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in lei Nota 31-dec.-17 31-dec.-16 

ACTIVE    

Imobilizari corporale  14.299.380 13.187.643 

Investitii imobiliare  177.139.696 157.877.223 

Imobilizari necorporale  81.761 21.293 

Investitii detinute pana la scadenta  5.909.835 4.534.235 

Creante comerciale si similare pe termen lung  11.408.951 8.993.358 

Total active imobilizate  208.839.623 184.613.752 

    

Stocuri  315.861 326.090 

Creante comerciale pe termen scurt  1.887.844 4.662.219 

Alte creante  1.874.532 4.519.399 

Cheltuieli in avans  39.683 31.162 

Numerar si echivalente de numerar  4.980.516 2.684.550 

Total active curente  9.098.436 12.223.420 

TOTAL ACTIVE  217.938.059 196.837.172 

    

CAPITALURI PROPRII    

Capital social  26.391.783 26.391.783 

Ajustari ale capitalului social  27.019.805 27.019.805 

Rezerve  6.871.156 6.593.780 

Rezultatul reportat  31.669.213 33.948.502 

Actiuni proprii  -104.544 -104.544 

Total capitaluri proprii  91.847.413 93.849.326 

    

DATORII    

Imprumuturi pe termen lung  103.239.576 75.506.191 

Datorii privind impozitul pe profit amanat  11.395.445 11.479.691 

Provizioane pe termen lung  83.126 83.126 

Total Datorii pe termen lung  114.718.147 87.069.008 

    

Datorii comerciale  5.840.217 6.290.618 

Imprumuturi pe termen scurt  3.788.515 8.156.211 

Alte datorii  1.743.767 1.472.009 

Total datorii curente  11.372.499 15.918.838 

TOTAL DATORII  126.090.646 102.987.846 

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII  217.938.059 196.837.172 

    

Director General   Director Economic 

Timofte Andrei Iancu   Barz Lucian 
 
Situaţiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie în data de 21 martie 2018 

 

Presedinte CA                                          Director Economic 
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in lei Nota 2017 2016 

    

Venituri din Cifra de Afaceri 21 25.134.277 20.791.837 

Alte venituri din exploatare 22 613.501 1.886.087 

Variatia stocurilor de produse finite si prod in curs de ex.  -96.556 -144.641 

Total Venituri din exploatare  25.651.222 22.533.283 

    

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 23 3.210.800 2.836.283 

Cheltuielile cu serviciile executate de terti  4.348.617 3.491.321 

Cheltuieli cu personalul 24 1.894.462 1.548.049 

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 25 9.719.886 8.772.649 

Cheltuieli cu provizioanele 17 0 -43.705 

Cheltuieli privind marfurile  128.880 110.602 

Alte cheltuieli din exploatare 26 729.225 -162.071 

Total cheltuieli din exploatare  20.031.870 16.553.128 

    

Profitul operational  5.619.352 5.980.155 

    

Venituri financiare 27 4.737 2.878.167 

    

Cheltuieli privind dobanzile 27 2.856.788 2.755.307 

Alte cheltuieli financiare 27 2.358.418 619.362 

Total Cheltuieli financiare  5.215.206 3.374.669 

Pierderea financiara  -5.210.469 -496.502 

    

Profitul inainte de impozitare  408.883 5.483.653 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 28 215.753 814.183 

Venituri din impozitul amanat 28 84.246 235.567 

Profitul net al perioadei  277.376 4.905.037 

Alte elemente ale rezultatului global  0 0 

REZULTATUL GLOBAL AL PERIOADEI  277.376 4.905.037 

    

Rezultatul pe actiune    

De baza 20 0,35 6,13 

Diluat 20 0,35 6,13 
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Situaţiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie în data de 21 martie 2018.  

 

 

 

Presedinte CA                                     Director Economic 

 

 

 

Notele de la pagina 7 la pagina 53 fac parte integrantă din situaţiile financiare. 
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în lei 
 Capital 

social  

 Ajustări 
ale 

capitalului 
social  

 Prime de 
fuziune  

 Actiuni 
proprii  

 Rezerve  
 Rezultatul 

reportat  

 Rezultatul reportat 
provenit din 

adoptarea IFRS, mai 
putin IAS 29  

 Rezultatul reportat 
provenit din adoptarea 
pentru prima dată a IAS 

29  

 Total 
capitaluri 

proprii   

                    

Soldul la Ianuarie 2017 26.391.783 27.019.805  -  (104.544) 6.593.780 599.012 60.369.295  (27.019.805) 93.849.326 

Emisiune de capital social  -  -  -       - 

Anulare actiuni proprii  -   -  -  -  -  -   - 
Total rezultat global aferent 
perioadei 

        

 - 

Rezultatul net al perioadei  -  -  -  - 
 

277.376 
 

 - 277.376 

Alte elemente ale rezultatului global 
    

 - 
   

 - 

Repartizare la rezerva legală  -  -  -  - 14.764  (14.764)  -  -  - 

Repartizare la alte rezerve  -  -  -  - 262.612  (262.612)  -  -  - 

Repartizare pt plata dividende     -   (913.623)  (1.365.666)   (2.279.289) 

Soldul la 31 Decembrie 2017 26.391.783 27.019.805  -  (104.544) 6.871.156  (314.611) 59.003.629  (27.019.805) 91.847.413 

                    

                    

Soldul la Ianuarie 2016 26.391.783 27.019.805  -  (104.544) 4.305.486 
 

(2.017.731) 60.369.295  (27.019.805) 88.944.289 

Emisiune de capital social  -  -  -       - 

Anulare actiuni proprii  -   -  -  -  -  -   - 
Total rezultat global aferent 
perioadei 

        

 - 

Rezultatul net al perioadei  -  -  -  - 
 

4.905.037 
 

 - 4.905.037 

Alte elemente ale rezultatului global 
        

 - 

Repartizare la rezerva legală  -  -  -  - 274.183  (274.183)  -  -  - 

Repartizare la alte rezerve  -  -  -  - 2.014.111 
 

(2.014.111)  -  -  - 

Repartizare pt plata dividende     -   -    - 

Soldul la 31 Decembrie 2016 26.391.783 27.019.805  -  (104.544) 6.593.780 599.012 60.369.295  (27.019.805) 93.849.326 

 
Notele de la pagina 7 la pagina 49 fac parte integrantă din situaţiile financiare.
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in lei Nota 2017 2016 

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare    

Incasari de la clienti  37.388.696 47.042.179 

Plati catre furnizori  -32.426.736 -39.147.085 

Plati catre angajati  -1.138.308 -901.610 

Plati catre bugetul statului  -1.682.468 -3.377.642 

Alte plati aferente activitatii din exploatare  -1.226.735 -20.525.931 

Dobanzi platite  -36.468 -552.124 

Impozit pe profit platit  -205.487 0 

Numerar net din (utilizat in) activitatile din exploatare  672.494 -17.462.213 

    

Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii    

Dobanzi incasate  0 1.157 

incasari din vanzarea de imobilizari corporale  0 0 

Plati pt achizitionarea de imobilizari corporale  -8.847.010 -178.156 

Plati pentru finantarea societatilor afiliate  -5.125.600 -8.599.702 

Numerar net din (utilizat in) activitatile de investitii  -13.972.610 -8.776.701 

    

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare    

Incasari din credite bancare contractate pe termen lung  22.648.448 33.876.464 

Plata datoriilor aferente creditelor bancare  -3.354.126 -4.731.903 

Plata datoriilor aferente leasingului financiar  -502.810 -697.396 

Plata altor datorii aferente activitatii de finantare  -1.067.672 -3.171.587 

plata dividendelor  -2.100.159 0 

Numerar net din (utilizat in) activitatile de finantare  15.623.681 25.275.578 

      

Cresterea neta a numerarului si ecivalentelor de numerar  2.323.565 -963.336 

Efectul variatiei cursului de schimb asupra numerarului  -27.599 -55.363 

    

Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar 12 2.684.550 3.703.249 

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar 12 4.980.516 2.684.550 

 

 
Notele de la pagina 7 la pagina 53 fac parte integrantă din situaţiile financiare. 
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1. Entitatea care raportează 

S.C. Transilvania Construcții S.A. („Societatea”) este o societate comercială pe acțiuni care 

funcţionează în România în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societăţile comerciale 

și care s-a înființat în data de 30 noiembrie 1990, în baza Deciziei Prefecturii Cluj nr. 54, prin 

reorganizarea TRCL Cluj.  

Societatea are sediul social în Cluj Napoca, str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3, județul Cluj, cod unic 

de înregistrare RO 199044, nr. înregistrare O.R.C. J12/8/1991. 

Societatea are ca obiect principal de activitate, inscris la Oficiul Registrului Comertului lucrări de 

construcții clădiri rezidențiale și nerezidențiale. 

Veniturile societatii sunt obtinute insa din  închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii 

sau închiriate. 

Acţiunile Societăţii sunt înscrise la Cota Bursei de Valori Bucureşti, categoria standard, cu indicativul 

COTR, începând cu luna august 2008. 

La 31 decembrie 2017, structura capitalului social al societatii era urmatoarea: 

 

Nr crt Denumire Nr actiuni %  Valoare-lei 

1 Timofte Andrei Iancu 461.635 57,72 15.233.955 

2 Timofte Mircea 285.072 35,65 9.407.376 

3 Alti actionari 53.044 6,63 1.750.452 

  Total 799.751 100,00 26.391.783 

 

Actiunile proprii detinute de societate nu dau drept de vot in Adunarile Generale ale Actionarilor si 

nici nu dau drept de dividende. De asemenea, in cazul majorarilor de capital social prin subscriere, cu 

acordarea dreptului de preemtiune, societatea nu are drept de subscriere. 

Evidenţa acţiunilor și acţionarilor este ţinută în condiţiile legii de către S.C. Depozitarul Central S.A. 

Bucureşti. 

2. Bazele întocmirii     

(a) Declarația de conformitate 

Situaţiile financiare individuale se întocmesc de către Societate în conformitate cu Standardele 

Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”) avizate de Uniunea Europeana.Societatea aplica 

reglementarile cuprinse in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 2844/din 12 decembrie 2016 

pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare 

Financiară 

Data tranziţiei la Standardele Internaționale de Raportare Financiară a fost 1 ianuarie 2011 

Începând cu exercițiul financiar al anului 2012, societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt 

admise la tranzacționare pe o piață reglementată au obligația de a aplica IFRS la întocmirea situațiilor 

financiare anuale individuale. 

 (b) Prezentarea situațiilor financiare 

Situaţiile financiare individuale sunt prezentate în conformitate cu cerinţele IAS 1 Prezentarea 

situaţiilor financiare. Societatea a adoptat o prezentare bazată pe lichiditate în cadrul situaţiei poziţiei 

financiare şi o prezentare a veniturilor şi cheltuielilor în funcţie de natura lor în cadrul situaţiei 
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rezultatului global, considerând că aceste metode de prezentare oferă informaţii care sunt credibile şi 

mai relevante decât cele care ar fi fost prezentate în baza altor metode permise de IAS 1.  

(c) Moneda funcțională și de prezentare 

Conducerea Societăţii consideră că moneda funcţională, aşa cum este aceasta definită de IAS 21 

Efectele variaţiei cursului de schimb valutar, este leul românesc (lei). Situaţiile financiare individuale 

sunt prezentate în lei, rotunjite la cel mai apropiat leu, monedă pe care conducerea Societăţii a ales-o 

ca monedă de prezentare.  

(d) Bazele evaluării  

Situațiile financiare individuale au fost întocmite pe baza costului istoric cu excepția terenurilor și 

clădirilor care sunt evaluate utilizând modelul costului presupus.  

Politicile contabile definite mai jos au fost aplicate consecvent pentru toate perioadele prezentate în 

aceste situaţii financiare. 

 Aceste situații financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.  

(e) Utilizarea estimărilor şi judecăţilor 

Pregătirea situaţiilor financiare individuale în conformitate cu Standardele Internaționale de 

Raportare Financiară (“IFRS”) presupune utilizarea din partea conducerii a unor estimări, judecăţi şi 

ipoteze ce afectează aplicarea politicilor contabile precum şi valoarea raportată a activelor, datoriilor, 

veniturilor şi cheltuielilor. Judecăţile şi ipotezele asociate acestor estimări sunt bazate pe experienţa 

istorică precum şi pe alţi factori consideraţi rezonabili în contextul acestor estimări. Rezultatele 

acestor estimări formează baza judecăţilor referitoare la valorile contabile ale activelor şi datoriilor 

care nu pot fi obţinute din alte surse de informaţii. Rezultatele obţinute pot fi diferite de valorile 

estimărilor. 

Judecăţile şi ipotezele ce stau la baza lor sunt revizuite periodic de către Societate. Revizuirile 

estimărilor contabile sunt recunoscute în perioada în care estimările sunt revizuite, dacă revizuirile 

afectează doar acea perioadă, sau în perioada în care estimările sunt revizuite şi perioadele viitoare 

dacă revizuirile afectează atât perioada curentă cât şi perioadele viitoare. 

Pregătirea situaţiilor financiare individuale în conformitate cu IFRS presupune utilizarea de către 

conducere a unor raţionamente profesionale, estimări şi ipoteze care afectează aplicarea politicilor 

contabile şi valoarea raportată a activelor, datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor. Rezultatele efective 

pot diferi de valorile estimate. 

Estimările şi ipotezele care stau la baza acestora sunt revizuite periodic. Revizuirile estimărilor 

contabile sunt recunoscute în perioada în care estimarea a fost revizuită şi în perioadele viitoare 

afectate. 

3. Politici contabile semnificative 

Politicile contabile au fost aplicate în mod consecvent asupra tuturor perioadelor prezentate în 

situaţiile financiare individuale întocmite de Societate. 

Situațiile financiare individuale sunt întocmite pe baza ipotezei că Societatea își va continua 

activitatea în viitorul previzibil. Pentru evaluarea aplicabilității acestei ipoteze, conducerea analizează 

previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. 

(a) Tranzacţii în monedă străină 

Operaţiunile exprimate în monedă străină sunt înregistrate în lei la cursul oficial de schimb valutar de 

la data decontării tranzacţiilor. Activele şi datoriile monetare înregistrate în devize la data întocmirii 

bilanţului contabil sunt transformate în monedă funcţională la cursul de schimb valutar din ziua 

respectivă. 
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Câştigurile sau pierderile din decontarea acestora şi din conversia folosind cursul de schimb valutar 

de la sfârşitul exerciţiului financiar a activelor şi datoriilor monetare denominate în monedă străină 

sunt recunoscute în situaţia rezultatului global.  

Cursurile de schimb valutar ale principalelor monede străine au fost: 

Valuta       31 decembrie 2017 31 decembrie 2016 Variaţie 

 

Euro (EUR) 4,6597 4,5411 +2,61 % 

Dolar american (USD)                             3,8915 4,3033 -9,57 % 

 

    

(b) Contabilizarea efectului hiperinflaţiei 

În conformitate cu IAS 29 Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste, situaţiile financiare 

ale unei entităţi a cărei monedă funcţională este moneda unei economii hiperinflaţioniste trebuie 

prezentate în unitatea de măsură curentă la data încheierii bilanţului (elementele nemonetare sunt 

retratate folosind un indice general al preţurilor de la data achiziţiei sau a contribuţiei). 

Conform IAS 29, o economie este considerată ca fiind hiperinflaţionistă dacă, pe lângă alţi factori, 

rata cumulată a inflaţiei pe o perioadă de trei ani depăşeşte 100%.  

Scăderea continuă a ratei inflaţiei şi alţi factori legaţi de caracteristicile mediului economic din 

România indică faptul că economia a cărei monedă funcţională a fost adoptată de către Societate a 

încetat să mai fie hiperinflaţionistă, cu efect asupra perioadelor financiare începând cu 1 ianuarie 

2004.  

Astfel, valorile exprimate în unitatea de măsură curentă la 31 decembrie 2003 sunt tratate ca bază 

pentru valorile contabile raportate în situaţiile financiare individuale şi nu reprezintă valori evaluate, 

cost de înlocuire, sau oricare altă măsurare a valorii curente a activelor sau a preţurilor la care 

tranzacţiile ar avea loc în acest moment. 

În scopul întocmirii situaţiilor financiare individuale, Societatea ajustează capitalul social pentru a fi 

exprimat în unitatea de măsură curentă la 31 decembrie 2003. 

(c) Instrumente financiare 

(i) Active financiare nederivate 

Societatea recunoaște inițial activele financiare (creditele, creanțele și depozitele) la data la care au 

fost inițiate. Toate celelalte active financiare sunt recunoscute inițial la data tranzacționării când 

Societatea devine parte a condițiilor contractuale ale instrumentului. 

Societatea derecunoaște un activ financiar atunci când expiră drepturile contractuale asupra fluxurilor 

de numerar generate de activ sau când sunt transferate drepturile de a încasa fluxurile de numerar 

contractuale ale activului financiar printr-o tranzacție prin care riscurile și beneficiile dreptului de 

proprietate asupra activului financiar sunt transferate în mod semnificativ. Orice interes în activul 

financiar transferat care este creat sau păstrat de către Societate este recunoscut separat ca un activ 

sau o datorie. 

Activele și datoriile financiare sunt compensate iar în situația poziției financiare este prezentată 

valoarea netă numai atunci când Societatea are dreptul legal de a compensa valorile și intenționează 

fie să le deconteze în baza netă, fie să realizeze activul și să stingă obligația simultan. 

Societatea deține următoarele active financiare nederivate: numerar și echivalente de numerar, creanțe 

și investitii detinute pana la scadenta.. 

Creanțe 

Creanțele sunt active financiare cu plăți fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piață activă. 

Asemenea active sunt recunoscute inițial la valoarea justă plus orice costuri de tranzacționare direct 
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atribuibile. Ulterior recunoașterii inițiale, creanțele sunt evaluate la cost amortizat utilizând metoda 

dobânzii efective minus valoarea pierderilor din depreciere.  Creanțele cuprind creanțe comerciale și 

alte creanțe. 

Numerar și echivalente de numerar 

Numerarul și echivalentele de numerar cuprind solduri de numerar, conturi curente și depozite 

rambursabile cu scadențe de până la trei luni de la data achiziției, și care sunt supuse unui risc 

nesemnificativ de schimbare a valorii juste a acestora și care sunt utilizate de către Societate în 

gestionarea angajamentelor sale pe termen scurt.    

Investitii detinute pana la scadenta 

Investitiile detinute pana la scadenta sunt active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile, 

si scadenta fixa, pe care entitatea are intentia ferma si capacitatea de a le pastra pana la scadenta. 

Investitiile detinute pana la scadenta sunt recunoscute inițial la valoarea justă plus orice costuri de 

tranzacționare direct atribuibile. 

Ulterior recunoașterii inițiale, acestea sunt evaluate la cost minus orice pierderi din depreciere. 

 (ii) Datorii financiare nederivate 

Societatea recunoaște inițial datoriile financiare nederivate la data tranzacționării, atunci când 

Societatea devine parte a condițiilor contractuale ale instrumentului. Acestea sunt recunoscute inițial 

la valoarea justă plus orice costuri de tranzacționare direct atribuibile. Ulterior recunoașterii inițiale, 

aceste datorii financiare sunt evaluate la cost amortizat utilizând metoda dobânzii efective. 

Societatea derecunoaște o datorie financiară atunci când obligațiile contractuale sunt achitate sau sunt 

anulate sau expiră. 

Societatea deține următoarele datorii financiare nederivate: împrumuturi, contracte de leasing 

financiar, garanții reținute subcontractorilor, datorii comerciale și alte datorii.  

(iii) Capital social – Acțiuni ordinare 

Acțiunile ordinare sunt clasificate ca parte a capitalurilor proprii. Costurile suplimentare direct 

atribuibile emisiunii acţiunilor ordinare şi opţiunilor pe acţiuni sunt recunoscute ca o reducere a 

capitalurilor proprii la valoarea netă de efectele fiscale. 

(d) Imobilizări corporale  

(i) Recunoaştere şi evaluare 

Imobilizările corporale recunoscute ca active sunt evaluate iniţial la cost de către Societate. Costul 

unui element de imobilizări corporale este format din preţul de cumpărare, inclusiv taxele 

nerecuperabile, după deducerea oricăror reduceri de preţ de natură comercială şi oricăror costuri care 

pot fi atribuite direct aducerii activului la locaţia şi în condiţia necesare pentru ca acesta să poată fi 

utilizat în scopul dorit de conducere, cum ar fi: cheltuielile cu angajaţii care rezultă direct din 

construcţia sau achiziţionarea activului, costurile de amenajare a amplasamentului, costurile iniţiale 

de livrare şi manipulare, costurile de instalare şi asamblare, onorariile profesionale. 

Costul unui element de imobilizări corporale construit de entitate include: 

• costul materialelor și cheltuielilor directe cu personalul; 

• alte costuri direct atribuibile aducerii activelor la stadiul necesar utilizării prestabilite; 

• când Societatea are obligația de a muta activul și de a restaura spațiul aferent, o estimare a 

costurilor de demontare și mutare a elementelor și de restaurare a spațiului în care acestea au 

fost capitalizate; și 

• costurile îndatorării capitalizate. 

Atunci când anumite componente ale unei imobilizări corporale au durata de viaţă utilă diferită, 

acestea sunt contabilizate ca elemente distincte (componente majore) de imobilizări corporale. 
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Conform IFRS 1, dacă o entitate utilizează valoarea justă drept cost presupus pentru un element de 

imobilizări corporale sau o imobilizare necorporală în situaţia de deschidere a poziţiei financiare, 

primele situaţii financiare ale entităţii întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de 

Raportare Financiară trebuie să prezinte pentru fiecare element din situaţia de deschidere a poziţiei 

financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară: 

- valoarea agregată a acelor valori juste; şi 

- ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform principiilor contabile anterioare. 

Valoarea imobilizărilor corporale ale Societăţii la  31 decembrie 2016 şi 31 decembrie 2015 este 

detaliată în nota 6. 

Imobilizările corporale sunt clasificate de către Societate în următoarele clase de active de aceeaşi 

natură şi cu utilizări similare: 

- terenuri; 

- construcţii; 

- echipamente, instalaţii tehnice şi maşini; 

- mijloace de transport; 

- alte imobilizări corporale. 

Terenurile și clădirile aflate în sold la data tranziției sunt evidenţiate utilizând metoda costului 

presupus, aceasta reprezentând valoarea justă la data ultimei reevaluări (31 decembrie 2008) efectuată 

anterior datei tranziției minus orice amortizare cumulată ulterior şi orice pierderi cumulate din 

depreciere până la 31 decembrie 2010. 

Celelalte imobilizări corporale sunt evidențiate la cost minus orice amortizare cumulată și orice 

pierderi cumulate din depreciere, acestea fiind achiziționate de Societate după data de 31 decembrie 

2003. 

(ii) Reclasificare ca investiție imobiliară 

Atunci când utilizarea unei proprietăți se modifică din proprietate imobiliară utilizată de posesor în 

investiție imobiliară, proprietatea este recunoscută la valoarea contabilă a proprietății imobiliare 

transferate și nu modifică nici costul respectivei proprietăți în scopul evaluării sau al prezentării 

informațiilor. Societatea a reclasificat la data trecerii la IFRS o serie de terenuri, clădiri și investiții în 

curs de execuție de la proprietate imobiliară la investiții imobiliare după o analiză a acestora în 

conformitate cu IAS 40 Investiții imobiliare. 

(iii) Cheltuieli ulterioare 

Cheltuielile ulterioare sunt capitalizate numai atunci când acestea cresc valoarea beneficiilor 

economice viitoare încorporate în activul căruia îi sunt destinate. Cheltuielile cu reparațiile și 

întreținerea sunt recunoscute în profit sau pierdere pe măsură ce sunt suportate.  

(iv)  Amortizare 

Elementele de imobilizări corporale sunt amortizate de la data la care sunt disponibile pentru utilizare 

sau sunt în stare de funcționare iar, pentru activele construite de entitate, de la data la care activul este 

finalizat și pregătit pentru utilizare. 

Amortizarea este calculată folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei utile de viaţă estimată a 

activelor, după cum urmează: 

Construcţii  8-60 ani 

Echipamente  2-15 ani 

Mijloace de transport    2-15 ani 

Mobilier şi alte imobilizări corporale  4-15 ani 

Terenurile nu sunt supuse amortizării ci doar amenajările de terenuri pe o durată utilă de viață de 24 

ani. 
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Amortizarea este în general recunoscută în profit sau pierdere, cu excepţia cazului în care suma este 

inclusă în valoarea contabilă a altui activ.  

Activele în leasing sunt amortizate pe perioada cea mai scurtă dintre durata contractului de leasing şi 

durata de viaţă utilă cu excepţia cazului în care se estimează cu un grad rezonabil de certitudine că 

Societatea va obţine dreptul de proprietate la sfârşitul contractului de leasing.  

Metodele de amortizare, duratele utile de viaţă estimate precum şi valorile reziduale sunt revizuite de 

către conducerea Societăţii la fiecare dată de raportare și ajustate, dacă este cazul. 

(v) Vânzarea/ casarea imobilizărilor corporale  

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanţ împreună cu amortizarea 

cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultate dintr-o asemenea operaţiune sunt 

incluse în profitul sau pierderea curent(ă). 

(e) Imobilizări necorporale  

(i) Recunoaștere și evaluare 

Imobilizările necorporale achiziţionate de către Societate şi care au durate de viaţă utilă determinate 

sunt evaluate la cost minus amortizarea cumulată şi pierderile din depreciere cumulate. Acestea au 

fost achiziționate de Societate după data de 31 decembrie 2003. 

(ii) Cercetare și dezvoltare 

Cheltuieli cu activitățile de cercetare, realizate în scopul câștigării unor cunoștințe sau interpretări 

științifice ori tehnice noi, sunt recunoscute în profit sau pierdere în momentul în care sunt suportate.  

Activitățile de dezvoltare implică un plan sau proiect ce vizează produse sau procese noi sau 

îmbunătățite substanțial. Costurile de dezvoltare sunt capitalizate numai dacă acestea pot fi evaluate 

credibil, produsul sau procesul este fezabil din punct de vedere tehnic și comercial, beneficiile 

economice viitoare sunt probabile iar Societatea intenționează și are suficiente resurse să finalizeze 

dezvoltarea și să utilizeze sau să vândă activul. Cheltuielile capitalizate includ costul materialelor, 

costurile directe cu personalul și costurile administrative care sunt direct atribuibile pregătirii activului 

pentru utilizarea prestabilită și costurile îndatorării capitalizate. Alte costuri de dezvoltare sunt 

recunoscute în profit sau pierdere în momentul în care sunt suportate. 

(iii) Cheltuieli ulterioare 

Cheltuielile ulterioare sunt capitalizate numai atunci când acestea cresc valoarea beneficiilor 

economice viitoare încorporate în activul căruia îi sunt destinate. Toate celelalte cheltuieli, inclusiv 

cheltuielile pentru fondul comercial şi mărcile generate intern, sunt recunoscute în profit sau pierdere 

în momentul în care sunt suportate. 

(iv) Amortizare 

Amortizarea este calculată pentru costul activului minus valoarea reziduală. 

Amortizarea este recunoscută în profit sau pierdere utilizând metoda liniară pentru durata de viaţă 

utilă estimată pentru imobilizările necorporale, altele decât fondul comercial, de la data la care sunt 

disponibile pentru utilizare. Duratele de viaţă utilă estimate pentru perioada curentă şi pentru 

perioadele comparative sunt următoarele: 

• software           1-5 ani 

Metodele de amortizare, duratele de viaţă utilă şi valorile reziduale sunt revizuite la sfârşitul fiecărui 

an financiar şi sunt ajustate dacă este cazul. 

(f) Investiții imobiliare 

Investiţiile imobiliare sunt proprietăţi deţinute fie pentru a fi închiriate, fie pentru creşterea valorii 

capitalului sau pentru ambele, dar nu pentru vânzarea în cursul activităţii obişnuite, utilizarea în 

producţie sau furnizarea de bunuri sau servicii sau pentru scopuri administrative.  
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Investiţiile imobiliare sunt iniţial evaluate la cost şi ulterior evaluate la cost minus amortizarea 

cumulată şi pierderile din depreciere cumulate. 

Costul include cheltuieli care pot fi atribuite direct achiziţiei investiţiilor imobiliare. Costul 

investiţiilor imobiliare realizate în regie proprie include costul materialelor şi forţa de muncă directă, 

plus alte costuri direct atribuibile aducerii investiţiilor imobiliare la o stare de funcţionare destinată 

utilizării precum şi costurile îndatorării capitalizate. 

Societatea evaluează investițiile imobiliare aflate în sold la data tranziției la IFRS la costul presupus 

care reprezintă valoarea justă la data ultimei reevaluări (31 decembrie 2008) efectuată anterior datei 

tranziției minus orice amortizare acumulată ulterior şi orice pierderi acumulate din depreciere până la 

31 decembrie 2010.  

Orice câștig sau pierdere din cedarea unei investiții imobiliare (calculat ca diferență între încasările 

nete din cedare și valoarea contabilă a elementului) se recunoaşte în profit sau pierdere.  

(g) Stocuri 

(i) Recunoaștere și evaluare 

Stocurile sunt evaluate la minimul dintre cost şi valoarea realizabilă netă.  

Costul stocurilor se bazează pe principiul primul intrat primul ieșit (FIFO) şi include cheltuielile 

efectuate pentru achiziţia stocurilor, costurile de producţie sau de prelucrare şi alte costuri suportate 

pentru a aduce stocurile în forma şi în locaţia prezentă.  

Stocurile utilizate în activitatea de vânzare cu amănuntul sunt evaluate la preţul de vânzare. 

Societatea deține în stocuri apartamente care sunt destinate vânzării și care au fost construite în regie 

proprie. Costurile ocazionate de construirea acestor apartamente cuprind:  

• prețul de cumpărare;  

• taxele vamale de import și alte taxe (cu excepția celor care sunt recuperate ulterior de la 

autoritățile fiscale); 

• costurile de transport; 

• costurile de manipulare; 

• alte costuri care pot fi atribuite direct achiziției de produse finite, materiale și servicii; 

• costurile direct legate de unitățile produse (e.g. manopera directă); 

• alocarea sistematică a regiei fixe de producție (e.g. amortizarea,  întreținerea secțiilor și 

utilajelor, costurile cu conducerea și administrarea secției, etc.); 

• alocarea sistematică a regiei variabile de producție, (e.g. materiale indirecte, forță de muncă 

indirectă, etc. care variază proporțional cu volumul producției);  

• regii generale, altele decât cele legate de producție; 

• costurile îndatorării. 

Valoarea realizabilă netă este preţul de vânzare estimat pe parcursul desfăşurării normale a activităţii 

minus costurile estimate pentru finalizare şi costurile necesare efectuării vânzării.  

(ii) Reclasificare ca investiție imobiliară 

Atunci când utilizarea unui element se modifică din categoria stocurilor în cea a investițiilor 

imobiliare, aceastea sunt recunoscute la valoarea contabilă a stocurilor transferate. 

(h) Contracte de construcții în curs de execuție 

Contractele de construcții sunt reglementate prin IAS 11 Contracte de construcție. Construcțiile în 

curs de execuție reprezintă valoarea brută ce se preconizează că va fi încasată de la clienți pentru 
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munca prestată până în prezent. Evaluarea se realizează la cost plus profitul recunoscut până în prezent  

minus sumele facturate pentru munca prestată și pierderile recunoscute. Costul include toate 

cheltuielile direct legate de proiecte specifice și o alocare a cheltuielilor administrative fixe și variabile 

efectuate în cadrul activităților contractuale ale Societății pe baza capacității operaționale normale. 

Construcțiile în curs de execuție sunt prezentate ca parte a creanțelor comerciale în situația poziției 

financiare pentru toate contractele pentru care costurile suportate plus profitul recunoscut depășesc 

sumele facturate pentru munca prestată și pierderi recunoscute. Dacă sumele facturate pentru munca 

prestată și pierderile recunoscute depășesc costurile suportate plus profitul recunoscut, atunci 

diferența este prezentată în situația poziției financiare ca venit în avans. Avansurile încasate de la 

clienți sunt prezentate drept venituri înregistrate în avans în situația poziției financiare. 

(i) Deprecierea activelor  

Active nefinanciare 

Valoarea contabilă a activelor Societăţii care nu sunt de natură financiară, altele decât activele de 

natura impozitelor amânate, sunt revizuite la fiecare dată de raportare pentru a identifica existenţa 

indiciilor de depreciere. Dacă există asemenea indicii, se estimează valoarea recuperabilă a activelor 

respective. 

O pierdere din depreciere este recunoscută atunci când valoarea contabilă a activului sau a unităţii 

sale generatoare de numerar depăşeşte valoarea recuperabilă a activului sau a unităţii generatoare de 

numerar. O unitate generatoare de numerar este cel mai mic grup identificabil care generează numerar 

şi care în mod independent faţă de alte active şi alte grupuri de active are capacitatea de a genera 

fluxuri de numerar. Pierderile din depreciere se recunosc în situația rezultatului global. 

Valoarea recuperabilă a unui activ sau a unei unităţi generatoare de numerar este maximul dintre 

valoarea de utilizare şi valoarea sa justă mai puţin costurile pentru vânzarea acelui activ sau unităţi. 

Pentru determinarea valorii de utilizare, fluxurile viitoare preconizate de numerar sunt actualizate 

folosind o rată de actualizare înainte de impozitare care reflectă condiţiile curente de piaţă şi riscurile 

specifice activului respectiv. 

Pierderile din depreciere recunoscute în perioadele precedente sunt evaluate la fiecare dată de 

raportare pentru a determina dacă s-au diminuat sau nu mai există. Pierderea din depreciere se reia 

dacă s-a produs o schimbare în estimările folosite pentru a determina valoarea de recuperare. 

Pierderea din depreciere se reia doar în cazul în care valoarea contabilă a activului nu depăşeşte 

valoarea contabilă care s-ar fi calculat, netă de amortizare şi depreciere, dacă pierderea din depreciere 

nu ar fi fost recunoscută. 

Active financiare 

Pierderile din depreciere aferente activelor financiare disponibile pentru vânzare sunt recunoscute 

prin reclasificarea pierderilor acumulate în rezervele de valoare justă, din capitalurile proprii în profit 

sau pierdere. Pierderea cumulată care a fost reclasificată de la capitaluri proprii în profit sau pierdere 

este diferența între costul de achiziție, net de rambursările de principal și amortizare și valoarea justă 

curentă minus orice pierdere din depreciere recunoscută anterior în profit sau pierdere. Modificările 

pierderilor din depreciere cumulate atribuibile aplicării metodei dobânzii efective sunt reflectate ca o 

componentă a venitului din dobânzi. Dacă, într-o perioadă ulterioară, valoarea justă a unui instrument 

de datorie disponibil pentru vânzare depreciat crește iar creșterea poate fi asociată în mod obiectiv 

unui eveniment care a avut loc după ce pierderea din depreciere a fost recunoscută în profit sau 

pierdere, atunci pierderea din depreciere este reluată, iar valoarea reluării este recunoscută în profit 

sau pierdere. Totuși, orice recuperare ulterioară a valorii juste a unui instrument de capital disponibil 

pentru vânzare depreciat este recunoscut la alte elemente ale rezultatului global. 
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(j) Dividende de distribuit 

Dividendele sunt tratate ca o distribuire a profitului în perioada în care au fost declarate şi aprobate 

de către Adunarea Generală a Acţionarilor. Dividendele declarate înaintea datei de raportare sunt 

înregistrate ca obligații la data raportării. 

Dividendele repartizate deținătorilor de acțiuni, propuse sau declarate după perioada de raportare, 

precum și celelalte repartizări similare efectuate din profitul determinat în baza IFRS și cuprins în 

situațiile financiare anuale, nu trebuie recunoscute ca datorie la finalul perioadei de raportare. 

(k) Rezerve din reevaluare 

Ultima reevaluare contabila a activelor imobilizate a fost realizata la data de 31.12.2008.Au fost 

reevaluate terenurile si cladirile din patrimoniu, de catre o societate autorizata.    

La data tranzitiei la Standardele Internationale de Raportare Financiara, societatea a evaluat 

imobilizarile corporale si activele imobiliare la costul presupus. Costurile presupuse atribuite 

respectivelor active au fost  valorile stabilite la 31.12.2008, in urma reevaluarii.Cu ocazia tranzitiei la 

IFRS-uri, rezerva din reevaluare in sold, precum si rezerva reprezentand surplusul din reevalaure 

realizat au fost reluate la rezultatul reportat.Pentru a cuantifica impactul fiscal, conform IAS 12, a fost 

inregistrat impozitul pe profit amanat. 

Incepand cu data tranzitiei la IFRS-uri, societatea a ales ca model de evaluare modelul bazat 

pe cost amortizat pentru toate activele si datoriile 

 (l) Rezerve legale 

Rezervele legale se constituie în proporție de 5% din profitul brut statutar de la sfârșitul anului până 

când rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social nominal (statutar) vărsat în conformitate 

cu prevederile legale. Aceste rezerve sunt deductibile la calculul impozitului pe profit și nu sunt 

distribuibile decât la lichidarea Societății. 

(m) Părți afiliate 

Părțile se consideră afiliate în cazul în care una din părți are posibilitatea de a controla în mod direct 

sau indirect, sau de a influența în mod semnificativ cealaltă parte fie prin proprietate, drepturi 

contractuale, relații familiale sau de altă natură, așa cum sunt definite în IAS 24 Prezentarea 

informațiilor privind părțile afiliate. 

(n) Beneficiile angajaţilor 

(i) Beneficii pe termen scurt 

Obligațiile cu beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor sunt evaluate fără a fi actualizate iar cheltuiala 

este recunoscută pe măsură ce serviciile aferente sunt prestate. O datorie este recunoscută la valoarea 

care se aşteaptă să fie plătită în cadrul unor planuri pe termen scurt de acordare a unor prime în 

numerar sau de participare la profit dacă Societatea are obligaţia legală sau implicită de a plăti această 

sumă pentru servicii furnizate anterior de către angajaţi iar obligaţia poate fi estimată în mod credibil. 

Beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor includ salariile, primele şi contribuţiile la asigurările 

sociale. Beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor sunt recunoscute ca şi cheltuială atunci când 

serviciile sunt prestate. 

(ii) Planuri de contribuţii determinate 

Societatea efectuează plăţi în numele angajaţilor proprii către sistemul de pensii al statului român, 

asigurările de sănătate şi fondul de şomaj, în decursul derulării activităţii normale. 

Toţi angajaţii Societăţii sunt membri şi de asemenea au obligaţia legală de a contribui (prin 

intermediul contribuţiilor sociale) la sistemul de pensii al Statului român (un plan de contribuţii 

determinate al Statului). Toate contribuţiile aferente sunt recunoscute în profitul sau pierderea 

perioadei atunci când sunt efectuate. Societatea nu are alte obligaţii suplimentare. 
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Societatea nu este angajată în niciun sistem de pensii independent şi, în consecinţă, nu are niciun fel 

de alte obligaţii în acest sens. Societatea nu este angajată în niciun alt sistem de beneficii post 

pensionare. Societatea nu are obligaţia de a presta servicii ulterioare foştilor sau actualilor salariaţi. 

(iii) Beneficiile pe termen lung ale angajaţilor  

Obligaţia netă a Societăţii în ceea ce priveşte beneficiile aferente serviciilor pe termen lung este 

reprezentată de valoarea beneficiilor viitoare pe care angajaţii le-au câştigat în schimbul serviciilor 

prestate de către aceștia în perioada curentă şi perioadele anterioare.  

Societatea are obligaţia acordării către angajaţi de beneficii la data pensionării, conform contractului 

colectiv de muncă.  

(iv) Beneficii pentru încetarea contractelor de muncă 

Beneficiile pentru încetarea contractelor de muncă sunt recunoscute ca o cheltuială în momentul în 

care Societatea poate demonstra, fără a exista o posibilitate reală de renunţare, angajamentul faţă de 

un plan oficial detaliat fie de a înceta contractele de muncă înainte de data normală de pensionare, fie 

de a oferi beneficii pentru încetarea contractelor de muncă ca urmare a unei oferte de încurajare a 

şomajului voluntar. Cheltuielile cu beneficiile de încetare a contractului de muncă pentru şomajul 

voluntar sunt recunoscute dacă Societatea a făcut o ofertă de încurajare a plecării voluntare în şomaj, 

este probabil ca oferta să fie acceptată, iar numărul celor care vor accepta poate fi estimat în mod 

credibil. Dacă beneficiile sunt scadente la mai mult de 12 luni după perioada de raportare, acestea 

sunt actualizate la valoarea lor prezentă. 

(o) Provizioane  

Un provizion este recunoscut dacă, în urma unui eveniment anterior, Societatea are o obligație 

prezentă legală sau implicită care poate fi estimată în mod credibil și este probabil ca o ieșire de 

beneficii economice să fie necesară pentru a stinge obligația. Provizioanele sunt determinate 

actualizând fluxurile de trezorerie viitoare preconizate utilizând o rată înainte de impozitare care să 

reflecte evaluările curente ale pieței cu privire la valoarea în timp a banilor și riscurile specifice 

datoriei. Amortizarea actualizării este recunoscută ca și cheltuială financiară.  

(i) Garanții 

Un provizion pentru garanții este recunoscut atunci când produsele sau serviciile acoperite de garanție 

sunt vândute. Societatea a constituit provizioane pentru garanții în legătură cu lucrările de construcții 

efectuate pentru clienții săi. 

Valoarea provizionului se bazează pe informații istorice cu privire la garanțiile acordate și este 

estimată prin ponderarea tuturor rezultatelor posibile cu probabilitatea de realizare a fiecăruia. 

Începând cu anul 2011 provizioanele au fost recunoscute la nivelul cotelor de garanții de bună 

execuție specificate în contracte, cote care s-au aplicat la valoarea veniturilor recunoscute. 

(p) Venituri 

(i) Vânzarea bunurilor 

Veniturile din vânzarea bunurilor în cursul activităților curente sunt evaluate la valoarea justă a 

contraprestației încasate sau de încasat, minus retururi, reduceri comerciale și rabaturi pentru volum. 

Veniturile sunt recunoscute atunci când riscurile și beneficiile semnificative aferente dreptului de 

proprietate au fost transferate la client, recuperarea contraprestației este probabilă, costurile aferente 

și retururile posibile de bunuri pot fi estimate credibil, entitatea nu mai este implicată în gestionarea 

bunurilor vândute, iar mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil. Dacă este probabil ca 

anumite reduceri sau rabaturi să fie acordate iar valoarea acestora poate fi evaluată în mod credibil, 

atunci acestea sunt recunoscute ca o reducere a veniturilor pe măsură ce sunt recunoscute vânzările. 

Momentul când are loc transferul riscurilor şi beneficiilor variază în funcţie de termenii individuali 

din contractele de vânzare.  
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În cazul contractelor cu plata în rate sau în cazul în care scadența este amânată peste limitele normale, 

se recunoaște o componentă de dobandă. 

(ii) Prestarea serviciilor 

Veniturile din serviciile prestate sunt recunoscute în profit sau pierdere proporţional cu stadiul de 

execuţie al tranzacţiei la data raportării. Stadiul de execuţie este evaluat în raport cu analiza lucrărilor 

executate. 

(iii) Contracte de construcții 

Veniturile contractuale includ valoarea iniţială convenită în contract plus modificările lucrărilor 

contractate, pretenţiile şi plăţile de stimulare în măsura în care este probabil ca acestea să conducă la 

obţinerea unui venit şi pot fi evaluate credibil. Atunci când rezultatul unui contract de construcţii 

poate fi estimat în mod credibil, veniturile contractului sunt recunoscute în profit sau pierdere 

proporţional cu stadiul de execuţie al contractului. Stadiul de execuţie este cunoscut drept metoda 

procentului de finalizare a contractului. Conform acestei metode, veniturile contractuale sunt corelate 

cu costurile contractuale suportate pentru atingerea stadiului de execuție, având drept rezultat 

raportarea venitului, a cheltuielilor și a profitului care pot fi atribuite procentului de lucrări exectuate. 

Atunci când rezultatul unui contract de construcţii nu poate fi estimat în mod credibil, veniturile 

contractului sunt recunoscute numai în limita costurilor suportate în cadrul contractului care este 

probabil că vor fi recuperabile. 

Cheltuielile contractului sunt recunoscute pe măsură ce sunt efectuate cu excepţia cazului în care 

acestea creează un activ aferent unei activităţi contractuale viitoare. O pierdere preconizată aferentă 

contractului este recunoscută imediat în profit sau pierdere. 

(iv) Venituri din chirii 

Veniturile din chirii aferente investiţiilor imobiliare sunt recunoscute, ca şi venituri, liniar pe durata 

contractului de închiriere. Stimulentele aferente contractelor de închiriere sunt recunoscute ca parte 

integrantă a veniturilor totale din chirii, pe durata contractului de închiriere. Veniturile din chiriile la 

alte proprietăţi sunt recunoscute ca alte venituri. 

(q) Contracte de leasing 

(i) Active achiziționate în leasing 

Activele deţinute de Societate în baza unui contract de leasing care transferă în mod substanţial toate 

riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate către Societate, sunt clasificate drept leasing 

financiar. La recunoaşterea iniţială, activul aflat în leasing este evaluat la cea mai mică valoare dintre 

valoarea sa justă şi valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing. Ulterior recunoașterii inițiale, 

activul este contabilizat în conformitate cu politica contabilă aplicabilă acelui activ.  

Activele deţinute în cadrul altor contracte de leasing sunt clasificate ca fiind leasing operaţional şi nu 

sunt recunoscute în situaţia poziţiei financiare a Societății. 

(ii) Plăți de leasing 

Plăţile realizate în cadrul contractelor de leasing operaţional sunt recunoscute în profit sau pierdere 

liniar pe durata contractului de leasing. Stimulentele aferente contractelor de leasing operaţional 

primite sunt recunoscute ca parte integrantă a cheltuielilor totale de leasing, pe durata contractului de 

leasing.  

Plăţile minime de leasing efectuate în cadrul unui contract de leasing financiar sunt alocate între 

cheltuiala financiară şi reducerea datoriei scadente. Cheltuiala financiară este alocată fiecărei perioade 

pe durata contractului de leasing astfel încât să se obţină o rată periodică constantă a dobânzii la soldul 

rămas al datoriei. 

 (r) Venituri și cheltuieli financiare 
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Veniturile financiare cuprind venituri din dobânzi aferente fondurilor investite și alte venituri 

financiare. Veniturile din dobânzi sunt recunoscute în profit sau pierdere în baza contabilităţii de 

angajamente, utilizând metoda dobânzii efective.  

Cheltuielile financiare cuprind cheltuiala cu dobânda aferentă împrumuturilor și alte cheltuieli 

financiare. 

Toate costurile îndatorării care nu sunt direct atribuibile achiziţiei, construcţiei sau producerii 

activelor cu ciclu lung de fabricaţie sunt recunoscute în profit sau pierdere utilizând metoda dobânzii 

efective. 

Câştigurile şi pierderile din diferenţe de schimb valutar privind activele şi datoriile financiare sunt 

raportate pe o bază netă fie ca venit financiar fie ca şi cheltuială financiară în funcţia de fluctuațiile 

valutare: câştig net sau pierdere netă. 

(s) Impozit 

Cheltuielile cu impozitul pe profit cuprind impozitul curent şi impozitul amânat.   

Impozitul pe profit este recunoscut în situația rezultatului global sau în alte elemente ale rezultatului 

global dacă impozitul este aferent elementelor de capital.  

(i) Impozitul curent 

Impozitul curent este impozitul de plătit aferent profitului realizat în perioada curentă, determinat în 

baza procentelor aplicate la data raportării şi a tuturor ajustărilor aferente perioadelor precedente.  

Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, rata impozitului pe profit a fost de 16% (31 

decembrie 2016: 16%).  Rata de impozitare aferentă veniturilor din dividende impozabile a fost de 

5% (31 decembrie 2016: 5%).  

(ii) Impozitul amânat 

Impozitul amânat este determinat de Societate folosind metoda bilanţului pentru acele diferenţe 

temporare ce apar între baza fiscală de calcul a impozitului pentru active şi datorii şi valoarea 

contabilă a acestora, folosită pentru raportare în situaţiile financiare individuale.  

Impozitul amânat este calculat pe baza procentelor de impozitare care se aşteaptă să fie aplicabile 

diferenţelor temporare la reluarea acestora, în baza legislaţiei în vigoare la data raportării. 

Creanţele şi datoriile cu impozitul amânat sunt compensate numai dacă există dreptul legal de a 

compensa datoriile şi creanţele curente cu impozitul şi dacă acestea sunt aferente impozitului colectat 

de aceeaşi autoritate fiscală pentru aceeaşi entitate supusă taxării sau pentru autorităţi fiscale diferite 

dar care doresc să realizeze decontarea creanţelor şi datoriilor curente cu impozitul utilizând o bază 

netă sau activele şi datoriile aferente vor fi realizate simultan.  

Creanţa privind impozitul amânat este recunoscută de Societate numai în măsura în care este probabilă 

realizarea de profituri viitoare care să poată fi utilizate pentru acoperirea pierderii fiscale. Creanţa 

privind impozitul amânat este revizuită la încheierea fiecărui exerciţiu financiar şi este diminuată în 

măsura în care beneficiul fiscal aferent este improbabil să se realizeze. Impozitele adiţionale care apar 

din distribuirea de dividende sunt recunoscute la aceeaşi dată cu obligaţia de plată a dividendelor.  

(iii) Expuneri fiscale  

Pentru determinarea valorii impozitului curent şi a celui amânat, Societatea ia în considerare impactul 

poziţiilor fiscale incerte şi posibilitatea apariţiei taxelor şi dobânzilor suplimentare. Această evaluare 

se bazează pe estimări şi ipoteze şi poate implica o serie de raţionamente cu privire la evenimentele 

viitoare. Informaţii noi pot deveni disponibile, determinând astfel Societatea să îşi modifice 

raţionamentul în ceea ce priveşte acurateţea estimării obligaţiilor fiscale existente; astfel de modificări 

ale obligaţiilor fiscale au efect asupra cheltuielilor cu impozitele în perioada în care se efectuează o 

astfel de determinare. 
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(t) Rezultatul pe acţiune   

Societatea prezintă rezultatul pe acţiune de bază şi diluat pentru acţiunile ordinare. Rezultatul pe 

acţiune de bază se determină prin divizarea profitului sau pierderii atribuibile acţionarilor ordinari ai 

Societăţii la numărul mediu ponderat de acţiuni ordinare aferente perioadei de raportare. Rezultatul 

pe acţiune diluat se determină prin ajustarea profitului sau pierderii atribuibile acţionarilor ordinari şi 

a numărului mediu ponderat de acţiuni ordinare cu efectele de diluare generate de acţiunile ordinare 

potenţiale.  

(u) Raportarea pe segmente  

Un segment este o componentă distinctă a Societăţii care furnizează anumite produse sau servicii 

(segment de activitate) sau furnizează produse şi servicii într-un anumit mediu geografic (segment 

geografic) şi care este supus la riscuri şi beneficii diferite de cele ale celorlalte segmente. La data de 

31 decembrie 2017 şi 31 decembrie 2016 Societatea a identificat segmente de activitate și nu a 

identificat segmente geografice raportabile semnificative.  

Rezultatele obţinute pe segmente, care sunt raportate către conducerea Societății (principalului factor 

decizional operațional) includ elemente direct atribuibile unui segment precum şi elemente care pot 

fi alocate pe o bază rezonabilă. Elementele nealocate cuprind în principal active corporative (în primul 

rând sediul central al Societăţii), cheltuielile aferente sediului central, creanţele şi datoriile privind 

impozitul pe profit, câștigurile din cedarea activelor, veniturile și cheltuielile cu provizioanele. 

(v) Active si datorii contingente  

Datoriile contingente nu sunt recunoscute în situațiile financiare. Ele sunt prezentate cu excepția 

cazului în care posibilitatea unei ieșiri de resurse ce reprezintă beneficii economice este îndepărtată. 

Un activ contingent nu este recunoscut în situațiile financiare, ci este prezentat atunci când o intrare 

de beneficii economice este probabilă.  

(w) Evenimente ulterioare 

Situațiile financiare reflectă evenimentele ulterioare sfârșitului de an, evenimente care furnizează 

informații suplimentare despre poziția Societății la data raportării sau cele care indică o posibilă 

încălcare a principiului continuității activității (evenimente ce determină ajustări). Evenimentele 

ulterioare sfârșitului de an ce nu constituie evenimente ce determină ajustări sunt prezentate în note 

atunci când sunt considerate semnificative. 

(x) Cifre comparative 

Situația poziției financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2017 prezintă comparabilitate 

cu situația poziției financiare pentru perioadele încheiate la 31 decembrie 2016. Situația rezultatului 

global pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2017 prezintă comparabilitate cu situația rezultatului 

global la 31 decembrie 2016. 

(y) Noi standarde şi interpretări 

Urmatoarele  Standarde noi, amendamente aduse Standardelor si Interpretari nu sunt obligatoriu in 

vigoare pentru perioadele anuale care incep la 1 ianuarie 2017 sau dupa aceasta data, si nu au fost 

aplicate la pregatirea acestora situatii financiare individuale. Entitatea intentioneaza sa adopte aceste 

pronuntari atunci cand vor intra in vigoare. 

1.Standarde, Interpretatari si modificari aduse Standardelor publicate care nu au intrat inca in vigoare 

pentru perioade anuale care incep la 1 ianuarie 2017 

- IFRS 15 Venituri din contractele cu clientii si Clarificari privind IFRS 15 Venituri din 

Contracte cu Clientii) 
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(In vigoare pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2018. Se permite 
aplicarea anterior acestei date.) 

Noul standard ofera un cadru care inlocuieste prevederile existente privind recunoasterea veniturilor in IFRS. 

Entitatile vor adopta un model in cinci pasi pentru a determina momentul cand trebuie sa recunoasca veniturile, 

si la ce valoare. Noul model precizeaza ca veniturile trebuie recunoscute atunci cand (sau pe masura ce) o 

entitate transfera controlul asupra bunurilor sau serviciilor catre un client la valoarea la care entitatea se 

asteapta sa aiba dreptul. Daca anumite criterii sunt indeplinite, veniturile sunt recunoscute: 

• Pe masura ce trece timpul, intr-o maniera care sa descrie performanta entitatii; sau  

• la un moment dat, atunci cand controlul asupra bunurilor sau serviciilor este transferat catre client 

IFRS 15 stabileste, de asemenea, principiile pe care o entitate urmeaza sa le aplice pentru pentru a furniza 

informatii calitatve si cantitative utile utilizatorilor situatiilor financiare cu privire la natura, suma, 

planificarea si gradul de incertitudine privind veniturile si fluxurile de numerar aferente unui contract cu un 

client. 

Clarificarile privind IFRS 15 clarifica unele dintre cerintele Standardului si ofera scutiri tranzitorii 

suplimentare pentru companiile care implementeaza noul standard. 

Amendamentele clarifica modul de a: 

• identifica o obligatie contractuala - promisiunea de a transfera un bun sau un serviciu unui client - intr-

un contract; 

• stabili daca o societate este principal (furnizor de bun sau serviciu) sau agent (responsabil cu organizarea 

ca bunul sau serviciul sa fie furnizat); si 

• stabili daca veniturile din acordarea unei licente trebuie recunoscute la un moment dat sau cu timpul. 

Amendamentele furnizeaza, de asemenea, entitatilor doua solutii practice suplimentare: 

• O entitate nu este nevoita sa retrateze contractele care sunt finalizate la inceputul celei mai timpurii 

perioade prezentate (pentru entitatile care utilizeaza exclusiv metoda  retrospectiva completa); 

• Pentru contractele modificate inainte de inceputul celei mai timpurii perioade prezentate, o entitate nu 

trebuie sa retrateze retroactiv contractul, ci trebuie in schimb sa reflecte efectul agregat al tuturor 

modificarilor care apar inainte de inceputul celei mai timpurii perioade prezentate (de asemenea pentru 

entitatile care recunosc efectul cumulativ al aplicarii initiale a standardului la data aplicarii initiale). 

Desi nu a finalizat inca in totalitate evaluarea initiala a impactului potential al IFRS 15 asupra 

situatiilor financiare ale entitatii, conducerea nu se asteapta ca noul standard, atunci cand va fi 

aplicat prima data, sa aiba un impact semnificativ asupra situatiilor financiare ale entitatii. Cel 

mai probabil, momentul recunoasterii si modul de evaluare a veniturilor entitatii nu se vor 

schimba dupa adoptarea IFRS 15, datorita naturii operatiunilor entitatii si a tipurilor de venituri 

pe care le obtine. 

- IFRS 9 Instrumente financiare (2014) 

(In vigoare pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2018; se va aplica 
retrospectiv, cu unele exceptii. Retratarea perioadelor anterioare nu este necesara si este permisa 
numai in cazul in care informatile sunt disponibile fara utilizarea unei interpretari retroactive. Se 
permite aplicarea anterior acestei date.) 

Acest standard inlocuieste prevederile IAS 39, Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare mai putin 

exceptia din IAS 39 privind acoperirea impotriva riscurilor de expunere la rata dobanzii a valorii juste a unui 

portofoliu de active financiare sau de datorii financiare pentru protejarea valorii juste a unei expuneri a 

ratei, entitatile avand totodata posibilitatea de a alege ca politica contabila aplicarea cerintelor contabilitatii 

de acoperire din IFRS 9 sau continuarea aplicarii cerintelor contabilitatii de acoperire existente in IAS 39 

pentru toate contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor, pana la intrarea in vigoare a standardului 

rezultat din proiectul IASB in domeniul contabilitatii macroeconomice de acoperire. 
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Cu toate ca bazele de evaluare admise pentru active financiare - cost amortizat, valoare justa prin alte 

elemente ale rezultatului global (FVOCI) si valoare justa prin contul de profit si pierdere (FVTPL) - sunt 

similare cu IAS 39, difera semnificativ criteriile de clasificare in categoria de evaluare corespunzatoare. 

Un activ financiar este evaluat la cost amortizat daca sunt indeplinite urmatoarele doua conditii: 

• activele sunt detinute intr-un model de afaceri al carui obiectiv este acela de a detine active cu scopul 

de a colecta fluxurile de numerar contractuale; si, 

• termenii sai contractuali dau nastere in momentele specificate la fluxuri de numerar reprezentand 

exclusiv plata principalului si a dobanzilor aferente principalului neplatit. 

In caz contrar, de ex. în cazul instrumentelor de capitaluri proprii ale altor entități, un activ financiar va fi 

evaluat la valoarea justă. 

Câștigurile și pierderile din reevaluarea activelor financiare evaluate la valoarea justă sunt recunoscute în 

contul de profit si pierdere, in afara de activele deținute în cadrul unui model de afaceri al cărui obiectiv este 

atins atât prin colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale și cat si prin vânzarea de active financiare - 

aceste câștiguri și pierderi din reevaluare sunt recunoscute în OCI. 

In plus, pentru un instrument de capitaluri proprii netranzactionat, o companie poate alege sa prezinte 

irevocabil modificarile ulterioare ale valorii juste (inclusiv castigurile si pierderile cauzate de cursul valutar) 

in alte elemente ale rezultatului global in mod irevocabil. Acestea nu sunt reclasificate in contul de profit si 

pierdere sub nicio forma. 

In cazul instrumentelor de datorie evaluate la FVOCI, veniturile din dobanzi, pierderile asteptate din 

depreciere si castigurile sau pierderile din diferente de curs valutar sunt recunoscute in contul de  profit sau 

pierdere in acelasi mod ca in cazul activelor masurate  la cost amortizat. Alte castiguri si pierderi sunt 

recunoscute in alte elemente ale rezultatului global si sunt reclasificate in contul de profit si pierdere in 

momentul derecunoasterii. 

Modelul de depreciere din IFRS 9 inlocuieste modelul de "pierderi suportate" din IAS 39, cu un model de 

"pierderi  preconizate din creditare" (ECL), ceea ce inseamna nu va mai fi necesar ca un eveniment de 

pierdere sa aiba loc inainte de recunoasterea unei ajustari pentru depreciere. 

Noul model de depreciere se va aplica activelor financiare masurate la cost amortizat sau FVOCI, cu 

exceptia investitiilor in instrumente de capitaluri proprii si activelor contractuale.  

In conformitate cu IFRS 9, provizioanele pentru pierderi vor fi masurate pe una din urmatoarele baze: 

• ECL pe 12 luni: aceste ECL rezulta din evenimente de neplata posibile in termen de 12 luni de la data 

raportarii; si  

• ECL pe viata: aceste ECL rezulta din toate evenimentele de neplata posibile pe durata de viata 

preconizata a unui instrument financiar. 

IFRS 9 include un model general nou al contabilitatii de acoperire, care aliniaza mai indeaproape 

contabilitatea de acoperire cu managementul riscului. Tipurile de relatii de acoperire – a valorii juste, a 

fluxurilor de numerar si a investitiilor nete in activitati din strainatate - raman neschimbate, dar va fi necesar 

un rationament profesional suplimentar. 

Standardul contine cerinte noi pentru a realiza, continua si intrerupe contabilitatea de acoperire si permite 

ca  expuneri suplimentare sa fie desemnate ca elemente acoperite. 

Sunt necesare prezentari de informatii suplimentare cu privire la activitatile de management si de acoperire a 

riscului unei entitati. 

Entitatea se așteaptă ca noul standard, atunci când va fi aplicat prima data, să aibă un impact 
semnificativ asupra situațiilor financiare.Societatea este in curs de definire a noilor metode de calcul 
al deprecierilor. 
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- Amendamente aduse IFRS 4: Aplicarea IFRS 9 Instrumente financiare cu IFRS 4 

Contracte de asigurare 

(In vigoare pentru perioade anuale incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2018; se permite aplicarea 

anterior acestei date). 

Modificarile abordeaza preocuparile legate de implementarea IFRS 9, inainte de implementarea standardului 

de inlocuire a IFRS 4 elaborat in prezent de catre IASB. Modificarile introduc doua solutii optionale. O solutie 

este o scutire temporara de la IFRS 9, amanand practic aplicarea sa pentru unii asiguratori. Cealalta este o 

abordare de suprapunere a prezentarii pentru a atenua volatilitatea care poate aparea in momentul aplicarii 

IFRS 9 inainte de viitorul standard privind contractele de asigurare. 

Entitatea nu anticipeaza un impact asupra situatiilor financiare. 

- IFRS 16 Leasing   

(In vigoare pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2019. Se permite 

aplicarea anterior acestei date daca entitatea aplica si IFRS 15). 

 

IFRS 16 inlocuieste IAS 17 Leasing si interpretarile aferente. Standardul elimina modelul actual de 

contabilitate pentru locatari si in schimb cere companiilor sa recunoasca cele mai multe contracte de leasing 

in bilant in cadrul unui singur model, eliminand distinctia dintre leasing-ul operational si cel financiar.  

 

In conformitate cu IFRS 16, un contract este sau contine leasing daca transmite dreptul de a controla utilizarea 

unui activ identificat pentru o perioada de timp, in schimbul unei contraprestatii. In cazul acestui tip de 

contracte, noul model impune ca un locatar sa recunoasca un activ cu drept de utilizare a activului suport si o 

datorie de leasing. Activul referitor la dreptul de utilizare este amortizat iar datoria acumuleaza dobanda. Acest 

lucru va avea ca rezultat un model de recunoastere a unei cheltuieli mai mari la inceputul contractelor pentru 

cele mai multe leasing-uri, chiar si atunci cand locatarul plateste chirii anuale constante. 

Noul standard introduce o serie de exceptii de la domeniul de aplicare pentru utilizatori care includ: 

 

• contracte de leasing cu o durata de inchiriere de 12 luni sau mai putin si care nu contin optiuni de achizitie 

si 

• contracte de leasing unde activul suport are o valoare mica (tranzactii de leasing "cu valori reduse"). 

 

Contabilitatea locatorului va ramane in mare masura neafectata de introducerea noului standard iar distinctia 

dintre leasing-ul operational si cel financiar va fi pastrata. 

Entitatea este in curs de analiza a impactului pe care noul standard il va avea asupra situatiilor 

financiare. 

- Imbunatatiri anuale aduse IFRS ciclul 2014-2016  

(In vigoare pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2018 cu exceptia 

modificarilor IFRS 12 care se vor aplica pentru perioade anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 

2017) 

Imbunatatirile aduse IFRS (2014-2016) contine 3 amendamente aduse standardelor. Principalele 

schimbari au vizat: 

• eliminarea scutirilor pe termen scurt pentru entitatile care aplica pentru prima data ( IFRS 1 Adoptarea 

pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara) referitoare, printre altele, la 

dispozitiile de tranzitie din IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat privind prezentarile 

comparative de informatii si transferurile de active financiare si din IAS 19 Beneficiile angajatilor; 

Scutirile au fost eliminate din cauza faptului ca ele au fost disponibile entitatilor numai pentru perioadele 

de raportare care au trecut; 

• clarificarea cerintelor din IFRS 12 Prezentarea intereselor detinute in alte entitati cu exceptia prezentarii 

informatiilor financiare rezumate in conformitate cu paragrafele B10-B16 din standardul respectiv) se 
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aplica entitatilor care au un interes in filiale sau in angajamente comune sau entitati asociate sau entitati 

structurate neconsolidate care sunt clasificate drept detinute in vederea vanzarii sau operatiuni 

intrerupte in conformitate cu IFRS 5 Active imobilizate detinute in vederea vanzarii si activitati 

intrerupte; si 

sa clarifice faptul ca alegerea scutirii de la aplicarea metodei punerii in echivalenta in conformitate cu IAS 28 

Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie se va face separat pentru fiecare entitate asociata 

sau asociere in participatie la recunoasterea initiala a etitatii asociate sau a asocierii in participatie. 

Se preconizeaza ca niciuna dintre aceste modificari nu va avea un impact semnificativ asupra Entitatii, 

de exemplu: deoarece Entitatea nu are interese in filiale, angajamente comune, entitati asociate sau 

entitati structurate neconsolidate, care sunt clasificate ca fiind detinute in vederea vanzarii sau 

activitati intrerupte, iar Entitatea nu utilizeaza o scutire de la metoda punerii in echivalenta care sa 

justifice interesul sau in entitati asociate si in asocieri in participatie. 

2.Standarde si interpretari care inca nu au fost adoptate de catre Uniunea Europeana 

 

- Amendamente la IFRS 10 si IAS 28 Vanzare sau aport de active intre un investitor si 

entitatea asociata sau asocierea in participatie 
(Comisia Europeana a decis sa amane aprobarea pe o perioada nedeterminata.) 

 

Amendamentele clarifica faptul ca intr-o tranzactie care implica o entitate asociata sau asociere in 

participatie, gradul de recunoastere a castigului sau a pierderii depinde de masura in care activele vandute 

sau aduse ca aport constituie o intreprindere, astfel incat: 

• un castig sau o pierdere  sunt recunoscute in intregime atunci cand o tranzactie intre un investitor si 

entitatea asociata sau asocierea in participatie implica transferul unui activ sau al activelor care 

constituie o intreprindere (indiferent daca acesta este  incorporat intr-o filiala sau nu), in timp ce 

• un castig sau o pierdere  sunt recunoscute partial atunci cand o tranzactie intre un investitor si o entitate 

asociata sau asociere in participatie implica active care nu constituie o intreprindere, chiar daca aceste 

active sunt incorporate intr-o filiala 

Entitatea se asteapta ca amendamentele, cand vor fi aplicate pentru prima data, sa nu aiba un impact 

semnificativ asupra prezentarii situatiilor financiare. 

- IFRS 17 Contracte de asigurare  
 

(In vigoare pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2021; aplicabil 

prospectiv. Se permite aplicarea anterior acestei date.) 

Aceasta pronuntare nu este inca aprobata de UE. 

IFRS 17 rezolva problemele de comparabilitate create de IFRS 4, impunand ca toate contractele de 
asigurare sa fie contabilizate in mod consecvent, spre beneficiul atat al investitorilor cat si al 
companiilor de asigurari. Obligatiile de asigurare vor fi contabilizate folosind valoarea curenta, in locul 
costului istoric. 

Entitatea se asteapta ca amendamentele, atunci cand vor fi aplicate prima data, sa nu aiba un impact 

semnificativ asupra prezentarii situatiilor financiare ale entitatii, deoarece Entitatea nu isi desfasoara 

activitatea in sectorul asigurarilor. 

- IFRIC 22 Tranzactiile in valuta si contraprestatia achitata  in avans 
  

(In vigoare pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2018. Se permite 

aplicarea anterior acestei date.) 

Aceasta interpretare nu este inca aprobata de UE. 

IFRIC 22 prevede cerinte privind cursul de schimb utilizat pentru a inregistra tranzactiile in valuta (cum ar fi 

tranzactiile privitoare la venituri) atunci cand plata este efectuata sau primita in avans si clarifica faptul ca 

data tranzactiei este data la care compania recunoaste initial avansul sau venitul amanat din contraprestatia 
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achitata in avans. Pentru tranzactiile care implica plati sau incasari multiple, fiecare plata sau incasare da 

nastere unei date de tranzactie separate. 

Entitatea se asteapta ca Interpretarea, atunci cand va fi aplicata prima data, sa nu aiba un impact 

semnificativ asupra situatiilor financiare intrucat Entitatea utilizeaza cursul de schimb de la data 

tranzactiei pentru recunoasterea initiala a activului nemonetar sau a datoriei nemonetare care rezulta 

din plata sau incasarea de contraprestatii in avans. 

- IFRIC 23 Incertitudini cu privire la tratamentul impozitului pe profit 

(In vigoare pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2019. Se permite 

aplicarea anterior acestei date.) 

Aceasta interpretare nu este inca aprobata de UE. 

 
IFRIC 23 clarifica contabilizarea tratamentelor impozitului pe profit care inca nu au fost acceptate de 
autoritatile fiscale, avand in acelasi timp obiectivul de a spori transparenta. In conformitate cu IFRIC 
23, testul cheie este daca este probabil ca autoritatea fiscala sa accepte tratamentul fiscal ales de 
entitate. Daca este probabil ca autoritatile fiscale sa accepte tratamentul fiscal incert, atunci sumele 
fiscale inregistrate in situatiile financiare sunt in concordanta cu declaratia fiscala, fara o incertitudine 
reflectata in evaluarea impozitelor curente si amanate. In caz contrar, venitul impozabil (sau pierderea 
fiscala), bazele de impozitare si pierderile fiscale neutilizate se determina intr-un mod care sa prezica 
mai bine rezolvarea incertitudinii, utilizand fie valoarea unica cea mai probabila, fie valoarea asteptata 
(suma ponderata probabilistic). O entitate trebuie sa presupuna ca autoritatea fiscala va examina 
pozitia si va cunoaste pe deplin toate informatiile relevante. 

Entitatea nu se asteapta ca Interpretarea, atunci cand va fi aplicata prima data, sa aiba un impact 

semnificativ asupra situatiilor financiare, deoarece Entitatea nu opereaza intr-un mediu fiscal 

multinational complex / nu are pozitii fiscale incerte semnificative. 

 

- Amendamente aduse IFRS 2: Clasificarea si evaluarea tranzactiilor cu plata pe baza de 

actiuni 

(In vigoare pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2018; aplicabil 

prospectiv. Se permite aplicarea anterior acestei date).  

Aceste amendamente nu sunt inca aprobate de UE. 

Amendamentele clarifica contabilizarea platilor pe baza de actiuni in urmatoarele domenii: 

• efectele conditiilor de de intrare in drepturi sau lipsa acestora privind evaluarea platilor pe baza de 

actiuni decontate in numerar; 

• tranzactiile cu plata pe baza de actiuni, cu o caracteristica de decontare neta pentru retinerea 

obligatiilor fiscale; si 

o modificare a termenilor si conditiilor unei plati pe baza de actiuni care schimba clasificarea trazactiei din 

decontata prin numerar in decontata prin capitaluri proprii. 

Entitatea se asteapta ca amendamentele, atunci cand vor fi aplicate prima data, sa nu aiba un impact 

semnificativ asupra prezentarii situatiilor financiare ale entitatii, deoarece entitatea nu intra in 

tranzactii cu plata pe baza de actiuni. 

- Amendamente aduse IAS 40 Transferuri de investitii imobiliare 

 

(In vigoare pentru perioadele anuale incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2018. Se permite 

aplicarea anterior acestei date.) 

Aceste amendamente nu sunt inca aprobate de UE. 

Amendamentele clarifica transferurile catre sau din investitii imobiliare: 

• un transfer catre sau din investitii imobiliare ar trebui realizat numai atunci cand a avut loc o 

schimbare in modul de utilizare a proprietatii; si 
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• o astfel de schimbare de utilizare ar presupune o evaluare daca proprietatea se califica drept o 

investitie imobiliara. 

Entitatea se asteapta ca amendamentele sa nu aiba un impact semnificativ asupra situatiilor 

financiare, deoarece Entitatea transfera un bun imobiliar catre sau din investitii imobiliare numai 

atunci cand exista o schimbare reala in utilizare. 

- Amendamente aduse IFRS 9: Plati in avans cu compensare negativa 

(In vigoare pentru perioade anuale incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2019)  

Amendamentele nu sunt inca aprobate de UE 

Aceste amendamente abordeaza preocuparile legate de contabilizarea activelor financiare care includ optiuni 

specifice de plata anticipata. In special, preocuparea a fost legata de modul in care o societate ar clasifica si 

evalua un instrument de datorie daca debitorului i s-ar permite sa plateasca anticipat instrumentul la o suma 

mai mica decat principalul neplatit si dobanda datorata. O astfel de suma de plata anticipata este adesea 

descrisa ca incluzand "compensare negativa". Aplicand IFRS 9, o companie ar masura un activ financiar cu 

asa-numita compensare negativa la valoarea justa prin profit sau pierdere.  

Amendamentele permit entitatilor sa masoare la cost amortizat anumite active financiare platibile in avans cu 

asa-numita compensare negativa. 

 

Entitatea se asteapta ca amendamentele sa nu aiba un impact semnificativ asupra situatiilor 

financiare, deoarece Entitatea nu detine active financiare preplatibile cu compensare negative. 

 

- Amendamente aduse IAS 28 Interese pe termen lung in entitatile asociate si in asocierile 

in participatie  

 

(In vigoare pentru perioade anuale incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2019)  

Amendamentele nu sunt inca aprobate de UE. 

 

Amendamentul clarifica faptul ca o organizatie cu capital de risc sau un fond mutual, unitate de investitii si 

entitati similare pot alege, la recunoasterea initiala, sa evalueze investitiile intr-o entitate asociata sau asociere 

in participatie la valoarea justa prin profit sau pierdere separat pentru fiecare entitate asociata sau asociatie 

in participatie. 

Situatiile financiare ale entitatii nu  vor fi afectare, deoarece societatea nu este o organizatie cu capital 

de risc au un fond mutual de investitii. 

- Imbunatatiri anuale aduse IFRS Ciclul 2015-2017  

(In vigoare pentru perioade anuale incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2019)  

Aceste imbunatatiri anuale nu sunt inca aprobate de UE. 

 
Imbunatatirile aduse IFRS (2015-2017contin patru amendamente aduse standardelor. Principalele modificari 

au vizat: 

• clarificarea faptul ca entitatea isi reevalueaza interesul detinut anterior intr-o operatiune comuna atunci 

cand obtine controlul activitatii in conformitate cu IFRS 3 Combinari de intreprinderi; 

• clarificarea faptului ca entitatea nu reevalueaza interesul detinut anterior intr-o operatiune comuna atunci 

cand obtine controlul comun asupra operatiunii comune in conformitate cu IFRS 11 Angajamente comune;  

• clarificarea faptului ca entitatea trebuie sa contabilizeze intotdeauna consecintele impozitului pe profit ale 

platilor dividendelor in profit sau pierdere, alte elemente ale rezultatului global sau capitaluri proprii, in 

functie de locul in care entitatea a recunoscut initial tranzactiile sau evenimentele anterioare care au 

generat profituri distribuite; si 



Note la situaţiile financiare individuale  
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 

 

26 

 

• clarificarea faptului ca entitatea trebuie sa excluda din fondurile imprumutate de entitate in general 

imprumuturile efectuate in mod specific in scopul obtinerii unui activ cu ciclu lung de productie, pana la 

finalizarea tuturor activitatilor necesare pentru pregatirea respectivului activ pentru utilizarea sau 

vanzarea preconizata intrucat imprumuturile efectuate special cu scopul obtinerii unui activ cu ciclu lung 

de productie nu ar trebui sa se aplice unor imprumuturi realizate initial cu scopul de a obtine un activ cu 

ciclu lung de productie daca activul respectiv este gata pentru utilizarea sau vanzarea preconizata. 

Entitatea se asteapta ca aceste modificari sa nu aiba un impact semnificativ asupra situatiilor 

financiare 

- Amendamente aduse IAS 19: Beneficiile angajaților 

(In vigoare pentru perioade anuale incepand cu sau dupa data de 1 ianuarie 2019)  

Aceste amendamente anuale nu sunt inca aprobate de UE. 

Amendamentele impun ca Entitatea să utilizeze ipoteze curente și actualizate atunci când are loc o modificare 

a unui plan și o corectare, reducere sau decontare pentru a determina costul curent al serviciilor și dobânda 

netă pentru restul perioadei de raportare după modificarea planului..  

Entitatea se asteapta ca aceste modificari sa nu aiba impact asupra situatiilor financiare, intrucat 

entitatea nu ofera angajatilor planuri de pensii. 

4.   Determinarea valorilor juste 

Anumite politici contabile ale Societății şi cerinţe de prezentare a informaţiilor necesită 
determinarea valorii juste pentru activele şi datoriile financiare şi nefinanciare. In acest caz,  
valoarea justa a activelor si datoriile se determina conform IFRS 13. 

5. Segmente de activitate 

Societatea are trei segmente raportabile, şi anume: 

• Parc Logistic Transilvania: include veniturile şi cheltuielile aferente închirierii către terţi a 

spaţiilor aflate în proprietatea Societăţii, respectiv depozitele din cadrul Parcului Logistic 

Transilvania-situat in Cluj Napoca, strada Orastiei, nr 10,  

• TRC PARK Cluj : include veniturile şi cheltuielile aferente închirierii către terţi a spaţiilor aflate 

în proprietatea Societăţii-depozitele din cadrul TRC Park CLuj-situat in Parcul industrial 

TETAROM III Jucu, localitatea Juc-Herghelie, nr 69B,  

• Lucrări de construcții: include veniturile și cheltuielile aferente prestărilor de servicii privind 

lucrările de construcții-montaj, inclusiv lucrarile de consturctii montaj efectuate de societate in 

regie proprie, pentru sustinerea programului propriu de dezvoltare. 

 

Toate celelalte segmente includ activităţi auxiliare care furnizează servicii atât extern cat și intern: 

baza sportivă,  prestaţii auto şi utilaje și alte activități diverse. 

Societatea aplică același principiu de gestionare atât pentru segmentele raportabile, cât și pentru 

segmentele de activitate incluse în ”Toate celelalte segmente”. Astfel, Societatea întocmește la 

începutul fiecărui exercițiu financiar un buget de venituri și cheltuieli pe fiecare segment de activitate. 

Lunar, se întocmește un raport către Consiliul de Administrație în care sunt analizate veniturile, 

cheltuielile și rezultatul pe segment, comparativ cu valorile prevăzute în bugetul de venituri și 

cheltuieli al fiecărui segment de activitate. În urma analizei raportului se iau măsuri de corecție dacă 

sunt constatate abateri față de buget. De asemenea, dacă este cazul, pe parcusul exercițiului financiar 

Societatea revizuiește bugetul de venituri și cheltuieli pentru a reflecta schimbările de condiții atât 

interne, cât și externe. 
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(i) Informații privind segmentele raportabile 

Segmente raportabile in lei 

Parc Logistic 
Transilvania 

TRC Park Cluj Lucrari de constructii 
Toate celelalte 

segmente 
Total  

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Venituri de la clienti externi 20.091.346 19.220.885 3.888.624 90.681 0 0 1.154.307 1.480.271 25.134.277 20.791.837 

Venituri  din tranzactii  cu alte segmente 0 0 0 0 19.727.868 33.906.612 933.750 870.870 20.661.618 34.777.482 

Veniturile segmentului raportabil 20.091.346 19.220.885 3.888.624 90.681 19.727.868 33.906.612 2.088.057 2.351.141 45.795.895 55.569.319 

Profitul  segmentului raportabil inainte 
de impozitare 6.454.199 5.642.020 121.639 

-
603.128 573.099 1.520.222 -314.506 39.297 6.834.431 6.598.411 

           

Cheltuieli cu dobanzile 2.048.426 2.108.971 684.764 0 0 0 39.857 77.014 2.773.047 2.185.985 

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea  6.925.673 6.691.228 2.038.265 189.176 0 0 621.089 653.065 9.585.027 7.533.469 

           
Alte elemente importante ale 
cheltuielilor           

             Cheltuieli cu impozitele locale 716.762 813.187 7.649 992 0 0 159.258 139.387 883.669 953.566 

             Cheltuieli cu utilitatile 2.337.193 2.252.340 307.949 19.818 0 2.488 78.696 88.075 2.723.838 2.362.721 

             Cheltuieli cu salariile 228.402 327.788 3.056 0 0 0 158.378 158.837 389.836 486.625 
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Reconcilierea veniturilor, profitului sau pierderii aferente segmentelor raportabile  

      

Venituri      

în lei      

    2017 2016 

Total venituri aferente segmentelor raportabile   43.707.838 53.218.178 

Venituri aferente altor segmente    2.088.057 2.351.141 

Eliminarea veniturilor din tranzacții cu alte segmente   

-
20.661.618 

-
34.777.482 

Venituri consolidate    25.134.277 20.791.837 

      

Profit sau pierdere      

în lei      

    2017 2016 

Total profit sau pierdere aferent(ă) segmentelor raportabile  7.148.937 6.559.114 

Profit sau pierdere din alte segmente    -314.506 39.297 

Sume nealocate:      

     Alte venituri    587.805 4.446.026 

     Alte cheltuieli    -7.013.353 -5.560.784 

Profit sau pierdere înainte de impozitare    408.883 5.483.653 

      

2017      
Alte elemente semnificative      

in lei 
Total 
segmente 
raportabile 

Ajustari 
Total 
societate 

  

Cheltuieli cu dobanzile 2.773.047 83.741 2.856.788   

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 9.585.027 134.859 9.719.886   

Alte elemente importante ale cheltuielilor      

             Cheltuieli cu impozitele locale 883.669 73.274 956.943   

             Cheltuieli cu utilitatile 2.723.838 54.325 2.778.163   

             Cheltuieli cu salariile 389.836 1.081.830 1.471.666   

      

2016      

Alte elemente semnificative      

in lei 
Total 
segmente 
raportabile 

Ajustari 
Total 
societate 

  

Cheltuieli cu dobanzile 2.185.985 569.322 2.755.307   

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 7.533.469 1.239.180 8.772.649   

Alte elemente importante ale cheltuielilor      

             Cheltuieli cu impozitele locale 953.566 12.735 966.301   

             Cheltuieli cu utilitatile 2.362.721 30.292 2.393.013   

             Cheltuieli cu salariile 486.625 696.800 1.183.425   
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6. Imobilizări corporale 

 

in lei 
Terenuri si amenajari 

de terenuri 
Cladiri 

Instalatii tehnice 

si masini 

Alte instaltii,utilaje 

si mobilier 

Mijloace fixe in curs 

de executie 
Total 

Cost             

Sold la 1 ianuarie 2016 5.072.939 8.607.649 5.022.336 457.080 0 19.160.004 

Intrari 0 0 830.160 21.449 0 851.609 

Transferuri de la investitii imobiliare 0 46.410 2.092.462 0 0 2.138.872 

Transferuri la stocuri 0 0 0 0 0 0 

Iesiri 0 0 -133.433 0 0 -133.433 

Sold la 31 decembrie 2016 5.072.939 8.654.059 7.811.525 478.529 0 22.017.052 

       

Sold la 1 ianuarie 2017 5.072.939 8.654.059 7.811.525 478.529 0 22.017.052 

Intrari 0 581.093 2.399.565 164.423 0 3.145.081 

Transferuri de la investitii imobiliare 0 0 0 0 0 0 

Transferuri la stocuri 0 0 0 0 0 0 

Iesiri 0 0 -869.041 -29.860 0 -898.901 

Sold la 31 decembrie 2016 5.072.939 9.235.152 9.342.049 613.092 0 24.263.232 

       
Amortizarea acumulata       

Sold la 1 Ianuarie 2016 16.053 5.839.115 1.560.258 202.908 0 7.618.334 

Amortizare in cursul anului 2.670 449.299 837.836 45.825 0 1.335.630 

Amortizare iesiri 0 0 -124.554 0 0 -124.554 

Sold la 31 decembrie 2016 18.723 6.288.414 2.273.540 248.733 0 8.829.410 

       

Sold la 1 Ianuarie 2017 18.723 6.288.414 2.273.540 248.733 0 8.829.410 

Amortizare in cursul anului 2.670 466.723 1.178.296 49.151 0 1.696.840 

Amortizare iesiri 0 0 -539.480 -22.918 0 -562.398 

Sold la 31 decembrie 2017 21.393 6.755.137 2.912.356 274.966 0 9.963.852 

       
Valoarea contabila neta       
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Sold la 1 ianuarie 2016 5.056.886 2.768.534 3.462.078 254.172 0 11.541.670 

Sold la 31 ianuarie 2016 5.054.216 2.365.645 5.537.985 229.796 0 13.187.642 

       
Sold la 1 ianuarie 2017 5.054.216 2.365.645 5.537.985 229.796 0 13.187.642 

Sold la 31 ianuarie 2017 5.051.546 2.480.015 6.429.693 338.126 0 14.299.380 

 

 

 

La data de 31.12.2017, societatea nu avea inregistrata nicio pierdere din deprecierea imobilizarilor corporale ( 0 lei la data de 31.12.2016 )
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Valoarea contabilă netă a imobilizărilor achiziționate prin leasing financiar este de 677.463 lei la 31 

decembrie 2017, respectiv  1.232.054 lei la 31 decembrie 2016. 

7. Investiţii imobiliare 

in lei    

    

cost 

Investitii 
imobiliare 

Investitii imobiliare in 
curs de executie 

Total 

Sold la 1 ianuarie 2016 178.804.938 4.038.218 182.843.156 

Intrari 21.172.961 34.087.763 55.260.724 

Transferuri de la investitii in curs de executie 30.447.970 -30.447.970 0 

Transfer la stocuri 0 0 0 

Transfer la imobilizari corporale 0 -2.138.873 -2.138.873 

Iesiri -23.602.876 -1.192 -23.604.068 

Sold la 31 decembrie 2016 206.822.993 5.537.946 212.360.939 

    

Sold la 1 ianuarie 2017 206.822.993 5.537.946 212.360.939 

Intrari 7.528.254 20.137.142 27.665.396 

Transferuri de la investitii in curs de executie 24.543.740 -24.543.740 0 

Transfer la stocuri 0 0 0 

Transfer la imobilizari corporale 0 -469.125 -469.125 

Iesiri 0 0 0 

Sold la 31 decembrie 2017 238.894.987 662.223 239.557.210 

    

Amortizarea acumulata    

Sold la 1 Ianuarie 2016 48.377.405 0 48.377.405 

Amortizarea in cursul anului 6.233.691 0 6.233.691 

Amortizare iesiri -127.380 0 -127.380 

Sold la 31 decembrie 2016 54.483.716 0 54.483.716 

    

Sold la 1 Ianuarie 2017 54.483.716 0 54.483.716 

Amortizarea in cursul anului 7.933.798 0 7.933.798 

Amortizare iesiri 0 0 0 

Sold la 31 decembrie 2017 62.417.514 0 62.417.514 

    

Valoarea contabila neta    

    

Sold la 1 ianuarie 2016 130.427.533 4.038.218 134.465.751 

Sold la 31 decembrie 2016 152.339.277 5.537.946 157.877.223 

    

Sold la 1 ianuarie 2017 152.339.277 5.537.946 157.877.223 

Sold la 31 decembrie 2017 176.477.473 662.223 177.139.696 

 

 

La data de 31.12.2017, societatea nu avea inregistrata nicio pierdere din deprecierea investitiilor 

imobiliare (0 lei la 31.12.2016) 
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8. Imobilizări necorporale 

cost 
Alte imobilizari necorporale 

Sold la 1 ianuarie 2016 258.434 

Intrari 22.329 

Iesiri 0 

Sold la 31 decembrie 2016 280.763 

  

Sold la 1 ianuarie 2017 280.763 

Intrari 78.423 

Iesiri 0 

Sold la 31 decembrie 2017 359.186 

  

Amortizarea acumulata  
Sold la 1 Ianuarie 2016 250.268 

Amortizarea in cursul anului 9.202 

Amortizare iesiri  
Sold la 31 decembrie 2016 259.470 

  

Sold la 1 Ianuarie 2017 259.470 

Amortizarea in cursul anului 17.955 

Amortizare iesiri 0 

Sold la 31 decembrie 2017 277.425 

  

Valoarea contabila neta  

  

Sold la 1 ianuarie 2016 8.166 

Sold la 31 ianuarie 2016 21.293 

  

Sold la 1 ianuarie 2017 21.293 

Sold la 31 ianuarie 2017 81.761 

 

La data de 31.12.2017, societatea nu avea inregistrata nicio pierdere din deprecierea imobilizarilor 

necorporale  (0 lei la 31.12.2016). 

9. Investitii detinute pana la scadenta 

 

 31 decembrie 2017 31 decembrie 2016 

Titluri detinute la Novis Plaza SRL 1.375.790 190 

Titluri detinute la ABC Facility Management 190 190 

Titluri detinute la Invincible Real Estate SRL 190 190 

Titluri detinute la SCS CFR 1907 Cluj SA 4.360.891 4.360.891 

Titluri detinute la Melisa Prod SRL 172.774 172.774 

Titluri detinute la SC Somes Balastiere SA 3.129 3.129 

Ajustari pentru pierderea de valoare a titlurilor imobilizate -3.129 -3.129 

Total 5.909.835 4.534.235 
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Societatea deține următoarele participații: 

• 95% din capitalul social al SC Melisa Prod SRL; 

• 95% din capitalul social al SC Novis Plaza SRL; 

• 95% din capitalul social al SC ABC Facility Management; 

• 95% din capitalul social al SC Invincible Real Estate; 

• 4,6% din capitalul social al SCS CFR 1907 Cluj SA; și 

• 0,94% din capitalul social al SC Someș Balastiere SA. 

10. Stocuri 

 

 31 decembrie 2017 31 decembrie 2016 

Produse finite si marfuri 187.314 276.761 

Materii prime si materiale consumabile 128.547 49.329 

Total 315.861 326.090 

 

 

11. Creanțe comerciale si asimilate 

 31 decembrie 2017 31 decembrie 2016 

Clienti 2.844.309 5.589.675 

Garantii achitate furnizorilor 91.601 0 

Imprumuturi avansate societatilor afiliate 12.350.552 8.599.702 

Furnizori debitori 421.525 406.048 

Avansuri platite pentru imobilizari  45.960 22.369 

Ajustari pentru deprecierea creantelor -1.037.152 -962.217 

Total 14.716.795 13.655.577 

   

Creante comerciale pe termen lung 478.399 393.656 

Imprumuturi avansate societatilor afiliate-pe termen lung 10.930.552 8.599.702 

Creante comerciale pe termen scurt 1.887.844 4.662.219 

Imprumuturi avansate societatilor afiliate-pe termen scurt 1.420.000 0 

 

12. Numerar și echivalente de numerar 

 31 decembrie 2017 31 decembrie 2016 

Conturi curente la banci 4.975.255 2.677.338 

Numerar in casierie 5.261 7.212 

Total 4.980.516 2.684.550 

 

La data de 31 decembrie 2017 nu exista numerar restrictionat la utilizare.  
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13. Alte creanțe 

 31 decembrie 2017 31 decembrie 2016 

Debitori diversi 629.278 900.767 

Creante fata de bugetul de stat 303.261 4.096.639 

Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori diversi -478.007 -478.007 

Total 454.532 4.519.399 

 

 

14. Capital social și rezerve 

a) Structura acționariatului Societății 

 

31 decembrie 2017 Numar actiuni Suma (RON) % 

Timofte Andrei Iancu 461.635 15.233.955 57,72 

Timofte Mircea 285.072 9.407.376 35,65 

Alti actionari 53.044 1.750.452 6,63 

Total 799.751 26.391.783 100 

 

31 Decembrie 2016 Numar actiuni Suma (RON) % 

Timofte Andrei Iancu 461.635 15.233.955 57,72 

Timofte Mircea 285.072 9.407.376 35,65 

Alti actionari 53.044 1.750.452 6,63 

Total 799.751 26.391.783 100 

 

b) Reconcilierea capitalului social 

 

 31 decembrie 2017 31 decembrie 2016 

Capital social nominal 26.391.783 26.391.783 

Efectul hiperinflatiei-IAS 29 27.019.805 27.019.805 

Capital social retratat 53.411.588 53.411.588 

 

 

c)   Dividende 

In anul 2017 societatea a acordat urmatoarele dividende: 

-conform Hotararii AGOA din data de 10.08.2017, s-au acordat dividende in suma de 959.701 lei, 

dividendul brut/actiune fiind de 1,2 lei. Plata dividendelor s-a efectuat incepand cu data de 

19.09.2017; 
 -conform Hotararii AGOA din data de 06.11.2017, s-au acordat dividende in suma de 

1.319.589,15 lei, dividendul brut/actiune fiind de 1,65 lei. Plata dividendelor s-a efectuat 

incepand cu data de 14.12.2017; 

 

In anul 2016 societatea nu a acordat dividende. 
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d)  Rezerve  

 31 decembrie 2017 31 decembrie 2016 

Rezerve legale 2.085.986 2.071.222 

Alte rezerve-facilitati fiscale 4.763.820 4.501.208 

Alte rezerve 21.350 21.350 

Total rezerve 6.871.156 6.593.780 

 

Conform cerinţelor legale, Societatea constituie rezerve legale în cuantum de 5% din profitul 

înregistrat anual, până la nivelul de 20% din capitalul social. Rezervele legale nu pot fi distribuite 

către acţionari. 

Alte rezerve cuprind rezerve constituite prin repartizarea profitului perioadelor anterioare, precum și 

rezerve constituite  pentru facilitati fiscale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

15. Împrumuturi 

 31 decembrie 2017 31 decembrie 2016 

Imprumuturi pe termen lung   

Imprumuturi bancare pe termen lung 101.426.248 72.946.122 

Datorii privind leasingul financiar 211.511 331.618 

Alte datorii pe termen lung 1.601.817 2.228.451 

Total 103.239.576 75.506.191 

   

Imprumuturi pe termen scurt   

Partea curenta a imprumuturilor bancare pe termen lung 1.753.498 1.077.163 

Imprumuturi bancare pe termen scurt 0 4.500.000 

Partea curenta a datoriilor privind leasingul financiar 253.165 522.526 

Partea curenta a imprumutului actionar 0 4.071 

Partea curenta a altor datorii pe termen lung 1.781.852 2.052.451 

Total 3.788.515 8.156.211 

 

Alte datorii pe termen lung includ garanții de bună execuţie reţinute subcontractorilor pentru 

contractelor de prestări servicii încheiate cu aceștia. O parte din aceste garanții sunt restituite la finalul 

contractului de prestări servicii, adică la finalizarea lucrării, o altă parte este restituită la finalul 

perioadei de garanţie stabilita prin contracte.  

Garanţiile de bună execuţie reţinute subcontractorilor sunt în valoare de 3.356.748 lei la 31.12.2017 , 

respectiv 3.264.500 lei la 31.12.2016. 
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La datele de raportare Societatea are în sold urmatoarele credite, conform tabelului de mai jos: 

 

Nr 
crt 

Banca 
Data acordarii 
imprumutului 

Valaore imprumut Valuta Rata dobanzii 
Data scadentei 
finale 

Principalul in sold la 
31.12.2017-echivalent in lei 

Principalul in sold la 
31.12.2016-echivalent in lei 

1 CEC Bank SA 22.08.2016 8.142.000 EUR Euribor 6M+marja bancii 21.08.2031 36.191.630,93 21.404.414,58 

2 CEC Bank SA 21.08.2015 6.514.284 EUR Euribor 6M+marja bancii 20.08.2030 29.981.835,10 28.958.474,69 

3 CEC Bank SA 21.08.2015 3.900.000 EUR Euribor 6M+marja bancii 20.08.2030 18.055.413,94 17.641.273,45 

4 CEC Bank SA 21.08.2015 1.078.129 EUR Euribor 6M+marja bancii 20.08.2030 4.949.198,43 4.029.306,59 

5 CEC Bank SA 22.08.2016 493.160 EUR Euribor 6M+marja bancii 21.08.2031 1.931.292,20 1.989.814,97 

6 CEC Bank SA 20.12.2017 869.953 EUR Euribor 6M+marja bancii 19.12.2025 0,00 0,00 

7 CEC Bank SA 21.08.2015 4.500.000 lei ROBOR 6 M+marja bancii 20.08.2018 4.500.000,00 4.500.000,00 

8 CEC Bank SA 31.08.2017 9.000.000 lei ROBOR 6 M+marja bancii 30.08.2022 7.345.759,28 0,00 

 Total      102.955.129,88 78.523.284,28 

 

 



Note la situaţiile financiare  
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 

 

 

37 

 

16. Datorii privind impozitul amânat 

Datoriile privind impozitul amanat la 31.12.2017 sunt prezentate in tabelul urmator 

 

31 decembrie 2017 Active Datorii Net 

Imobilizari corporale 72.235.213 0 72.235.213 

Investitii detinute pana la scadenta -3.129 0 -3.129 

Stocuri 95.619 0 95.619 

Creante comerciale -628.173 0 -628.173 

Alte creante -478.006 0 -478.006 

Total 71.221.524 0 71.221.524 

    

Diferente temporare nete-cota 16%   71.221.524 

    

Datorii privind impozitul pe profit amanat  11.395.444 

 

31 Decembrie 2016 Active Datorii Net 

Imobilizari corporale 72.732.383 0 72.732.383 

Investitii detinute pana la scadenta -3.129 0 -3.129 

Stocuri 119.018 0 119.018 

Creante comerciale -1.091.582 0 -1.091.582 

Venituri in avans 0 -8.633 -8.633 

Total 71.756.690 -8.633 71.748.057 

    

Diferente temporare nete-cota 16%   71.748.057 

    

Datorii privind impozitul pe profit amanat  11.479.689 

 

17. Provizioane 

 2017 2016 

Sold la inceputul perioadei 83.126 126.831 

Provizioane constituite in cursul perioadei 0 0 

Provizioane utilizate in cursul perioadei 0 -43.705 

Sold la finalul perioadei 83.126 83.126 

   

Provizioane pe termen lung 83.126 83.126 

Provizioane pe termen scurt 0 0 

 

Provizioanele sunt constituite pentru garanțiile de bună execuție acordate beneficiarilor contractelor 

de construcții, în conformitate cu clauzele contractuale. 
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18. Datorii comerciale 

 31 decembrie 2017 31 decembrie 2016 

Datorii comerciale 4.860.146 5.043.611 

Avansuri primite 980.071 1.247.007 

Total datorii comerciale 5.840.217 6.290.618 

 

Avansurile primite reprezintă, în principal, chirii plătite în avans de clienţi la semnarea contractelor 

de închiriere spaţii.  

19. Alte datorii 

 31 decembrie 2017 31 decembrie 2016 

Datorii catre angajati 150.596 142.274 

Impozitul curent de platit 0 0 

Datorii catre bugetul de stat 136.166 75.636 

Dividende de plata 156.627 496.300 

Creditori diversi si alte datorii 1.300.378 757.799 

Total 1.743.767 1.472.009 

 

20. Rezultatul pe acţiune 

Calculul rezultatului pe acțiune de bază s-a efectuat în baza profitului atribuibil acționarilor ordinari 

și a numărului mediu ponderat de acțiuni ordinare: 

 

 31 decembrie 2017 31 decembrie 2016 

Profitul atribuibil actioanarilor ordinari 277.376 4.905.037 

Numarul mediu ponderat al actiunilor ordinare 799.751 799.751 

Rezultatul pe actiune de baza 0,35 6,13 

 

Rezultatul pe acțiune diluat este egal cu rezultatul pe acțiune de bază, întrucât Societatea nu a emis 

acțiuni ordinare potențiale. 

21. Venituri din cifra de afaceri 

 

 2017 2016 

Venituri din vanzarea produselor finite 73.294 80.434 

Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii 24.651.048 20.014.080 

Venituri din servicii prestate 40.100 380.181 

Venituri din activitati diverse 99.914 63.129 

Venituri din vanzarea marfurilor 258.888 252.253 

Venituri din vanzarea produselor reziduale 11.033 1.760 

Total 25.134.277 20.791.837 
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22. Alte venituri 

 2017 2016 

Castig net din vanzarea imobilizarilor corporale 0 1.498.871 

Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati 174.022 101.578 

Alte venituri din exploatare 439.479 285.638 

Total 613.501 1.886.087 

 

23. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 

 

 2017 2016 

cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 257.961 370.543 

alte cheltuieli materiale 174.676 72.727 

alte cheltuieli externe-cu energia si apa 2.778.163 2.393.013 

Total 3.210.800 2.836.283 

 

24. Cheltuieli cu personalul 

 2017 2016 

Cheltuieli cu salariile 1.471.666 1.183.425 

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate 66.866 69.553 

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 355.930 295.071 

Total 1.894.462 1.548.049 

 

In anul 2017 numarul de angajati din cadrul societatii a fost de 34,   din care conducerea executiva 2 

angajati si personal administrativ 19. 

In anul 2016 numarul de angajati din cadrul societatii a fost de 31,   din care conducerea executiva 2 

angajati si personal administrativ 16. 

25. Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 

 2017 2016 

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor  9.648.594 7.571.734 

Cheltuieli cu deprecierea activelor circulante-creantele 112.560 1.210.137 

Venituri din reluarea deprecierii activelor circulante -41.268 -9.222 

Total 9.719.886 8.772.649 

 

26.    Alte cheltuieli din exploatare 

 2017 2016 

Pierdere  din cedarea activelor imobilizate 178.536 0 

Cheltuieli cu amenzile,despagubirile si penalitatile 127.270 390.508 

Cheltuieli  cu sponsorizarile 32.000 12.000 

Cheltuieli cu alte impozite si taxe 956.943 1.021.949 

Alte cheltuieli din exploatare -565.524 -1.586.528 

Total 729.225 -162.071 
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27. Venituri și cheltuieli financiare 

 

Venituri din activitatea financiara 2017 2016 

Venituri din dobanzi 4.737 49.731 

Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate 0 2.828.436 

Alte venituri financiare 0 0 

Total 4.737 2.878.167 

 

Cheltuieli din activitatea financiara 2017 2016 

Cheltuieli privind dobanzile 2.856.788 2.755.307 

Pierderea neta din diferente de curs valutar 2.358.418 619.362 

Total 5.215.206 3.374.669 

 

 28. Cheltuiala cu impozitul pe profit 

 

 2017 2016 

Impozitul pe profit curent   

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 203.927 814.183 

Cheltueili cu impozitul pe activitati specifice 11.826 0 

Total cheltuieli cu impozitele curente 215.753 814.183 

   

 2017 2016 

Impozitul pe profit amanat   

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat 0 0 

Venituri din impozitul pe profit amanat -84.246 
-

235.567 

   

Total 131.507 578.616 

 

Reconcilierea cotei de impozitare efective: 

 

Reconcilierea cotei de impozitare efective   

 2017 2016 

Profit inainte de impozitare 408.883 5.483.653 

Impozit in conf.  cu rata statutara de impozitare de 16%(2016-16%)  
65.421 877.384 

Efectul asupra impozitului pe profit al   

   Impozitului pe activitati specifice -6.350 0 

   Rezervei legale -2.362 -43.869 

   Cheltuielilor nedeductibile 178.289 258.296 

   Veniturilor neimpozabile -3.245 -3.525 
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   Elementelor similare veniturilor 83.291 83.884 

   Scutirilor pentru sponsorizari -32.000 -12.000 

   Facilitati fiscale-profit reinvestit -67.290 -339.219 

   Inregistrarii diferentelor temporare     nerecunoscute in ajustarile IFRS 
-84.246 -242.336 

Impozitul pe profit 131.507 578.616 

 

29. Părți afiliate 

 

Societatea are ca si parti afiliate urmatoarele societati 

1.SC Melisa Prod SRL, cu sediul social in localitatea Cluj Napoca, strada Orastiei, nr 10, judetul Cluj, 

CUI: RO 17597400, J12/1857/2005. 

Capitalul social al societatii este compus din 20 de parti sociale,din care 19 sunt detinute de SC 

Transilvania Constructii SA si o parte de catre dl Timofte Andrei. 

Incepand cu anul 2011 societatea respectiva nu a desfasurat nicio activitate. 

Societatea a desfasurat urmatoarele tranzactii cu SC Melisa Prod SRL: 

 

Anul 2017: societatea nu a desfasurat tranzactii cu SC Melisa Prod SRL; 

Anul 2016: societatea nu a desfasurat tranzactii cu SC Melisa Prod SRL; 

 

2. SC Brieta Industrial Com SRL, cu sediul in localitatea Cluj Napoca, strada Orastiei, nr 10, Judetul 

Cluj, CUI RO 6839037, J12/4795/1994.Societatea are un capital social in suma de 17.480 lei, compus 

din 1748 parti socielae, detinute in modul urmator: 

874 parti sociale-D-na Timofte Gabriela; 

874 parti sociale:Dl Timofte Mircea 

 Societatea a desfasurat urmatoarele tranzactii cu SC Brieta Industrial COM SRL. 

 

Anul 2017: 

-societatea nu a avut rulaje sau solduri pe conturile 401 , respectiv 4111. 

 

Anul 2016: 

-societatea nu a avut rulaje sau solduri pe conturile 401 , respectiv 4111. 

 
De asemenea, societatea a contractat un imprumut de la SC Brieta Industrial Com, in suma de 980.000 

lei, cu scadenta pana la 31.12.2022 si perioada de gratie pana la 31.12.2015. Dobanda achitata de 

societate este dobanda de referinta comunicata de BNR.In august 2017 Transilvania Constructii a 

restituit integral imprumul in sold, respectiv 790.000 lei. 

 

     Sold initial imprumut la 01.01.2017 :    790.000 lei; 

     Rulaj debitor                                     :    790.000 lei  

     Sold final imprumut la 31.12.2017   :               0 lei 

 

- In anul 2017 societatea a inregistrat cheltuieli cu dobanzile aferente creditului 

contractat in suma de :8.825,28 lei 

- In anul 2016 societatea a inregistrat cheltuieli cu dobanzile aferente creditului 

contractat in suma de :17.197,02 lei. 
 

 

3 .Alte parti afiliate: 

 



Note la situaţiile financiare  
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 

 

 

42 

 

In anul 2015 Societatea a infiintat 3 societati afiliate. Acestea sunt organizate ca si societati 

cu raspundere limitata, in cadrul careia societatea detine 95% din capitalul social. 

 

Aceste societati sunt: 

 

ABC Facility Management, avand CUI 35226834, cu sediul in Cluj Napoca, strada Orastiei, 

nr 10; 

Invincible Real Estate, avand CUI 35226842, cu sediul in Cluj Napoca, strada Orastiei, nr 

10; 

Novis Plaza, avand CUI 35226850, cu sediul in Cluj Napoca, strada Taietura Turcului, nr 

47; 

 

In anul 2017 Invincible Real Estate nu a desfasurat nicio activitate (Cifra de Afaceri 0, 

Profit 0, Active 0, Datorii 0). De asemenea, aceasta societate nu a desfasurat activitate nici 

in cursul anului 2016. 

 

Transilvania Constructii a efectuat urmatoarele tranzactii cu Novis Plaza 
 

-in anul 2017: 

 

Sold initial cont 401:             28.021,87 lei; 

Rulaj creditor cont 401:      819.719,79  lei 

Rulaj debitor cont 401:       837.228,39  lei;   

Sold final cont 401:              10.513,27  lei; 

 

Sold initial cont 404:                      0,00 lei; 

Rulaj creditor cont 404:      137.461,18  lei 

Rulaj debitor cont 404:       137.461,18  lei;   

Sold final cont 404:                        0,00 lei; 

 

Transilvania Constructii a achitat servicii de inchiriere spatiu si refacturare utilitati. De asemenea, 

Transilvania Constructii a achzitionat mobilier pentru noul sediu social de la Novis Plaza SRL 

 

Sold initial cont    4111:          3.439.474,84  lei 

Rulaj debitor cont 4111:              50.407,40  lei 

Rulaj creditor cont 4111:          3.074.689,57  lei     

Sold final cont      4111:            415.192,67  lei           

 

In anul 2017 societatea si-a majorat participatia detinuta in capitalul social al Novis Plaza, 

de la 190 lei la 1.375.790 lei. Intrucat si asociatul minoritar si-a majorat participatia, 

procentul detinut in capitalul social al Novis Plaza a ramas neschimbat, respectiv 95%. 

 

-acordare imprumut catre Novis Plaza:  

 

              Sold initial debitor  cont 4511:  8.599.701,83 lei; 

              Rulaj debitor cont 4511:            2.339.450,00 lei; 

              Rulaj creditor cont 4511:                  9.100,00 lei; 

              Sold final debitor cont 4511:   10.930.551,83 lei         
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-in anul 2016: 

 

Sold initial cont 401:                  0,00; 

Rulaj creditor cont 401:     28.021,87 lei 

Rulaj debitor cont 401:                0,00 lei;   

Sold final cont 401:            28.021,87 lei; 

 

Tranzactiile au constat in prestari servicii si s-au efectuat la valori de piata; 

 

Sold initial cont    4111:                        0,00; 

Rulaj debitor cont 4111:        25.455.203,84;  

Rulaj credito cont 4111:        22.015.729,00; 

Sold final cont      4111:          3.439.474,84; 

 

Transilvania  Constructii a efectuat urmatoarele livrari catre Novis Plaza: 

-Livrarea unui imobil situat in Cluj Napoca, strada Taietura Turcului, nr 47 (Parcul Industrial 

TETAROM 1), compusa din 2 corpuri de cladire :corp A (S+P+3E), respectiv corp B (S+P+7E). 

Tranzactia s-a realizat la valori de piata, pe baza rapoartelor de evaluare intocmite de evalautori 

autorizati, membri ANEVAR; 

-prestari servicii efectuate la imobilul mentionat anterior. Prestarile de servicii au fost efectuate in 

perioada octombrie -decembrie 2016.   

 

-acordare imprumut catre Novis Plaza:  

 

              Sold initial debitor  cont 4511:                              0,00  lei; 

              Rulaj debitor cont 4511:                          8.599.701,83  lei; 

              Rulaj creditor cont 4511:                                       0,00  lei; 

              Sold final debitor cont 4511:                                  0,00 lei         

 

 

Transilvania Cosntructii a efectuat urmatoarele tranzactii cu ABC Facility Management: 

 

-acordare imprumut catre ABC Facility Management:  

 

              Sold initial debitor  cont 4511:                              0,00  lei; 

              Rulaj debitor cont 4511:                          1.420.000,00  lei; 

              Rulaj creditor cont 4511:                                       0,00  lei; 

              Sold final debitor cont 4511:                   1.420.000,00  lei         

 

 

Părţi afiliate sunt consideraţi membrii Consiliului de Administrație și Conducerea executivă a 

Societăţii. 

   

Consiliul de Administrație este alcătuit din: 

 

 

2017 Functia 

Timofte Mircea Presedinte al Consiliului de Administratie  

Timofte Andrei Iancu Membru CA 

Legean Viorel Membru CA 
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2016 Functia 

Timofte Mircea Presedinte al Consiliului de Administratie  

Timofte Andrei Iancu Membru CA 

Fetita Alin Sorin  Membru CA-perioada 01.01.2016-12.09.2016; 

Legean Viorel Membru CA-perioada 13.09.2016-31.12.2016 

 

Conducerea executivă a Societății este reprezentată de: 

 

2017  Funcţia   

Timofte Andrei Iancu Director General 

Barz Lucian Director Economic 

 

 

2016  Funcţia   

Timofte Andrei Iancu Director General 

Barz Lucian Director Economic 

 

 

Beneficiile personalului cheie din conducere cuprind: 

      2017 2016 

Renumeratia membrilor Consiliului de Administratie 22.220 46.016 

Salarii platite personalului de conducere 127.218 102.919 

 

Tranzacții cu personalul cheie din conducere 

Dețineri acțiuni 

 
31 decembrie 2017  31 decembrie 2016 

 

Nr 

actiuni 

% din capital 

social  

% din drepturi 

de vot 
 

Nr actiuni 
% din capital 

social  
% din drepturi de vot 

Timofte Mircea 285.072 35,65 35,65  285.072 35,65 35,65 

Timofte Andrei Iancu 461.635 57,72 57,72  461.635 57,72 57,72 

 

In anul 2017 societatea a desfasurat urmatoarele tranzactii pe personalul din conducere: 

Sold initial cont 4551-analitic Timofte Andrei Iancu : 4.070,60 lei; 

Rulaj Creditor : 0; 

Rulaj debitor: 4.070,60  lei ; 

Sold final cont 4551:-analitic Timofte Andrei Iancu: 0 lei 

 

In anul 2016 societatea a desfasurat urmatoarele tranzactii pe personalul din conducere: 

Sold initial cont 4551-analitic Timofte Andrei Iancu : 2.827.456,60 lei; 

Rulaj Creditor :800.000; 

Rulaj debitor: 3.623.386 lei ; 

Sold final cont 4551:-analitic Timofte Andrei Iancu:4.070,60 lei 

 

 

 



Note la situaţiile financiare  
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 

 

 

45 

 

30.   Angajamente 

Societatea  are angajamente de capital,  reprezentând planuri de investiţii aprobate de Consiliul de 

Administrație la 31 decembrie 2017: 4.037.720 EUR  (31 decembrie 2016 in suma  de 5.433.836 

EURO  ) . 

31.   Active și datorii contingente 

-Datorii contingente 

La data de 31 decembrie 2017 societatea avea emise urmatoarele scrisori de garantie bancara: 

-scrisori de garantie bancara pentru garantiile de buna executie acordate Beneficiarilor: 

Nr crt Denumire Beneficiar Suma-lei Valabilitate 

1 Oras Rasnov 83.126,24 05.08.2020 

 

-scrisori de garantie bancara pentru avansurile incasate: 

Nr crt Denumire Beneficiar Suma-lei Valabilitate 

1 Schenker Logistics  138.293,37 30.01.2018 

-scrisori de garantie bancara de buna plata: 

Nr crt Denumire Beneficiar Suma-lei Valabilitate 

1 TETAROM SA 753.548,98 05.08.2020 

2 CBC Development Design 3.670.292,82 26.04.2018 

3 TETAROM SA 479.127,84 30.11.2019 

 

La data de 31 decembrie 2016 societatea avea emise urmatoarele scrisori de garantie bancara: 

-scrisori de garantie bancara pentru garantiile de buna executie acordate Beneficiarilor: 

Nr crt Denumire Beneficiar Suma-lei Valabilitate 

1 Oras Rasnov 83.126,24 24.04.2017 

2 TETAROM SA 2.265.000,00 30.06.2018 

-scrisori de garantie bancara pentru avansurile incasate: 

Nr crt Denumire Beneficiar Suma-lei Valabilitate 

1 Schenker Logistics  627.136,19 25.04.2017 

-scrisori de garantie bancara de buna plata: 

Nr crt Denumire Beneficiar Suma-lei Valabilitate 

1 TETAROM SA 385.479,43 05.08.2020 

2 CBC Development Design 3.670.292,82 26.04.2017 

3 TETAROM SA 479.127,84 30.11.2019 

 

Active contingente: 

Societatea detine urmatoarele active contingente: 
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-creanta garantata cu garantii reale ipotecare (de rang I,II, III), asupra societatii CBC Development 

Design SRL, aflata in faliment.  La data de 31.12.2017 valoarea nominala a creantei este in suma de 

91.548.795,86 lei; 

Societatea nu este in masura sa estimeze sumele care vor fi incasate, datorita starii de faliment a 

debitorului,  

 

- creanta garantata cu garantii reale ipotecare (de rang I,II, III), asupra societatii SVF Management 

Prod Serv, aflata in faliment.  La data de 31.12.2017 valoarea nominala a creantei este in suma de 

91.533.547,01 lei; 

Societatea nu este in masura sa estimeze sumele care vor fi incasate, datorita starii de faliment a 

debitorului,  

 

-creante garantate asupra urmatorilor debitori: 

 

• Nica Valentin, Nica Anca, Petre Stefan, Petre Mariana . Valoarea nominala a creantei 

este de 106.384.585,26 lei 

• Badiu Nicolae si Badiu Gabriela Maria. Valorea nominala a creantei este de 

1.298.757,96 lei; 

 

Calitatea de debitori a acestor persoane deriva din faptul ca sunt fostii asociati ai SC CBC 

Development Design SRL si au garantat pentru datoriile societatii in nume personal. 

 

La data de 31.12.2017 erau in curs de desfasurare diferite actiuni de executare silita impotriva 

debitorilor. Intrucat nu se cunoaste valoarea patrimoniului personal al debitorilor, societatea 

nu poate estima sumele ce vor fi incasate prin executarea silita a debitorilor. 

 

32. Evenimente ulterioare datei Bilantului 

 

La data de 23.01.2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat achizitia unui 

numar de 78.039 actiuni proprii, in urmatoarele conditii: 

-valoarea maxima la care vor fi achizitionate actiunile va fi de 40 lei/actiune, iar valoarea minima va 

fi de 25 lei/actiune; 

-durata maxima pana la care societatea va putea sa achizitioneze actiunile va fi de  12 luni, calculate 

de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a  Hotararii AGEA  prin care se va aproba 

operatiunea de achizitie a propriilor actiuni; 

-scopul achizitiei: redistribuire ulterioara catre salariati si administratori; 

-sursele de finantare a achizitiei: rezultatele reportate;   

 

Efectul estimat asupra situatiei financiare este urmatorul: 

-reducerea disponibilitatilor cu suma de 2.653.326 lei; 

-reducerea capitalurilor proprii cu suma de 2.653.326 lei 

 

33. Gestionarea riscului financiar 

Prezentare generală 

Societatea este expusă la următoarele riscuri din utilizarea instrumentelor financiare:  

• riscul de credit; 

• riscul de lichiditate; 

• riscul de piaţă. 



Note la situaţiile financiare  
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 

 

 

47 

 

Aceste note prezintă informaţii cu privire la expunerea Societății la fiecare din riscurile menţionate 

mai sus, obiectivele, politicile şi procesele Societății pentru evaluarea şi gestionarea riscului şi 

procedurile utilizate pentru gestionarea capitalului. De asemenea, în cadrul acestor situaţii financiare 

sunt incluse şi alte informaţii cantitative. 

Politicile Societății de gestionare a riscului sunt definite astfel încât să asigure identificarea şi analiza 

riscurilor cu care se confruntă Societatea, stabilirea limitelor şi controalelor adecvate, precum şi 

monitorizarea riscurilor şi a respectării limitelor stabilite. Politicile şi sistemele de gestionare a 

riscului sunt revizuite în mod regulat pentru a reflecta modificările survenite în condiţiile de piaţă şi 

în activităţile Societății.  

a) Riscul de credit 

Riscul de credit este riscul ca Societatea să suporte o pierdere financiară ca urmare a neîndeplinirii 

obligaţiilor contractuale de către un client sau o contrapartidă la un instrument financiar, iar acest risc 

rezultă în principal din creanţele comerciale ale Societății. 

(i) Expunerea la riscul de credit 

   

 31 decembrie 2017 31 decembrie 2016 

Creante comerciale si alte creante 15.171.327 18.174.976 

Numerar si echivalente de numerar 4.980.516 2.684.550 

Total 20.151.843 20.859.526 

 

Expunerea Societății la riscul de credit este influenţată în principal de caracteristicile individuale ale 

fiecărui client. 

Conducerea a stabilit o politică de credit conform căreia fiecare nou client este analizat individual din 

punct de vedere al bonităţii înainte de a i se oferi condiţiile standard ale Societății de plată şi de livrare. 

Pentru fiecare client în parte sunt stabilite limite de achiziţii. Clienţii care nu îndeplinesc condiţiile 

stabilite de Societății pot efectua tranzacţii cu aceasta numai cu plata în avans. 

Bunurile sunt vândute cu clauză de reţinere a titlului de proprietate, astfel încât în caz de neplată 

Societatea să beneficieze de o garanţie pentru sumele revendicate. Societatea nu solicită garanţii reale 

pentru creanţele comerciale şi alte creanţe. În unele cazuri, Societatea solicită file CEC, bilete la ordin 

sau scrisori de garanție bancară. În cazul contractelor de închiriere spatiu se percepe chiria în avans, 

precum si o garantie, stabilita la una, doua sau trei chirii. 

(ii) Depreciere 

 

31 decembrie 2017   

in lei Valoare bruta Depreciere 

Curente si restante inte 0 si 30 de zile 2.204.742  

Restante intre 31 si 60 de zile 149.128 1.073 

Restante intre 61 si 90 de zile 23.896 20.588 

Restante intre 91 si 180 de zile 349.911 58.612 

Restante intre 181 si 360 de zile 2.726.203 38.082 

Mai mult de 360 de zile 11.232.606 1.477.077 

Total 16.686.486 1.515.159 
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Societatea stabileşte o ajustare pentru depreciere care reprezintă estimările sale cu privire la pierderile 

din creanţe comerciale, alte creanţe şi investiţii. Aceasta constă în pierderile specifice aferente 

expunerilor individuale semnificative.  

La data de 31.12.2017, societatea avea inregistrate urmatoarele creante considerate  drept depreciate 

(analiza individuala): 

 

Nr 
crt 

Client Suma Motivul deprecierii 

1 Aido Construct 557.847,28 litigiu pe rol 

2 Al Dum Mob 1.647,05 litigiu pe rol-in executare silita 

3 Belle Way 1.269,48 in executare silita 

4 Cafe Lux 82.892,91 in faliment 

5 CBC Development Design 478.006,84 in faliment 

6 Clivia Maya 63.031,52 in executare silita 

7 DMT Euro Service 30.508,16 litigiu pe rol-debit nerecunoscut 

8 Doranic Prodcom 2.261,86 in executare silita 

9 Flesariu Mihai 4.054,85 litigiu pe rol-debit nerecunoscut 

10 Grup 4 Instalatii 24.469,84 in insolventa 

11 Icon Electric Trade 3.543,59 litigiu pe rol-in executare silita 

12 Interpaul Company 6.482,81 in faliment 

13 MBS Group 17.601,29 in faliment 

14 Micrographite Ceramics 48.754,94 in executare silita 

15 Mono Constructii 90.819,34 litigiu pe rol 

16 Opt Construct 3.471,68 debit nerecunoscut 

17 Pitas Company 14.880,00 litigiu pe rol-debit nerecunoscut 

18 Polysteel Prod 17.179,80 debitor disparut 

19 RCS&RDS 10.797,85 debit nerecunoscut 

20 Remixt Flo 33.341,38 in insolventa 

21 Rom Zoo Market 15.588,56 in executare silita 

22 Slavinschi Transport 6.707,55 in faliment 

  Total 1.515.158,58   

 

 

Criteriile utilizate de societate pentru a determina existenta dovezilor care atesta producerea 

deprecierilor sunt urmatoarele: 

- Perioada mare de timp scursa intre data scadentei si data raportarii-daca scadenta a fost 

depasita cu mai mult de 120 de zile se poate considera creanta ca fiind incerta (cu exceptia 

vanzarilor cu plata in rate, a creantelor fata de institutiile statului si a creantelor garantate); 

- In cazul in care debitorul contesta creanta; 

- In cazul in care debitorul nu efectueaza plata  din orice motiv si societatea se adreseaza 

instantei pentru recuperarea creantei; 

- In cazul in care debitorul inregistreaza dificultati financiare majore (insolventa, faliment). 

b) Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea să întâmpine dificultăţi în îndeplinirea obligaţiilor 

asociate datoriilor financiare care sunt decontate în numerar sau prin transferul altui activ financiar. 

Abordarea Societății cu privire la riscul de lichiditate este de a se asigura, în măsura în care este 
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posibil, că deţine în orice moment lichidităţi suficiente pentru a onora datoriile atunci când acestea 

devin scadente, atât în condiţii normale cât şi în condiţii de stres, fără a suporta pierderi inacceptabile 

sau a pune în pericol reputaţia Societății. 

Societatea verifica situatia financiara a clientilor, atat la incheierea contractelor cat si pe parcursul 

derularii acestora, pentru a se proteja in cazul in care situatia financiara a clientilor se deterioreaza si 

apare riscul de neplata.De asemenea, clientilor care inchiriaza spatii in cadrul Parcului Logistic 

Transilvania li se solicita atat achitarea unei garantii, cat si achitarea in avans a chiriei, conform 

cutumelor  comerciale practicate pe piata inchirierilor.  

De asemenea, contractele de vanzare apartamente cu plata in rate se incheie cu clauza de transfer al 

dreptului de proprietate numai la plata integrala a pretului. 

 

Tabelul următor prezintă scadențele contractuale reziduale ale datoriilor financiare la finalul perioadei 

de raportare, inclusiv plățile estimate de dobândă: 

31 decembrie 2017 

Valoarea 
contabila 

Fluxuri de 
numerar 
contractuale 

< 1 an 1-5 ani > 5 ani 

Imprumuturi 107.028.091 130.415.683 4.150.493 49.572.993 76.692.197 

Datorii comerciale si alte datorii 7.583.984 7.583.984 7.583.984 0 0 

Total 114.612.075 137.999.667 11.734.477 49.572.993 76.692.197 

 

c) Riscul de piaţă 

Riscul de piaţă este riscul ca variaţia preţurilor pieţei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobânzii 

şi preţul instrumentelor de capitaluri proprii, să afecteze veniturile Societății sau valoarea 

instrumentelor financiare deţinute. Obiectivul gestionarii riscului de piaţă este acela de a gestiona şi 

controla expunerile la riscul de piaţă în cadrul unor parametri acceptabili şi în acelaşi timp de a 

optimiza rentabilitatea investiţiei. 

Riscul de rată a dobânzii  

Societatea este preocupată de urmărirea permanentă a fluctuațiilor de dobândă pe piețele 

internaționale (în special EURIBOR), pentru a fi în măsură să reacționeze prompt în cazul în care 

evoluțiile nefavorabile ale indicatorilor în funcție de care se calculează dobânzile achitate de 

Societatea ar avea efecte nefavorabile asupra Societății.  

Societatea este preocupata permanent de optimizarea serviciului datoriei, negociind permant cu 

bancile pentru reducerea dobanzilor si pentru corelarea ratelor bancare cu nivelor  veniturilor. 

(i)   Profilul expunerii la risc 

La data raportării, profilul expunerii la riscul de rată a dobânzii aferent instrumentelor financiare 

purtătoare de dobândă deținute de Societate a fost: 

 

Instrumente cu rata variabila 31 decembrie 2017 31 decembrie 2016 

Datorii financiare 103.419.806 80.167.428 

Total 103.419.806 80.167.428 

 

(ii)   Analiza de senzitivitate a valorii juste pentru instrumentele cu rată de dobândă fixă 
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Societatea nu contabilizează active şi datorii financiare cu rată de dobândă fixă la valoare justă prin 

profit sau pierdere sau disponibile pentru vânzare. Prin urmare, o modificare a ratelor de dobândă la 

data raportării nu ar afecta situația rezultatului global. 

(iii)   Analiza de senzitivitate a fluxurilor de numerar pentru instrumentele cu rată de dobândă 

variabilă 

O creștere a ratelor de dobândă cu 1% la data raportării ar fi determinat o scădere a profitului sau 

pierderii cu 1.034.198 lei la 31 decembrie 2017, respectiv cu  801.674 lei la 31 decembrie 2016. 

Această analiză presupune că toate celelalte variabile, în mod particular cursurile de schimb valutar, 

rămân constante. 

O depreciere a ratelor de dobândă cu 1% la 31 decembrie 2017, respectiv  la 31 decembrie 2016, ar 

fi condus la acelaşi efect, dar de sens contrar, asupra sumelor prezentate mai sus, considerând că toate 

celelalte variabile rămân constante. 

Valori juste 

Valoarea justă este valoarea la care un instrument financiar poate fi tranzacționat între părți interesate 

și în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții desfășurate în condiții obiective. 

Instrumentele financiare care nu sunt contabilizate la valoarea justă în situaţia poziţiei financiare 

includ creanțe comerciale şi alte creanţe, numerar şi echivalente de numerar, împrumuturi, datorii 

comerciale şi alte datorii. Valorile contabile ale instrumentelor financiare menţionate mai sus 

aproximează valorile lor juste. 

Riscul valutar 

Societatea este expusă riscului valutar datorită vânzărilor, achizițiilor și altor împrumuturi care sunt 

exprimate într-o altă  valută decât cea funcțională, în primul rând euro. 

Societatea are contractate credite si alte finantari in EURO 

Pentru a se proteja împotriva creșterii cursului, contractele de închiriere spațiu sunt încheiate în euro, 

cu decontare la cursul de vânzare comunicat de CEC Bank SA sau la cursul oficial BNR . În acest fel, 

Societatea are asigurate venituri în moneda în care rambursează creditele. 

Expunerea Societății la riscul valutar este prezentată în tabelul următor 

  echivalent in RON 

31 decembrie 2017 RON EUR 

Active financiare   

Creante comerciale si alte creante 14.760.569 410.758 

Numerar si echivalent in numerar 4.681.146 299.370 

Total 19.441.715 710.128 

   

Datorii financiare   

Imprumuturi 15.454.044 91.574.047 

Datorii comerciale si alte datorii 7.583.984 0 

Total 23.038.028 91.574.047 

 

  echivalent in RON 

31 Decembrie 2016 RON EUR 

Active financiare   

Creante comerciale si alte creante 17.726.692 448.284 

Numerar si echivalent in numerar 2.387.308 297.242 
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Total 20.114.000 745.526 

   

Datorii financiare   

Imprumuturi 8.585.493 75.076.909 

Datorii comerciale si alte datorii 7.686.991 0 

Total 16.272.484 75.076.909 

 

(ii)   Analiza de senzitivitate 

O crestere cu 10% a monedei RON la 31 decembrie 2017 comparativ cu EUR ar fi avut un impact net 

în profit de 9.086.392 lei (pierdere).. 

O crestere cu 10% a monedei RON la 31 decembrie 2016  comparativ cu EUR ar fi avut un impact 

net în profit de 7.433.138 lei (pierdere).. 

O scadere cu 10% a monedei RON la 31 decembrie 2017, 31 decembrie 2016 comparativ cu EUR ar 

fi condus la acelaşi efect, dar de sens contrar, asupra sumelor prezentate mai sus, considerând că toate 

celelalte variabile rămân constante. 

d) Riscul aferent impozitării 

Începând cu 1 ianuarie 2007, ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, Societatea a 

trebuit să se supună reglementărilor fiscale ale Uniunii Europene şi să implementeze schimbările 

aduse de legislaţia europeană. Modul în care Societatea a implementat aceste schimbări rămâne 

deschis auditului fiscal timp de cinci ani. 

Interpretarea textului şi procedurilor de implementare practică a noilor reglementări fiscale UE intrate 

în vigoare poate varia, şi există riscul ca anumite tranzacţii, spre exemplu, să fie percepute diferit de 

autorităţile fiscale în comparaţie cu tratamentul Societății. 

În plus, Guvernul României deţine un număr important de agenţii autorizate să efectueze controlul 

societăţilor care operează pe teritoriul României. Aceste controale sunt similare auditurilor fiscale din 

alte ţări şi pot acoperi nu numai aspectele fiscale, dar şi alte aspecte legale şi de reglementare care 

prezintă interes pentru aceste agenţii. Este posibil ca Societatea să fie supusă controalelor fiscale pe 

măsura emiterii unor noi reglementări fiscale.  

e) Mediul de afaceri 

Procesul de reevaluare a riscului desfăşurat în perioada 2007-2010 pe pieţele financiare internaţionale 

a afectat semnificativ performanţa acestor pieţe, inclusiv a pieţei financiare din România, şi a condus 

la apariţia unei incertitudini crescânde cu privire la dezvoltarea economică viitoare.Aceste 

incertitudini nu au disparut deocamdata, desi in ultimii ani performanta pietelor financiare, precum si 

a economiilor nationale s-a imbunatatit semnificativ. 

Criza globală de credit şi de lichiditate care a început la mijlocul anului 2007 a determinat, printre 

altele, un nivel scăzut şi accesarea dificilă a fondurilor de pe piaţa de capital, un nivel scăzut al 

lichidităţii întregului sector bancar din România și valori crescute ale ratelor la împrumuturile 

interbancare. Pierderile semnificative suferite pe piaţa financiară internaţională ar putea afecta 

capacitatea Societății de a obţine noi împrumuturi şi de a refinanţa împrumuturile pe care le are deja 

la termenii şi condiţiile aferente tranzacţiilor anterioare. 

Stabilirea conformităţii cu contractele de împrumut şi cu alte obligatii contractuale, precum şi 

evaluarea incertitudinilor semnificative constituie noi provocari pentru Societate. 

Debitori Societății pot fi, de asemenea, afectați de situaţia de lichiditate scăzută, care ar putea afecta 

capacitatea acestora de a rambursa datoriile scadente. Deteriorarea conditiilor financiare în care 

debitorii își desfășoară activitatea ar putea avea, de asemenea, un impact asupra gestionării 
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previziunilor fluxurilor de numerar și asupra evaluării deprecierii activelor financiare şi nefinanciare. 

În măsura în care informaţiile au fost disponibile, conducerea a inclus estimări revizuite ale fluxurilor 

viitoare de numerar în politica sa de depreciere. 

Temerile că deteriorarea condiţiilor financiare ar putea contribui în viitor la diminuarea încrederii au 

determinat realizarea unor eforturi comune din partea guvernelor şi băncilor centrale de adoptare a 

unor măsuri care să contracareze cercul vicios al creșterii aversiunii faţă de risc şi să ajute la 

minimizarea efectelor crizei financiare şi, în cele din urmă, la reinstaurarea funcţionării în condiţii 

normale a pieţei. 

Conducerea nu poate previziona toate evenimentele care ar avea un impact asupra sectorului financiar 

din România şi, în consecinţă, ce efecte ar avea asupra acestor situaţii financiare, dacă ar fi cazul. 

Conducerea nu poate estima în mod credibil efectele asupra situaţiilor financiare ale Societății a 

oricărei scăderi viitoare a lichidităţii pieţelor financiare, devalorizării activelor financiare influenţate 

de slaba lichiditate a pieţei creditului şi creşterii volatilităţii monedei şi pieţelor acţiunilor. Conducerea 

consideră că ia toate măsurile necesare pentru a sprijini durabilitatea şi creşterea afacerii Societății, 

în condiţiile actuale prin: 

• monitorizarea în mod constant a lichidităţii; 

• realizarea de prognoze pe termen scurt privind lichiditatea netă; 

• monitorizarea fluxurilor de intrare şi de ieşire a numerarului (zilnic), evaluarea efectelor 

asupra debitorilor, a accesului limitat la finanţare şi creşterea afacerilor în România. 

Factorii de risc specifici activitatii de inchiriere spatiu și specifici activitatii de dezvoltare imobiliara 

si cu care se poate confrunta și Societatea ar fi: 

(i) Concurența. 

In ultimii ani societatea s-a orientat spre  dezvoltarea de noi activitati, pentru a avea mai multe surse 

de venituri si pentru a se proteja impotriva riscului de piata. Astfel, societatea a dezvoltat un proiect 

imobiliar si a dezvoltat activitatea in cadrul Parcului Logistic Transilvania. 

Strategia de viitor a societatii este de a pune accentul pe aceste activitati, care s-au dovedit 

performante chiar si in perioada de criza. 

In ceea ce priveste activitatea de inchirere spatiu, in acest moment societatea are o pozitie solida pe 

piata, deoarece a fost prima societate care a ofert pietei locale de profil un parc logistic propriu-

zis.Societatea este permanent preocupata de consolidarea pozitiei pe care o detine pe piata locala de 

spatii logistice. In acest sens, parcul logistic este permanent modernizat si extins, societatea avand ca 

si strategie consolidarea relatiilor cu clientii traditionali ,societati multinationale, cu care are relatii de 

afaceri de lunga durata. De-a lungul timpului, calitatea serviciilor oferite clientilor a crescut constant  

,acest fapt avand impact pozitiv in ceea ce priveste portofoliul de clienti, compus din parteneri cu 

pozitie financiara solida si cu buna reputatie. 

Buna reputatie de care se bucura societatea a avut impact pozitiv si in ceea ce priveste activitatea 

de dezvoltare rezidentiala, asigurand un ritm de vanzare constant si sustinut. 

Incepand cu anul 2016, societatea a implementat un program de extindere , prin dezvoltarea de 

noi parcuri logistice, atat in judetul Cluj cat si in alte localitati din tara.Primul parc logistic nou  (TRC 

PARK Cluj) a inceput a fi dezvoltat in Parcul industrial TETAROM III.Prima faza a acestui proiect 

s-a finalizat la sfarsitul anului 2017.In anul 2018 societatea intentioneaza sa demareze dezvoltarea 

celei de-a doua faze.  

 

De asemenea, printr-o societate afiliata, controlata de Transilvania Constructii,  societatea a intrat 

pe piata locala de cladiri de birouri, prin achizitia si finalizarea a doua cladiri de birouri in parcul 

industrial TETAROM I-Taietura Turcului. Si la acest proiect, prima etapa (un corp de cladire de 

birouri S+P+3E) a fost  data in folosinta la inceputul anului 2017.  

f) Adecvarea capitalului 
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Politica Societății este de a menţine o bază solidă a capitalului necesară menţinerii încrederii 

investitorilor, creditorilor şi pieţei şi susţinerii dezvoltării viitoare a entităţii. 

Capitalurile proprii ale Societății includ capitalul social, diferite tipuri de rezerve şi rezultatul 

reportat. Societatea nu face obiectul unor cerinţe de capital impuse din exterior. 

Consiliul de Administratie al societatii considera ca stabilitatea financiara a societatii nu este 

afectata, atata timp cat gradul de indatorare, calculat prin raportarea capitalului imprumutat 

(imprumuturile cu scadenta mai mare de 1 an) la capitalul angajat (capital propriu +capital 

imprumutat) este sub valoarea de 50%.  

Societatea considera capitalul administrat ca fiind elementele de patrimoniu ce compun 

capitalurile proprii, respectiv:  

 

-capital social; 

-prime de capital; 

-actiuni proprii (care diminueaza capitalul propriu) 

-rezerve; 

-rezultat reportat; 

 

Mai jos este prezentata componenta elementelor de capitaluri proprii (capitalul administat de 

societate)  la inceputul si la sfarsitul exercitiului financiar 2017: 

 

 

Element de capital 
Sold la 
01.01.2017 

Majorari Reduceri 
Sold la 
31.12.2017 

Capital social 26.391.783 0 0 26.391.783 

Ajustari ale capitalului 27.019.805 0 0 27.019.805 

Rezerve 6.593.780 277.376 0 6.871.156 

Rezultat reportat 33.948.502 0 2.279.289 31.669.213 

Actiuni proprii -104.544 0 0 -104.544 

Total 93.849.326 277.376 2.279.289 91.847.413 

 

 

In cursul anului 2017 nu au avut loc modificari ale capitalului social.  


