, 

societatea a devenit tranzactionabila pe sistemul alternativ al pieței bursiere, AeRO.  

 

Principalul obiect de activitate al societăţii este: Dezvoltarea (promovare) imobiliară – cod CAEN 4110.  

In prezent proiectele imobiliare ale Societăţii şi filialelor sale se desfăşoară în judeţele:  Arad, Cluj, Bacau şi 

Braşov. 

 

Numărul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului: J 02/541/1991.  

 

Codul Unic de Înregistrare fiscală: 1680630. 

 

 



Informaţii privind relaţiile entităţii cu filiale, entităţi asociate sau cu alte entităţi în care se deţin titluri 

de participare strategice 

 

Adresele sediilor sociale ale filialelor şi întreprinderilor asociate sunt următoarele: 

 

- SC ZONA 5 VIA CARMINA SA Vladimirescu, str. Augusta nr. 15 

- SC IMOTRUST PARTENERS MANAGEMENT SA Arad,str.Poetului,Nr. 1/C 

- VIA CARMINA BUSSINES SA Vladimirescu,str. Augusta nr. 15 

- SC ARCVIA MINERVA SA Arad, str. Poetului nr. 1/C 

- SC ARCVIA CARMINA, str. Poetului nr.1/C 

 

 

 

Venituri şi cheltuieli in avans: 

 

Prin derogare de la cadrul de raportare national, conform politicii contabile a entitatii aprobate in anul 2010, 

societatea recunoaste veniturilor si cheltuielilor din diferente de curs valutar aferente creditelor pentru 

investitii active in scop de dezvoltare imobiliara pe seama veniturilor si cheltuielilor anticipate urmand ca 

acestea sa fie recunoscute in contul de rezultate la momentul descarcarii activului care a facut obiectul 

investitiei imobiliare. Aceasta politica a fost aplica in contabilitatea societatii in perioada 2010-2014. 

Incepand cu anul 2016, conform noii politici aplicate, societatea recunoaste diferentele de curs aferente 

creditelor  

la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz. 

 

Informatii comparative privind efectele veniturilor si cheltuielilor aplicate acestei politici: 

 

 

- Situatia poziţiei financiare cu derogarea politicii contabile de la reglementarea contabilă: 

    

Denumire element UM 2016 2017 

Imobilizari necorporale lei 
 

240.000 
 

414.000 

Imobilizari corporale lei 6.718.068 3.672.773 

Imobilizari financiare lei 15.664.093 15.669.964 

Creante lei 12.091.355 7.997.703 

Stocuri lei 67.664.867 48.114.327 

Disponibilitati banesti lei 156.347 25.599 

Investitii pe termen scurt lei     

Cheltuieli inreg in avans lei 4.872.603 4.710.370 

Total activ lei 107.407.333 80.604.736 



Datorii pe termen scurt lei 59.190.733 53.879.721 

Datorii pe termen lung lei 8.964.934 5.876.087 

Venituri in avans lei 5.587.403 4.762.598 

Capitaluri proprii, din care lei 33.664.263 16.086.330 

Profit curent lei -553.291 -17.577.933 

Pierderea reportata lei 29.199.967 28.071.564 

Total pasiv lei 107.407.333 80.604.736 

 

 

- Situatia poziţiei financiare  conform reglementarii contabile: 

    

Denumire element UM 2016 2017 

Imobilizari necorporale lei 
 

240.000 
 

414.000 

Imobilizari corporale lei 6.718.068 3.672.773 

Imobilizari financiare lei 15.664.093 15.669.964 

Creante lei 12.091.355 7.997.703 

Stocuri lei 67.664.867 48.114.327 

Disponibilitati banesti lei 156.347 25.599 

Investitii pe termen scurt lei     

Cheltuieli inreg in avans lei - - 

Total activ lei 102.534.730 75.894.366 

Datorii pe termen scurt lei 59.190.733 53.879.721 

Datorii pe termen lung lei 8.964.934 5.876.087 

Venituri in avans lei 704.803 4.479 

Capitaluri proprii, din care lei 33.674.260 16.134.079 

Pierderea curenta lei 531.974 17.540.181 

Pierderea reportata lei 29.211.287 28.061.567 

Total pasiv lei 102.534.730 75.894.366 

 

Ipoteci şi garanţii 

La 31 decembrie 2017 Societatea avea constituite angajamente de natura ipotecilor şi garanţiilor care au 

fost prezentate anterior, pentru creditele angajate de societate, în vederea achiziţionării de terenuri, 

amenajări şi modernizări active proprii şi pentru  achiziţii acţiuni la societăţi comerciale.  

 

SC Imotrust SA a introdus o actiune in contradictoriu cu ANAF - Directia Generală Antifraudă Fiscală 

inregistrata la Curtea de Apel Timisoara cu nr. 55/59/2018.  Cererea de chemare in judecata are ca obiect  

anularea Deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii nr.A_FHD14257/06.11. 2017 si constatarea 

nelegalității Procesului Verbal nr. 2721/13.11.2017 si pe cale de consecinta sa se dispuna ridicarea 

măsurilor asiguratorii instituire prin Decizie . Măsurile asiguratorii dispuse au la bază sumele 



estimate/stabilite prin Procesul Verbal nr. 2721 din data de 13.11.2017 intocmit de Directia Antifrauda 5 

Deva fiind stabilit un prejudiciu total estimat la valoarea de 6.227.291 lei.  

In situatia in care masurile asiguratorii au fost luate inainte de emiterea titlului de creanta, acestea 

inceteaza daca titlul de creanta nu a fost emis si comunicat in termen de cel mult 6 luni de la data la care 

au fost dispuse masurile asiguratorii. In cazuri exceptionale, acest termen poate fi prelungit pana la un an 

de organul fiscal competent, prin decizie. 

Pana in prezent nu exista nici un titlu de creanta emis de Organul fiscal competent. 

 

Tranzacţii cu părţi afiliate / legate 

 

Acţionarii semnificativi ai societăţii sunt SC Arcvia Minerva  SA şi SC UTA SA. 

Societatea are solduri şi desfăşoară tranzacţii semnificative cu următoarele entităţi considerate afiliate: 

 

Denumire societate Relaţia cu societatea 

SC UTA SA Acţionar semnificativ 

SC PARC INDUSTRIAL UTA SRL Acţionar semnificativ 

IMOTRUST PARTENERS MANAGEMENT 
SA 

Filiala 

VIA CARMINA BUSSINES SA Filiala 

ZONA 5 VIA CARMINA SA Filiala 

SC Arcvia  Minerva SA     
Entitate controlata de 

filiala 

 

 

b) Informatii privind relatiile cu partile afiliate: 
 

Informatii privind relatiile cu partile afiliate: 

Datoriile semnificative ale societatii catre afiliti la 31.12.2017 sunt : 

SC ARCVIA MINERVA SA 

- suma de 9.920.172,69 lei reprezentand finantare 

- suma de 10.579.291,58 lei, reprezentand datorie rezultata din promisiunile de cesiune parti sociale, 

incheate in anul 2010, suma fiind incasata in avans. Pana la data situatiilor financiare actuale, tranzactiile 

nu au fost finalizate. 

-suma de 313.144,46 lei reperezentand datorii comerciale 



SC IMOTRUST PARTENERS MANAGEMENT S.A. - suma de 395.739,05 lei reprezentand datorii 

comerciale 

SC IMOTRUST FACILITY MANAGEMENT S.A. - suma de 124.854,13 lei reprezentand datorii comerciale 

SC UTA SA- suma de 8.426.845,93 lei reprezentand soldul datoriilor generate de relatiile contractuale cu 

aceasta societate. 

SC ABH RESIDENCE DEVELOPMENT SA – suma de 2.544.019,13 lei reprezentand soldul datoriilor 

generate de relatiile contractuale cu aceasta societate. 

SC ROMANA RESIDENCE DEVELOPMENT SA – suma de 485.834,58 lei reprezentand conventie de dare 

in plata. 

Creantele semnificative ale societatii catre afiliati la 31.12.2017 sunt: 

SC VIA CARMINA BUSINESS SRL -suma de 56.296,28 lei reprezentand finantare societate 

-suma de 1.747.996,24 lei reprezentand creante comerciale 

SC ZONA 5 VIA CARMINA SA- suma de 328.010,32 lei reprezentand finantare societate. 

- suma de 1.174.900,45 lei reprezentand creante comerciale. 

SC ARCVIA MINERVA SA 

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

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

- suma de 1.034.290,65 lei reprezentand finantare 

 

  Operatiunile economice si tranzactiile cu partile afiliate s-au desfasurat pe baza contractelor 

incheiate si au fost inregistrate in contabilitatea societatii in conformitate cu prevederile legale. Ele se 

regasesc in situatiile financiare incheiate la 31.12.2017. 

Tranzactiile importante cu partile afiliate de active imobiliare, au fost realizate pe baza unor 

rapoarte de evaluare externe, intocmite de evaluatori autorizati, preturile practicate fiind cele care reflecta 

realitatea pietei imobiliare actuale. 



Rapoartele de evaluare, au evidentiat in cadrul analizei pietei imobiliare, un numar redus de 

tranzactii in zona, precum si faptul ca oferta este mult mai mare decat cererea, pe piata imobiliara 

aradeana. 

De asemenea, lipsa finantarilor ieftine de la banci, fapt evidentiat in rapoartele de evaluare, impune 

restrictii suplimentare potentialilor cumparatori, care nu dispun de resursele necesare achizitionarii unor 

proprietati imobiliare importante. 

Aceste tranzactii au fost considerate ca fiind adecvate si necesare din punct de vedere economic, 

pentru a genera resurse financiare necesare inclusiv pentru rambursarea unor credite bancare angajate, 

fapt care genereaza implicit reducerea cheltuielilor cu dobanzile si comisioanele bancare. 

 

Litigii pe rol 

 

In urma analizei efectuate de catre conducere cu privire la litigiile pe rol in care este implicata societatea s-

a constatat ca exista premise cu privire la solutionarea favorabila a acestora si prin urmare nu este necesar 

a se constitui provizioane sau de a prezenta datorii contingente. 

 

 

Evenimente ulterioare aparute dupa inchiderea exercitiului  

               1. In convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii care va avea loc la 
data de 27.04.2018, pe ordinea de zi este prevazut un punct important privind aprobarea de  principiu a 
fuziuni societatii IMOTRUST SA in calitate de societate absorbantă cu societatile S.C. VIA CARMINA 
BUSINESS S.A., inmatriculata la ORCT Arad sub nr.J02/361/2012, avand CUI:30026711; S.C.  ZONA 5 
VIA CARMINA S.A., inregistrata la ORC Arad sub J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, S.C. ROMANA 
RESIDENCE DEVELOPMENT S.A., înmatriculată in Registrul Comerţului Arad sub nr J02/1146/2012, Cod 
Unic de Inregistrare RO-30787089, in calitate de societati absorbante . Totodată  membrii Directoratului 
solicită acordarea unui mandat din partea actionarilor ca sa intocmeasca in colaborare cu administratorii 
societatiilor implicate  un proiect de fuziune . 
 2. SC Albedra Homes SA a incheiat cu Banca Transilvania cu contract de credit pentru plata 

datoriei  debitoarei initiale SC Imotrust SA in suma de 103.644,79 euro reprezentand  soldul datorat de 

IMOTRUST S.A. catre banca in baza contractului de credit de investitii cu nr. 411/29.07.2007 .  Ca urmare 

a achitarii acestei datorii a Debitoarei SC IMOTRUST S.A. fata de Banca, Creditoarea ALBEDRA HOMES 

S.A. se subroga in toate drepturile Creditorului Initial  

(Banca Transilvania) pentru suma de 103.644,79 euro.  

 In data de 28.02.2018 a fost incheiat intre cele doua societati un ACORD privind reglementarea 
situatiei datoriei de 103.644,79 euro  pe care SC Imotrust SA o are față de SC Albedra Homes SA  
          SC IMOTRUST S.A. se obliga sa achite integral Creditoarei suma datorată de 103.644,79 euro, dupa 

cum urmeaza: 

-   suma de 96.100 euro, la cursul BNR din ziua platii, intr-un termen de maxim 45 de zile de la data 

prezentului acord,  din incasarea creantei certe, lichide si exigibile in Lei  pe care SC Imotrust SA o are  

fata de S.C. VIA CARMINA BUSINESS S.A., decurgand din Contractul de Vanzare Cumparare autentificat 

sub nr. 5849 din data de 28.12.2012 de notar public Morariu Patriciu Ioan din Arad; 



 - Diferența de 7.544,79 euro, la cursul BNR din ziua platii, va fi achitată Creditoarei din surse proprii  intr-

un termen de maxim 10 zile de la semnarea prezentei Acordului antementionat  

 
   

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

ulterior posibil a se indeplini in exercitiul urmator, nu afecteaza respectarea principiul continuitati activitati 

cu privire la intocmirea situatilor finanicare ale Societatii la data de 31.12.2017, in concluzie  apreciem ca 

principiul continuitati activitatii a fost respectat cu privire la intocmirea situatiilor financiare despre care am 

raportat. 

 

3. Societatea este în negocieri avansate cu un cumparator interesat de achizitioanrea terenului 

proprietatea Societatii situat în mun. Cluj-Napoca in suprafata de  44.920 mp, urmand ca pretul 

tranzactiei sa fie aprobat prin AGA ulterior la data semnarii actului de instrainare.  

 

4. Avand in vedere Bilantul contabil  aferent exercitiului financiar al anului 2017 potrivit caruia s-a 

inregistrat o pierdere de 17.577.933 lei, fapt ce a condus la scaderea capitalurilor proprii pana la 

valoarea de 16.086.330 lei . Astfel in prezent ne aflam in situatia in care  activul net al societatii s-a 

diminuat  la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris de 42.574.482,20 RON,  

Avand in vedere pierderea de 17.577.933 lei stabilita in situatiile financiare  aferente anului 2017 

care urmeaza a fi aprobate de catre actionari in AGOA din 27.04.2018, Directoratul Societatii 

urmeaza sa faca aplicare dispozitiilor art. 153 alin. 24 din Legea nr. 31/1990 (republicata) a 

societatilor comerciale care statueaza urmatoarele :  

“(1) Dacă consiliul de administraţie, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, 

stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii, determinat 

ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de 

jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală 

extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. 

(3) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, va prezenta adunării generale 

extraordinare întrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situaţia patrimonială a societăţii, 

însoţit de observaţii ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie 

depus la sediul societăţii cu cel puţin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a 

putea fi consultat de orice acţionar interesat. În cadrul adunării generale extraordinare, consiliul 

de administraţie, respectiv directoratul, îi va informa pe acţionari cu privire la orice fapte relevante 

survenite după redactarea raportului scris. 

Societatea s-a aflat intr-o situatie similara in cursul anului 2017. Astfel potrivit Hotarararii Adunarii Generale 

a Actionarilor nr. 1 din data de 08.09.2017 s-a aprobat cu 77,02% din totalul drepturilor de vot, adica 100% 

din cvorumul intrunit, instrainarea de catre Societate a terenului intravilan in suprafata totala de 44505 mp 

(din care o parcela de teren in suprafata de 583 mp va fi achizitionata in acest scop de catre Imotrust SA 

de la societatea Citadela Investment) la pretul total de vanzare de 2.500.000 euro (fara TVA) .  



                   Actionarii prin reprezentantii acestora prezenti la AGEA din 08.09.2017 au declarat ca au 

fost incunostiintati despre faptul ca aceasta vanzare de teren se va realiza la o valoarea inferioara 

pretului de achizitie (din cauza deprecierii valorii de piata a terenului fata de momentul  achizitiei) precum 

si despre consecintele financiar contabile ale acestui fapt si posibilele remedii expuse in Raportul 

Directoratului inregistrat sub nr. 300 / 30.08.2017 cu care actionarii au aratat ca sunt de acord.  

                In Raportul antementionat Directoratul a prezentat ca  oportună realizarea tranzactiei, prin prisma 

faptului ca este o ocazie de a se valorifica la pretul pietei un activ neutilizat si imposibil de utilizat (din cauza 

sarcinilor care il greveaza, care fac imposibila obtinerea unui credit bancar pentru dezvoltarea vreunui 

proiect), concomitent cu liberarea Imotrust de un credit neperformant care împovareaza societatea de 

aproape 10 ani, credit care pana la acest moment a generat costuri de finantare (dobanzi si comisioane) de 

2,340,662.23 EUR euro si din care pana la acest moment s-a rambursat suma de  4.088.956 euro, iar in 

perspectiva nu se întrevad alte perspective de rambursare a  restului de credit în valoare de 1.511.044 

euro la care se adaugă dobânzile și comisioanele din contractul de credit . 

Directoratul a atras atentia actionarilor asupra faptului ca vanzarea activului se va realiza sub 

pretul de achizitie  respectiv 7.000.000 Euro (din cauza deprecierii valorii de piata a terenului dupa 

momentul crizei economice din anul 2008), ceea ce pentru moment va genera o diminuare a valorii 

activului net al societatii pana la mai putin de o jumatate din valoarea capitalului social. 

Cu toate acestea, directoratul a considerat ca pentru moment nu este necesar a se lua nicio 

masura in acest sens, potrivit art.153 ind.24 din Legea societatilor, intrucat se preconizeaza ca aceasta 

pierdere sa fie acoperita prin realizarea fuziunii Imotrust cu alte entitati, procedura pentru care există 

acordul de principiu al acționarilor societății conform Hotararii AGEA nr.2 din data de 27.04.2017 si care va 

avea ca efect cresterea semnificativa a valorii activului net . 

Fuziunea este un obiectiv major de realizat in anul 2018 pentru conducerea Societatii. Astfel in 

convocatorul AGEA din data de 27.04.2018 unul dintre punctele de pe ordinea de zi este aprobarea de 

principiu privind operatiunea de fuziune a societatii IMOTRUST SA în calitate de societate absorbantă, 

cu societatile S.C. VIA CARMINA BUSINESS S.A., inmatriculata la ORCT Arad sub nr.J02/361/2012, 

avand CUI:30026711; si S.C.  ZONA 5 VIA CARMINA S.A., inregistrata la ORC Arad sub J2/293/2013, 

avand CUI RO 31376960, în calitate de societăți absorbite si mandatarea administratorilor 

societatilor implicate sa intocmeasca un proiect de fuziune.  

 Se preconizeaza ca pana la sfarsitul anului 2018 sa se finalizeze operatiunea de fuziune a 

Imotrust SA, care va avea un impact pozitiv pentru redresarea situatiei financiar-contabile a 

Societatii.  

 

Capitalul social si structura actionariatului 

Capitalul social, actiuni , actionariat 



Capitalul social al S.C, IMOTRUST S.A. la 31 decembrie 2017 este de 42.574.482,20 lei 

reprezentand 42.574.482 actiuni. Toate actiunile sunt comune, au fost subscrise si sunt platite integral la 

31 decembrie 2017 . Toate actiunile au acelasi drept de vot si au o valoare nominala de 0,1 lei/actiune . 

 

Onorarii acordate auditorilor in cursul anului 2017. 

 

Situatiile financiare ale anului 2016 au fost auditate de un auditor financiar extern, sumele platite 

pentru aceste servicii in anul 2017 fiind  de 27.117 lei. 

Situatiile financiare ale anului  2017 au fost auditate de acelasi auditor financiar extern, in baza 

contractului de prestari servicii. Onorariul a fost stabilit in conformitate cu prevederile contractuale. 

 

 Cursul valutar 

 Soldurile conturilor exprimate in valuta au fost convertite in lei, la cursul de schimb valutar afisat de 

BNR pentru data de 31.12.2017. 

  

 Presedinte   Comitet   Director                                                                                         Contabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prevederile Codului Respe

cta 

Nu 

respecta 

sau 

respecta 

partial 

Motivul pentru neconformitate 

A.1. Societatea trebuie sa detine 

un regulament intern al 

Consiliului care sa includa 

termeni de referinta cu privire la 

Consiliu si la functiile de 

conducere cheie ale societatii. 

Administrarea conflictului de 

interese la nivelul Consiliului 

trebuie, de asemenea, sa fie tratat 

in regulamentul Consiliului. 

DA   

A.2. Orice alte angajamente 

profesionale ale membrilor 

Consiliului, inclusiv pozitia de 

membru executiv sau neexecutiv 

al Consiliului in alte societati 

(excluzand filiale ale societatii) si 

institutii non-profit, vor fi aduse 

la cunostinta Consiliului inainte 

de numire si pe perioada 

mandatului. 

DA   

A.3. Fiecare membru al 

Consiliului va informa Consiliul 

cu privire la orice legatura cu un 

actionar care detine direct sau 

indirect actiuni reprezentand nu 

mai putin de 5% din numarul 

total de drepturi de vot. Aceasta 

obligatie are in vedere orice fel 

de legatura care poate afecta 

pozitia membrului respectiv pe 

aspecte ce tin de decizii ale 

Consiliului. 

DA   

A.4. Raportul anual trebuie sa 

informeze daca a avut loc o 

evaluare a Consiliului, sub 

conducerea presedintelui. Trebuie 

sa contina, de asemenea, numarul 

de sedinte ale Consiliului. 

 RESPECTA 
PARTIAL 

In raportul directoratului se precizeaza 
ca au fost adoptate 57 de Decizii. Nu a 
avut loc o evaluare a directoratului, dar 
se are in vedere pentru anul acesta. 

A.5. Procedura privind 

cooperarea cu Consultantul 

Autorizat pentru perioada in care 

DA   



aceasta cooperare este impusa de 

Bursa de Valori Bucuresti 

B.1. Consiliul va adopta o 

politica astfel incat orice 

tranzactie a societatii cu o filiala 

reprezentand 5% sau mai mult 

din activele nete ale societatii, 

conform celei mai recente 

raportari financiare, sa fie 

aprobata de Consiliu. 

 NU  

B.2. Auditul intern trebuie sa fie 

realizat de catre o structura 

organizatorica separata 

(departamentul de audit intern) 

din cadrul societatii sau prin 

serviciile unei terte parti 

independente, care va raporta 

Consiliului, iar, in cadrul 

societatii, ii va raporta direct 

Directorului General. 

DA   

C.1. Societatea va publica in 

raportul anual o sectiune care va 

include veniturile totale ale 

membrilor Consiliului si ale 

directorului general aferente 

anului financiar respectiv si 

valoarea totala a tuturor 

bonusurilor sau a oricaror 

compensatii variabile si, de 

asemenea, ipotezele cheie si 

principiile pentru calcularea 

veniturilor mentionate mai sus. 

 NU Aceste informatii vor fi disponibile in 
perioada urmatoare pe site-ul societatii. 

D.1. Suplimentar fata de 

informatiile prevazute in 

prevederile legale, pagina de 

internet a societatii va contine o 

sectiune dedicata Relatiei cu 

Investitorii, atat in limba romana  

cat si in limba engleza, cu toate 

informatiile relevante de interes 

pentru investitori, incluzand: 

 RESPECTA 
PARTIAL 

Nu sunt publicate in limba engleza 
materialele informative publicate pe 
site, deoarece toti actionarii societatii 
sunt pers fizize4 si juridice romane. 

D.1.1. Principalele regulamente 

ale societatii, in particular actul 

constitutiv si regulamentele 

interne ale organelor statutare 

DA   

D.1.2. CV-urile membrilor DA   



organelor statutare 

D.1.3. Rapoartele curente si 

rapoartele periodice 

DA   

D.1.4. Informatii cu privire la 

adunarile generale ale 

actionarilor: ordinea de zi si 

materialele aferente; hotararile 

adunarilor generale 

DA   

D.1.5. Informatii cu privire la 

evenimente corporative precum 

plata dividendelor sau alte 

evenimente care au ca rezultat 

obtinerea sau limitari cu privire la 

drepturile unui actionar, 

incluzand termenele limita si 

principiile unor astfel de 

operatiuni 

DA   

D.1.6. Alte informatii de natura 

extraordinara care ar trebui facute 

publice: anularea/ modificarea/ 

initierea cooperarii cu un 

Consultant Autorizat; semnarea/ 

reinnoirea/ terminarea unui acord 

cu un Market Maker 

NU  Nu e cazul 

D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o 

functie de Relatii cu Investitorii 

si sa includa in sectiunea dedicata 

acestei functii, pe pagina de 

internet a societatii, numele si 

datele de contact ale unei 

persoane care are capacitatea de a 

furniza, la cerere, informatiile 

corespunzatoare 

DA   

D.2. O societate trebuie sa aiba 

adoptata o politica de dividend a 

societatii, ca un set de directii 

referitoare la repartizarea 

profitului net, pe care societatea 

declara ca o va respecta. 

Principiile politicii de dividend 

trebuie sa fie pu blicate pe pagina 

de internet a societatii. 

NU  Nu e cazul, societatea nu are dividende 
de distribuit  

D.3. O societate trebuie sa aiba 

adoptata o politica cu privire la 

prognoze si daca acestea vor fi 

furnizate sau nu. Prognozele 

NU  Societatea publica semestrial si anual 
bugetul de venituri si cheltuieli 



reprezinta concluziile cuantificate 

ale studiilor care vizeaza 

determinarea impactului total al 

unei liste de factori referitori la o 

perioada viitoare (asa-numitele 

ipoteze). Politica trebuie sa 

prevada frecventa, perioada avuta 

in vedere si continutul 

prognozelor. Prognozele, daca 

sunt publicate, vor fi parte a 

rapoartelor anuale, semestriale 

sau trimestriale. Politica cu 

privire la prognoze trebuie sa fie 

publicata pe pagina de internet a 

societatii. 

D.4. O societate trebuie sa 

stabileasca data si locul unei 

adunari generale astfel incat sa 

permita participarea unui numar 

cat mai mare de actionari. 

DA   

D.5. Rapoartele financiare vor 

include informatii atat in romana 

cat si in engleza, cu privire la 

principalii factori care 

influenteaza schimbari la nivelul 

vanzarilor, profitului operational, 

profitului net sau orice alt 

indicator financiar relevant. 

 Respecta 
partial 

Rapoartele financiare contin informatii 
exclusiv in limba romana 

D.6. Societatea va organiza cel 

putin o intalnire/ conferinta 

telefonica cu analisti si 

investitori, in fiecare an. 

Informatiile prezentate cu aceste 

ocazii vor fi publicate in 

sectiunea Relatii cu Investitorii 

de pe pagina de internet a 

societatii, la momentul 

respectivei intalniri/ conferinte 

telefonice. 

DA   
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Situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2017 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(2) din 
Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu 
financiar corespunde cu anul calendaristic 
F10 - BILANT PRESCURTAT 
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE 
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Suma de control 42.574.482



BILANT PRESCURTAT

- lei -

F10 - pag. 1

      



F10 - pag. 2

5. Alte elemente de capitaluri proprii



- lei -

F20 - pag. 1

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE



DATE INFORMATIVE

- lei -

F30 - pag. 1

 

 
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 



F30 - pag. 2



F30 - pag. 3

(din ct. 
431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

 ****)



F30 - pag. 4

          - conturi curente în  
ente



F30 - pag.5

 

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
economici ****)



F30 - pag.6



               F30 - pag. 7  



F30 - pag. 8

8) 

7)

7)



F30 - pag. 9

7)



F30 - pag.10

 



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

F40 - pag. 2



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
F40 - pag. 3
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