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RAPORT ANUAL  CONSOLIDAT 

PENTRU EXERCITIUL FINACIAR 2017 

 

Conform Regulamentului 1/2006 emis de A.S.F. 

 

 

Entitatea care raporteaza:  

 

Grupul de firme compus din: 

 
Transilvania Constructii SA, in calitate de societate mama a grupului, cu urmatoarele date de 

identificare: 

- 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. 

Transilvania Constructii controleaza urmatoarele societati: 

 -Novis Plaza SRL, o societate comerciala infiintata in anul 2015, cu sediul social in localitatea Cluj Napoca, 

strada Taietura Turcului , nr 47, judetul Cluj, cod unic de înregistrare RO 35226850 , nr. înregistrare O.R.C. 

J12/3454/2015.Capitalul social este in suma totala de 1.448.200 lei, compus din 20 de parti sociale, cu valoare 

nominala de 10 lei. Capitalul social este detinut in procent de 95% de catre Transilvania Constructii si in procent 

de 5% de catre Dl Timofte Andrei Iancu.Transilvania Constructii a fost membru fondator a Societatii, 

participand la infiintarea acesteia. 

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

subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. 

 -Melisa Prod SRL, o societate comerciala infiintata in anul 2005, cu sediul social in localitatea Cluj 

Napoca, strada Orastiei , nr 10, judetul Cluj, cod unic de înregistrare 17597400 , nr. înregistrare O.R.C. 

J12/1857/2005.Capitalul social este in suma totala de 103.635 lei, compus din 20 de parti sociale, cu valaore 

nominala de 5.181,75 lei. Capitalul social este detinut in procent de 95% de catre Transilvania Constructii si in 

procent de 5% de catre Dl Timofte Andrei Iancu.Transilvania Constructii a fost membru fondator a Societatii, 

participand la infintara acesteia. 

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

alimentatie n.c.a. 

-ABC Facility Management SRL, o societate comerciala infiintata in anul 2015, cu sediul social in localitatea 

Cluj Napoca, strada Orastiei , nr 10 , judetul Cluj, cod unic de înregistrare RO 35226834 , nr. înregistrare O.R.C. 

J12/3452/2015.Capitalul social este in suma totala de 200 lei, compus din 20 de parti sociale, cu valoare 

nominala de 10 lei. Capitalul social este detinut in procent de 95% de catre Transilvania Constructii si in procent 

de 5% de catre Dl Timofte Andrei Iancu.Transilvania Constructii a fost membru fondator a Societatii, 

participand la infiintarea acesteia. 

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

subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. 
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Societatea mama a grupului, respectiv TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA, prezinta 

urmatoarele caracteristici ale capitalului social si ale actinilor: 

 

Capital social subscris si varsat: 26.391.783 lei: 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, 

categoria standard; 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate: 

SC Transilvania Constructii SA este societate de tip deschis, actiunile sale sunt tranzactionate  

pe Bursa de Valori Bucuresti, la categoria standard, avand simbolul de tranzactionare COTR. 

Registrul actionarilor este tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti. 

Capitalul social al societatii  este de 26.391.783  lei.  

Capitalul este divizat in 799.751  actiuni ordinare, cu o valoare nominala de 33 lei/ actiune; 

 

In cursul exercitiului financiar 2017 capitalul social al societatii nu  a suferit modificari de 

valoare. 

 
In cele ce urmeaza, referirea la Grup, respectiv entitatea care raporteaza va  desemna grupul de firme compus 

din: 

-Transilvania Constructii, in calitate de societate mama; 

-Novis Plaza, societate controlata de Transilvania Constructii (societate afiliata); 

-Melisa Prod , societate controlata de Transilvania Constructii (societate afiliata); 

-ABC Facility Mnagement, societate controlata de Transilvania Constructii (societate afiliata); 

1.Analiza activitatii grupului: 

1.1.a) Descrierea activitatii de baza a grupului: 

Obiectul principal de activitate al societatii mama, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Cluj 

este “Lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale”-cod CAEN 4120. 

In anul 2017 grupul a obtinut venituri din activitatea de inchiriere a spatiilor logistice ce compun 

Parcul Logistic Transilvania precum si din spatiile logistice ce compun TRC Park Cluj. 

Incepand cu anul 2017, grupul obtine venituri din inchirierea cladirii de birouri Novis Plaza-corp A, 

situata in parcul industrial TETAROM I Cluj Napoca. 

 

Asadar , activitatea efectiv realizata de grup este „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare 

proprii sau inchiriate”, cod CAEN 6820. 

 

Divizia de Constructii Montaj a grupului a asigurat in anul 2017 activitatea de Antreprenoriat General 

pentru programul de investitii derulat de grup, precum si activitatea de mentenanta in cadrul Parcului 

Logistic Transilvania. 

 

Grupul isi propune ca si stratege de dezvoltare extinderea Parcului Logistic, prin dezvoltarea de noi 

spatii  inchiriabile.Incepand cu anul 2018, grupul va dezvolta parcuri logistice si in alte localitati din 

tara, urmand ca in viitorii ani sa devina un jucator pe plan national. 

De asemenea, incepand cu anul 2017 Grupul a initiat o noua linie de business, intrand pe piata 

spatiilor office. Strategia de dezvoltare a societatii, precum si proiectele ce urmeaza a fi 
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implementate in cursul anului 2018 sunt prezentate in cadrul raportului, la punctul 1.9 

 

b)Data infiintarii societatii mama: 30 noiembrie 1990, in baza Deciziei Prefecturii Cluj nr 

54, prin reorganizarea TRCL Cluj. 

 

Durata de functionare: nelimitata. 

 

c)In cursul exercitiului financiar 2017 nu au avut loc reorganizari ale grupului 

d) Achizitii si instrainari de active: 

 

La fel ca in anii anteriori, in cursul anului 2017 gupul a derulat un important program de investitii, 

constand atat in achzitia si constructia de mijloace fixe noi, cat si in modernizarea celor existente , 

concretizat in principal in urmatoarele categorii de active imobilizate: 

 

Tip activ Denumire activ Valoare-lei Operatiune 

Activ Imobiliar Hala Depozitare Corp C1-Jucu 8.340.685 majorare de valoare 

Activ Imobiliar Platforma betonata Jucu 1.211.976 majorare de valoare 

Activ Imobiliar Hala depozitare Corp C2-Jucu 4.766.339 investitie noua 

Activ Imobiliar Teren 13.120 mp -Str Orastiei nr 10 4.977.400 investitie noua 

Activ Imobiliar Teren 607,53 mp -Str Orastiei nr 10 230.190 investitie noua 

Activ Imobiliar Teren Strada Orastiei nr 10-918,98 mp 112.266 investitie noua 

Activ Imobiliar Amenajari depozite PLT 3.932.622 majorare de valoare 

Activ Imobiliar Refacere infrastructura PLT 6.304.391 majorare de valoare 

Constructii Reparatii sala de sport polivalenta 56.539 majorare de valoare 

Activ Imobiliar Depozit cu rampa 607,54 mp 535.510 investitie noua 

Activ Imobiliar Teren fotbal -Club Sportiv Transilvania -3 170.760 investitie noua 

Activ Imobiliar Teren fotbal -Club Sportiv Transilvania -4 170.760 investitie noua 

Activ Imobiliar Teren fotbal -Club Sportiv Transilvania -5 170.760 investitie noua 

Activ Imobiliar Depozit C1-1709,9 mp Orastiei nr 10 412.118 investitie noua 

Activ Imobiliar Depozit C2-2.571,52 mp Orastiei nr 10 1.239.434 investitie noua 

Activ Imobiliar Magazie C5-64 mp Orastiei, nr 10 10.806 investitie noua 

Activ Imobiliar Linie CF -849,13 mp-Orastiei nr 10 10.531 investitie noua 

Echipamente si utilaje Echipamente IT 18.740 investitie noua 

Echipamente si utilaje Autoturism 804.878 investitie noua 

Echipamente si utilaje Autoturism 171.644 leasing financiar 

Echipamente si utilaje Dotari hala depozitare Jucu 1.409.745 investitie noua 

Echipamente si utilaje Amenajare sediu 148.667 investitie noua 

Programe informatice Licenta Charisma ERP 78.423 investitie noua 

Total General achizitii active 35.285.184   
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La data de 31.12.2017, situatia investitiilor in curs de realizare este urmatoarea: 

  

Tip investitie in curs Denumire Valoare-lei 

Activ imobiliar Lucrari Parc Industrial Calan 36.969 

Activ imobiliar Amenajare depozite PLT 625.254 

Activ imobiliar Cladire Novis Plaza 8.010.529 

Total General Investitii in curs 8.672.752 
 

Cele mai importante investitii au fost cele imobiliare, care au constat in: 

 

-finalizarea Fazei I de dezvoltare a Parcului Logistic TRC PARK Cluj, amplasat in Parcul Industrial 

TETAROM I Jucu. Aceasta investitie a fost finantata prin credit bancar de investitii, pe termen lung, 

precum si din surse proprii. 

-continuarea programului de refacere a retelelor de canalizare, precum si de reparare drumuri , in 

Parcul Logistic Transilvania, investitie finantata integral prin credit bancar.Valoarea  

totala a acestui program este de 1.078.129 de EURO. In anul 2017 societatea a efectuat lucrari de, 

reparatii a retelelor de canalizare, precum si lucrari de reparare a drumurilor din incinta parcului 

logistic.  

-achizitia unui teren si a unor imobile, in suprafata de cca 13.120 mp, situat in Municipiul Cluj Napoca, 

strada Orastiei, nr 10. Terenul a fost achizitionat cu scopul extinderii Parcului Logistic Transilvania; 

-achizitia unui teren si a unor imobile, in suprafata de cca 607 mp, situat in Municipiul Cluj Napoca, 

strada Orastiei, nr 10. Terenul a fost achizitionat cu scopul extinderii Parcului Logistic Transilvania; 

-lucrari de finalizare si amenajare a cladirii de birouri Novis Plaza, corp A, situata in Cluj Napoca, 

strada Taietura Turcului, nr 47 (in cadrul Parcului Industrial TETAROM I). 

-De asemenea s-a mai investit in lucrari de amenajare a spatiilor logistice, conform specificatiilor 

chiriasilor. 

 

Societatea a casat o serie de active,  considerate uzate fizic si moral si care nu mai generau beneficii 

economice pentru societate.Valoarea de inventar a acestor active a fost de 42.481 lei, la data casarii 

fiind integral amortizate 

 

e) Principalele rezultate ale evaluarii activitatii grupului 

1.1.1 Elemente de evaluare generala: 

a) Rezultat:  

In anul 2017, pierderea  neta a grupului a fost de 1.407.276  lei  

 

Componenta rezultatului  net: 

Profitul brut al activitatii de exploatare:       4.979.461    lei; 

Rezultatul financiar:                                    -6.256.009    lei; 

Rezultatul brut:                                            -1.276.548    lei: 

Impozitul pe profit                                           130.728    lei; 

      Rezultatul net                                              -1.407.276    lei: 

 

b) Cifra de afaceri: a fost de 25.435.589 lei, in crestere cu 25%  fata de anul 2016, cand a fost 

de 20.363.813 lei   

c) Export: Grupul nu a desfasurat in cursul anului 2017  activitati de export; 
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d) Costuri.  

Analiza rezultatului din exploatare al grupului  este prezentata in tabelul de mai jos: 

 

Element 2017 2016 

Venituri din Cifra de Afaceri 25.435.589 20.363.813 

Alte venituri din exploatare 615.501 423.829 

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

Total Venituri din exploatare 25.954.534 20.643.001 

  

Cheltuieli din exploatare 

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 3.448.178 2.858.083 

Cheltuielile cu serviciile executate de terti 4.297.540 3.090.463 

Cheltuieli cu personalul 1.998.769 1.578.356 

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 10.376.579 8.923.694 

Cheltuieli cu provizioanele 0 -43.705 

Cheltuieli privind marfurile 128.880 110.602 

Alte cheltuieli din exploatare 725.127 -272.050 

Total cheltuieli din exploatare 20.975.073 16.245.443 

  

Profitul operational 4.979.461 4.397.558 
 

e) Cota de piata:  

Societatea detine cel mai mare parc logistic privat din localitate, respectiv Parcul Logistic 

Transilvania, in care isi desfasoara activitatea societati multinationale, cu reprezentare la nivel 

national. 

Incepand cu anul 2016 societatea a  demarat strategia de dezvoltare a acestei activitati.In cursul anului 

2017 a fost finalizata prima faza de dezvoltare din Parcul Logistic TRC Park Cluj, situat in TETAROM 

III Jucu, urmand ca in anul 2018 sa fie demarata faza a II-a 

Cu o suprafata totala de cca 119.500 mp de depozite  societatea este principalul jucator pe piata 

spatiilor industriale din localitatea Cluj Napoca  si din zonele adiacente. 

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. 

Strategia pe termen lung a societatii este de a se extinde la nivel national, prin dezvoltarea de parcuri 

logistice in alte localitati. De asemenea, incepand cu anul 2017,  societatea a intrat si pe piata spatiilor 

de birouri, operand cladirea de birouri Novis Plaza, corp A, situata in Cluj Napoca, in cadrul parcului 

industrial TETAROM I. 
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f) Lichiditate: La sfarsitul  anului 2017, disponibilul din conturile grupului era 7.476.633 

lei. Aceasta suma acoperea toate obligatiile scadente ale grupului.  

 

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al grupului 

Grupul  activeaza pe piata locala din Cluj Napoca,   

Veniturile  grupului sunt asigurare in proportie covarsitoare de activitatea de inchiriere spatii 

industriale. Divizia de constructii montaj a grupului asigura antreprenoriatul general pentru 

investitiile efectuate de grup, precum si mentenanta Parcului Logistic Transilvania.   

 

Spatiile industriale operate de grup sunt situate in urmatoarele locatii: 

-in Cluj Napoca, pe strada Orastiei, nr 10 este situat Parcul Logistic Transilvania. Parcul este compus 

dintr-un numar de 38 de depozite, 1 magazie, 2 cladiri administrative, 2 hale. 

 

Terenul pe care este amplasat acest parc logistic este in proprietatea societatii, avand o suprafata de  

185.707 mp, din care 177.228,91 mp in proprietate si 8.478,09  mp in cota indiviza. 

 

Suprafetele activelor care compun Parcul logistic Transilvania sunt prezentate mai jos: 

 

Categorie Activ Imobiliar Suprafata totala-mp 

Depozite- 38 unitati 81.368,81 

cladiri administrative-2 unitati 608,82 

Hale - 2 unitati 3.480,37 

Magazie-1 unitate 1.948,23 

Total suprafete active imobiliare 87.406,23 

 

 - in Comuna Jucu, judet Cluj, in parcul industrial TETAROM III, este situat Parcul Logistic TRC 

PARK Cluj. Parcul este compus din 2 depozite (10 module), in suprafata totala de 32.078 mp. 

Terenul pe care este amplasat acest parc logistic este in proprietatea TETAROM SA, societatea 

noastra avand drept de superficie pe o perioada de 99 de ani.Suprafata terenului este de 107.353 mp. 

Suplimentar fata de cei 107.353 mp, la data de 31.12.2017 societatea mai detinea dreptul de 

superficie asupra a 251.701 mp de teren, amplasati in aceeasi locatie, in aceleasi conditii . 

 

-pe strada Taietura Turcului, Nr 47, Cluj Napoca, grupul detine o cladire de birouri compusa din 2 

corpuri (S+P+3E, respectiv S+P+7E). Suprafata totala inchiriabila a imobilului este de cca 16.500 

mp . Corpul A al acestui imobil (S+P+3E) a fost dat in folosinta la inceputul anului 2017. 

 

Terenul pe care este amplasat acest imobil este in proprietatea TETAROM SA, grupul avand drept 

de superficie pe o perioada de 99 de ani.Suprafata terenului este de 10.870 mp. 

 

La sfarsitul exercitiului financiar 2017 grupul a evaluat valoarea de piata a  activelor care compun 

Parcul Logistic Transilvania, precum si activele care compun Parcul Logistic TRC Park Cluj. 

Evaluarea o fost un proces intern, nefiind efectuata de un evaluator independent , membru 

ANEVAR. In procesul de evalaure intern au fost utilizate standardele de evaluare publicate de 

ANEVAR,  alte publicatii de specialitate,  precum si date statistice interne ,  utilizandu-se metoda 

capitalizarii veniturilor. 
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Rezultatele evaluarii efectuate de grup sunt prezentate mai jos: 

 

Nr crt Parc logistic Valoarea justa-EUR 

1 Parc Logistic Transilvania 40.300.000 

2 TRC PARK Cluj 14.500.000 

  Total 54.800.000 

 

Grupul nu a inregistrat in contabilitate rezultatele acestei evalauri.  

 

O analiza a cifrei de afaceri pe activitati este prezentata in tabelul de mai jos: 

 

Activitate 
2015 2016 2017 

Suma-lei % Suma-lei % Suma-lei % 

Parc Logistic Transilvania 17.412.275 81,48% 19.220.885 94,39% 20.091.346 78,99% 

TRC Park Cluj 0 0,00% 90.681 0,45% 3.888.624 15,29% 

Novis Plaza 0 0,00% 0 0,00% 359.638 1,41% 

Alte activitati 3.957.032 18,52% 1.052.247 5,17% 1.095.981 4,31% 

Total General 21.369.307 100% 20.363.813 100% 25.435.589 100% 

 

In anul 2017 Cifra de afaceri a provenit in procent de  cca 94% din activitatea de inchiriere spatii 

industriale. 

In viitor grupul va dezvolta activitatea de inchiriere spatii logistice, prin constructia a noi parcuri 

logistice, atat pe raza localitatii Cluj Napoca, cat si in alte localitati. 

 

1.1.3Activitatea de aprovizionare a grupului: 

Grupul dispune de un compartiment propriu de achizitii. 

 

Grupul are implementate proceduri clare de achizitii, atat in ceea ce priveste materialele, cat si in  

ceea ce priveste serviciile.Achizitiile se efectueza numai de la furnizori agreeati, prin selectie de 

oferte, cu incadrare in bugetele aprobate.Periodic, controlul intern verifica respectarea procedurilor 

de achizitii, 

 

1.1.4.Evaluarea activitatii de vanzare. 

a) Asa cum am mentionat la punctele anterioare, grupul activeaza doar pe plan local.Evolutia 

vanzarilor pe segmente de activitate este prezentata in tabelul de mai sus. 

 

In anul 2017, la fel ca in anul precedent, Cifra de afaceri a provenit din activitatea de inchiriere spatiu  

Principalele active imobiliare gestionate de grup sunt prezentate la punctul 1.1.2. 

 

In ceea ce priveste activitatea de inchiriere spatiu in Parcul Logistic Transilvania, in anul 2017 grupul 

a efectuat o serie de investitii menite sa creasca portofoliul de contracte, precum si gradul de confort 

al chiriasulor.Cele mai importante investitii realizate au fost: 
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-continuarea programului de refacere a retelelor de canalizare, precum si de reparare drumuri , in 

Parcul Logistic Transilvania, investitie finantata integral prin credit bancar.Valoarea  

totala a acestui program este de 1.078.129 de EURO. In anul 2017 societatea a efectuat lucrari de, 

reparatii a retelelor de canalizare, precum si lucrari de reparare a drumurilor din incinta parcului 

logistic.  

-achizitia unui teren si a unor imobile, in suprafata de cca 13.120 mp, situat in Municipiul Cluj Napoca, 

strada Orastiei, nr 10. Terenul a fost achizitionat cu scopul extinderii Parcului Logistic Transilvania; 

-achizitia unui teren si a unor imobile, in suprafata de cca 607 mp, situat in Municipiul Cluj Napoca, 

strada Orastiei, nr 10. Terenul a fost achizitionat cu scopul extinderii Parcului Logistic Transilvania; 

-De asemenea s-a mai investit in lucrari de amenajare a spatiilor logistice, conform specificatiilor 

chiriasilor 

 

In ceea ce priveste Parcul logistic TRC Park Cluj, in cursul anului 2017 societatea a construit cca 

14.000 mp, ajungand astfel la 32.000 mp de depozite.In perioada urmatoare societatea va trece la faza 

a II-a de dezvoltare a acestui  parc logistic.   

In anul 2017 grupul a dat in folosinta primul corp de cladire de birouri (corp A-S+P+3E) din cadrul 

ansamblului Novis Plaza, intrand pe piata de biouri din Municipiul Cluj Napoca. 

 

Grupul mai obtine venituri din gestionarea Bazei Sportive Transilvania. 

Aceasta baza sportiva detine 9 terenuri de tenis, 5 terenuri de fotbal cu gazon sintetic, un teren de 

fotbal cu gazon natural, o sala de sport polivalenta, precum si un restaurant. 

In anul 2017 Cifra de afaceri obtinuta din aceasta activitate a fost de 997.819  lei. 

Activitatea din acest segment de activitate este in continua dezvoltare, asa cum reiese din evolutia 

veniturilor generate de baza sportiva, care in ultimii 3 ani au avut o evolutie ascendenta. 

In anul 2017 grupul a  costruit 3 terenuri de fotbal  cu gazon sintetic, dotate cu nocturna. 

Grupul a a dezvoltat si diversificat in mod constant activitatea din aceasta locatie, prin organizarea de 

turnee sportive si evenimente corporate. 

 

b)Principalii competitori ai grupului  pe piata locala: 

 

- in ceea ce priveste activitatea de inchiriere spatii comerciale si birouri: 

Parcurile Industriale Tetarom, precum si depozitele individuale care functioneaza in localitatile 

Floresti, Gilau, precum si pe fostele platforme industriale ale municipiului (in special cele din 

Bulevardul Muncii). 

De asemenea, incepand cu anul 2016 au intrat pe piata locala dezvoltatori cu reprezentare 

internationala. 

Piata de birouri din Cluj Napoca este una in plina dezvoltare, cu jucatori importanti care activeaza. 

In ultimii ani au fost livrati pe piata cateva mii de mp de spatii de birouri in fiecare an, intrucat 

cererea a fost in crestere, inclusiv in cursul anului 2017. 

Societatea detine spatii de birouri de clasa A, incadrandu-se in segmentul de piata care ofera spatii de 

calitate superioara. 

 

c) Veniturile grupului nu depind de un singur client, acesta avand un portofoliu diversificat de clienti 

in ceea ce priveste activitatea de inchiriere depozite.  

 

Cel mai mare client al Parcului Logistic reprezinta circa 8 % din total portofoliu.Asadar, grupul nu 
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este vulnerabil din acest punct de vedere, nefiind dependent de un singur client. 

 

1.1.5  Aspecte legate de personalul grupului 

 

Relatiile de munca in cadrul grupului s-au desfasurat in baza Contractului Colectiv de munca, 

inregistrat la Directia Judeteana de Munca si Protectie Sociala Cluj, precum si a Regulamentului de 

Ordine Interna, anexa la Contractul Colectiv de Munca. 

O parte a  salariatilor grupului sunt organizati intr-un sindicat.  

In cursul anului 2017, nu s-au inregistrat conflicte de munca. 

Sistemul de salarizare practicat in cursul anului s-a bazat pe prevederile contractului colectiv de 

munca, astfel personalul direct si indirect productiv a fost salarizat in acord, iar personalul 

administrativ in regie. 

La data de 31.12.2017, conducerea executiva a grupului  era  asigurata de: 

Timofte Andrei Iancu -director general 

Barz Lucian  -director economic; 

 

Structura personalului la data de 31.12.2017 este urmatoarea: 

 conducerea executiva                  2 

 TESA                                         21 

 Alte categorii                             15 

Evolutia fondului de salarii total si a salariului mediu realizat in perioada 2017 comparativ cu 2016, 

este urmatoarea: 

 

Explicatii UM 2017 2016 

Fond salar lei 1.998.769 1.578.356 

Nr mediu salariati lei 38 35 

Cost mediu lunar/salariat lei 4.383 3.758 

 

In anul 2017 numarul de salariati nu a suferit modificari semnificative fata de anul precedent. 

 

1.1.6 Impactul activitatii asupra mediului inconjurator: 

 

Utilizarea activelor grupului nu au impact semnificativ asupra mediului. 

Grupul nu desfasoara activitati de natura poluanta. 

 

1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare 

Grupul nu desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare, nici cu mijloace proprii, nici prin intermediul 

tertilor.  

 

1.1.8 Managementul riscului 

 

Grupul este expus la următoarele riscuri din utilizarea instrumentelor financiare:  

• riscul de credit; 

• riscul de lichiditate; 

• riscul de piaţă. 

Aceste note prezintă informaţii cu privire la expunerea Grupului la fiecare din riscurile menţionate 
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mai sus, obiectivele, politicile şi procesele Grupului 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 Grupului de gestionare a riscului sunt definite astfel încât să asigure identificarea şi analiza 

riscurilor cu care se confruntă Grupul, 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 Grupului.  

a) Riscul de credit 

Riscul de credit este riscul ca Grupul 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 Grupului. 

Expunerea Grupului 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 Grupului de plată şi de livrare. 

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

stabilite de Grup 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 

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

creanţele comerciale şi alte creanţe. În unele cazuri, Grupul 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. 

b) Riscul de lichiditate 

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

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

Grupului cu privire la riscul de lichiditate este de a se asigura, în măsura în care este 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 Grupului. 

Grupul 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 activelor detinute de 

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

comerciale practicate pe piata inchirierilor. 

  

c) Riscul de piaţă 

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

şi preţul instrumentelor de capitaluri proprii, să afecteze veniturile Grupului 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  

Grupul este preocupat 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 Grupul ar avea efecte 
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nefavorabile asupra Grupului.  

Grupul este preocupat permanent de optimizarea serviciului datoriei, negociind permant cu bancile 

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

Riscul valutar 

Grupul este expus riscului valutar datorită vânzărilor, achizițiilor și altor împrumuturi care sunt 

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

Grupul 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. În acest fel, Grupul are asigurate 

venituri în moneda în care rambursează creditele. 

Riscul aferent impozitării 

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

să se supună reglementărilor fiscale ale Uniunii Europene şi să implementeze schimbările aduse de 

legislaţia europeană. Modul în care Grupul 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 Grupului. 

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 Grupul să fie supusă controalelor fiscale pe 

măsura emiterii unor noi reglementări fiscale.  

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 Grupului 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 Grup. 

Debitori Grupului 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 

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 
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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 Grupului 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 Grupului, 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 Grupul ar fi: 

Concurența. 

In ultimii ani grupul 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, grupul a dezvoltat un proiect 

imobiliar si a dezvoltat activitatea in cadrul Parcului Logistic Transilvania. 

Strategia de viitor a Grupului 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 grupul are o pozitie solida pe piata, 

deoarece a fost prima entitate care a ofert pietei locale de profil un parc logistic propriu-zis.Grupul 

este permanent preocupat de consolidarea pozitiei pe care o detine pe piata locala de spatii logistice. 

In acest sens, parcul logistic este permanent modernizat si extins, grupul 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 grupul 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, grupul 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 grupul intentioneaza sa demareze dezvoltarea celei de-a 

doua faze.  

De asemenea, grupul a intrat pe piata locala de cladiri de birouri, prin achizitia si finalizarea a doua 

cladiri de birouri in parcul indusrial TETAROM I-Taietura Turcului. Si la acest proiect, prima etapa 

(un corp de cladire de birouri S+P+3E) a fost dat in folosinta la inceputul anului 2017.  
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1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea Grupului 

 

a) Grupul nu se confrunta substantial cu factori de incertitudine, care ar putea afecta 

lichiditatea grupului in viitor.Pentru o optima gestionare a riscurilor de natura financiara,  

geupul isi va dezvolta un plan de afaceri bazat pe o analiza temeinica a potentialilor clienti 

care sa dispuna si ei, la randul lor, de lichiditati certe. 

 

b) In cursul anilor 2016 si 2017 grupul a efectuat urmatoarele investitii: 

 

Denumire categorie de active 
Investitii-lei 

2017 2016 

Programe informatice 78.423 22.319 

Terenuri 5.319.856 1.017.911 

Cladiri receptionate 27.333.231 50.649.429 

Cladiri-in constructie 4.495.783 5.639.729 

Mijloace de transport, utilaje 2.399.565 2.944.789 

Echipamente IT si mobilier 449.614 39.499 

Total investitii 40.076.472 60.313.676 

 

Investitiile efectuate de grup nu au efect negativ asupra fluxurilor de trezorerie ale acestuia, intrucat 

investitiile sunt finantate in proportie de cel putin 85% din credite bancare sau din leasinguri 

financiare accesate de grup. Ratele aferente acestor imprumuturi sunt corelate cu veniturile generate 

de aceste investitii, astfel incat efectul net asupra cash-flow-ului este pozitiv. 

 

c) Grupul obtine venituri din urmatoarele activitati (de baza): 

 

Activitate 
2016 2017 

Suma-lei % Suma-lei % 

Parc Logistic Transilvania 19.220.885 94,39% 20.091.346 78,99% 

TRC Park Cluj 90.681 0,45% 3.888.624 15,29% 

Novis Plaza 0 0,00% 359.638 1,41% 

Alte activitati 1.052.247 5,17% 1.095.981 4,31% 

Total General 20.363.813 100% 25.435.589 100% 

 

Grupul estimeaza ca in anul 2018 activitatea va avea un curs ascendent, fara a exista schimbari 

majore in ceea ce priveste principalele activitati desfasurate. 

In cursul anului 2018 grupul  va continua implementarea strategiei de dezvoltare, prin  continuarea  

lucrarilor de edificare a parcului logistic TRC Park Cluj, situat in TETAROM III Jucu. Va fi 

demarata faza a II-a de dezvoltare a TRC Park Cluj.  

De asemenea, in anul 2018 grupul va extinde Parcul Logistic Transilvania prin constructia de noi 

spatii de depozitare. 

Grupul va incepe sa activeze si in alte zone ale tarii.In acest sens, in cursul anului 2018 va demara 

constructia unui parc logistic in afara localitatii Cluj Napoca. 
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Conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli, in anul 2018 grupul isi propune sa realizeze o Cifra de 

Afaceri consolidata de 42.557.284  lei, un profit din exploatare consolidat de 11.110.678 lei si un 

profit net  consolidat de 3.918.748 lei. 

Cifra de Afaceri va proveni in principal din: 

- Parc Logistic Transilvania: 22.986.824  lei.Societatea estimeaza obtinerea de venituri 

suplimentare fata de anul precedent, prin cresterea gradului mediu de ocupare fata de cel 

inregistrat in anul 2017,  cat si prin majorarea tarifelor de inchiriere, majorare posibila 

datorita cresterii pietei spatiilor industriale, in special in Cluj Napoca.De asemnea se vor da 

in folosinta noi spatii industriale. 

- Parc logistic TRC Park Cluj. Pentru anul 2018  societatea estimeaza ca va obtine venituri in 

suma de 16.975.111 lei. 

- Novis Plaza va genera venituri de 1.202.479 lei  

- Baza sportive: 1.195.000  lei. Societatea estimeaza venituri suplimentare fata de anul 

precedent, prin organizarea mai multor evenimente cu caracter sportive si corporate  (turnee 

de tenis, fotbal, team-buildinguri).De asemenea, venituri suplimentare vor fi generate de cele 

3 terenuri de fotbal cu gazon sintetic, construite in anul 2017. 

2.Activele corporale ale grupului 

 Majoritatea  activelor corporale ale grupului sunt formate din active imobiliare (terenuri si 

cladiri), pe care grupul le inchiriaza tertilor. De asemenea, grupul detine in patrimoniu mijloace de 

transport, echipamente, componente IT si mobilier. Situatia sintetica a activelor corporale ale 

grupului este prezentata in tabelele de mai jos: 

 

-situatia cladirilor si a terenurilor aflate in patrimoniul grupului: 

 

Nr 
crt 

Locatie 
Suprafata 
teren 

Suprafata 
constructii 

% uzura 
constructii 

Regimul proprietatii 

1 
Cluj Napoca, strada Orastiei, nr 10-
Parc Logistic Transilvania 

185.707 87.406 51% 
terenul si cladirile sunt in proprietatea 
societatii 

2 
Comuna Jucu, sat Juc Herghelie, str 
Principala, nr 69B 

107.353 32.078 5% 

constructiile sunt in proprietatea societatii; 
terenul este in proprietatea TETAROM SA, 
societatea avand drept de superficie pt o 
perioada de 99 de ani 

3 
Cluj Napoca, strada Taietura 
Turcului, nr 47-Novis Plaza-cladire de 
birouri 

10.870 16.500 3% 

constructiile sunt in proprietatea societatii; 
terenul este in proprietatea TETAROM SA, 
societatea avand drept de superficie pt o 
perioada de 99 de ani 

4 
Cluj Napoca, B-dul 1 Decembrie 
1989, nr 41 

52.600 16.480 75% 
constructiile sunt in proprietatea societatii; 
terenul este in proprietatea statului roman, 
societatea avand drept de administrare 

5 
Bucuresti, sector 6, Calea Giulesi , nr 
411B 

6.529 0 0% terenul este in proprietatea societatii 

Total constructii si cladiri 363.059 152.464   

 
 



 

15 
 

Pe langa terenurile aflate in patromoniu, la data de 31.12.2017 grupul mai detine controlul asupra 

urmatorului activ imobiliar: 

-teren situat in Comuna Jucu, sat Juc Herghelie, str Principala, nr 69B, (TETAROM III Jucu),   in 

suprafata totala de 251.701 mp, aflat in proprietatea SC TETATOM SA. Pentru acest teren grupul a 

dobandit drept de superficie pentru o perioada de 99 de ani. 

 

 La data de 31.12.2017, o parte din terenurile si constructiile aflate in proprietatea grupului sunt 

ipotecate in favoarea CEC Bank SA: 

 

-garantii imobiliare  pentru credite pentru investitii, in valoare de  24.596.096,08 EURO; 

-garantii imobiliare pentru linie de credit in valoare de 4.500.000 lei; 

-garantii imobiliare pentru linie de credit in valaore de 9.000.000 lei; 

-garantii imobiliare pentru plafon pentru emitere de scrisori de garantie bancara in suma de 

5.550.000 lei.                     

 

Grupul detine si alte categorii de active corporale, respectiv: 

-un parc auto compus din 13 autovehicule; 

-echipamente si utilaje cu care sunt dotate depozitele grupului; 

-echipamente IT; 

-mobilier. 

 

O parte din autovehicule au fost achizitionate prin leasing financiar. Echipamentele si moblierul sunt 

in proprietatea grupului.  

 

Nr crt Categorie de active corporale Valoare neta -lei % uzura  

1 Echipamente  si utilaje 4.171.926 28% 

2 Autovehicule 2.277.162 36% 

3 Echipamente IT si mobilier 613.795 45% 

Total 7.062.883   

 

3. Piata valorilor mobiliare  

 

Actiunile societatii mama (Transilvania Constructii) se tranzactioneaza doar pe piata din Romania. 

SC Transilvania Constructii SA este societate de tip deschis, actiunile sale sunt tranzactionate  la 

Bursa de Valori Bucuresti categoria standard,  avand simbolul de tranzactionare COTR. Registrul 

actionarilor este tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti. 

Au fost facute raportarile catre piata de capital, in termenele prevazute de legislatia specifica. 

 

Politica de dividend 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va întruni cel puţin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la 

încheierea exerciţiului financiar. În funcţie de rezultatele financiare ale grupului, adunarea va decide 

asupra repartizării profitului sub formă de dividende, dacă este cazul sau, în caz de înregistrare de 

pierderi, va hotărî asupra reîntregirii sau  reducerii corespunzătoare a capitalului social.  

 

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor se depun în termen de 15 zile de la data adoptării 
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la Oficiul Registrului Comerţului spre menţiune, şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, 

Partea a IV-a. 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor prin care se decide distribuirea de dividende va stabili şi 

o dată, care va fi ulterioara cu cel puţin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a actionarilor, şi care 

va servi la identificarea actionarilor care urmează a beneficia de dividende. 

Dividendele se vor plăti la data stabilită de adunarea generală în care se fixează dividendul, iar 

termenul de plată a acestora nu va depăşi 6 luni de la data de la data adunării generale a acţionarilor 

de stabilire a dividendelor. 

 

In ultimii 3 ani, societatea mama  a platit urmatoarele dividende: 

In anul 2015, societatea a pierdul litigiul cu SIF Banat Crisana, prin care acesta a contestat hotararea 

AGA din 11.03.2014, prin care actionarii au decis anularea platii dividendelor ce fusesera aprobate 

prin Hotararea AGA din 20.09.2013. Dividendele aprobate in respectiva sedinta au fost in suma 

totala de 945.803 lei (dividend brut pe actiune de 1 leu), tinand cont de numarul de actiuni existente 

in circulatie la 20.09.2013). 

 

In cursul anului 2016 societatea nu a acordat 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; 

 

Societati afiliate grupului 

Invincible Real Estate, avand CUI 35226842, cu sediul in Cluj Napoca, strada Orastiei, nr 10;In anul 

201  societatea Invincible Real Estate nu a desfasurat nicio activitate (Cifra de Afaceri 0, Profit 0, 

Active 0, Datorii 0). De asemenea, societatea nu a desfasurat activitate nici in cursul anului 2016. 

Aceasta societate nu detine actiuni emise de  SC Transilvania Constructii SA 

Niciuna dintre Societatile care compun Grupul  nu a emis obligatiuni. 

 

4. Conducerea Grupului 

4.1 Conducerea administrativa a societatii mama (Transilvania Constructii) , care controleaza 

Grupul , este asigurata de catre un Consiliu de Administratie, care are urmatoarea componenta: 

 

La data de 31.12.2017 

 

-Timofte Mircea-Presedinte CA; 

-Timofte Andrei Membru CA si Director General; 

-Legean Viorel-membru CA 
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1.Timofte Mircea – presedinte Consiliu de Administratie – 

Este membru în Consiliul de Administraţie şi preşedintele acestuia. Are vârsta de 63 de ani şi este 

de profesie inginer. A absolvit Institul Politehnic, facultatea de Electrohnica Cluj-Napoca. Intre anii 

1979-1985 si 1986-1987 a activat ca si inginer in cadrul Grup Santiere Cris-Somes. Intre 1985-1986 

inginer in cadrul Carbochim S.A., iar intre anii 1988-1989 indeplineste aceeasi functie in cadrul 

Cooperativa Potaisa Turda. Din 1996  a fost până în octombrie 2012 Director General al S.C. Brieta 

S.R.L Cluj-Napoca. Din 14 aprilie 1999 şi pânã în prezent este administrator la S.C. Transilvania 

Constructii S.A. Cluj-Napoca. Pentru mandatul actual de Presedinte al Consiliului de Administratie, 

d-nul Timofte Mircea a fost reales in A.G.O.A. din data de 11 martie 2014. 

Data expirarii mandatului este 11.03.2018. 

Domnul Timofte Mircea are urmatoarele relatii de familie cu ceilalti membrii al organelor de 

administrare, conducere si supraveghere: - este tatal D-lui Timofte Andrei Iancu, membru in 

Consiliul de Administratie si Director General al societatii; in sedinta Adunarii Generale Ordinare 

din data de 11 Martie 2014, in cadrul careia a fost desemnat Presedintele Consiliului de 

Administratie, a actionat concentrat cu Dl. Timofte Andrei Iancu, reprezentant  legal al S.C. Parc 

Logistic Transilvania S.R.L., societate care la acel moment detinea un numar de 578.737 actiuni, 

reprezentand 61,91 %  din capitalul social al societatii; 

 

La sfarsitul anului 2017 detine 285.072 de actiuni ale societatii, reprezentand 35,65 % din capitalul 

social.. 

Dl Timofte Mircea este membru neexecutiv al Consiliului de Administratie 

 

2.Timofte Andrei Iancu – membru  in  Consiliu de Administratie si Director General 

Este membru în Consiliul de Administraţie. Are vârsta de 31 de ani şi este de profesie economist. A 

absolvit Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor din cadrul Universitatii Babes-

Bolyai, in anul 2009. Intre anii 2004 -2006 este functionar administrativ in cadrul S.C. Brieta Ind. 

Com. S.R.L. Cluj-Napoca, iar intre  01.12.2006 -01.05.2007 ocupa postul de functionar economic in 

cadrul S.C. Transilvania Constructii S.A. Din 01 iulie 2007 este membru al Consilului de 

Administratie. 

In prezent,  Timofte Andrei Iancu mai detine urmatoarele pozitii de conducere in cadrul altor societati: 

-administator unic al SC  Melisa Prod SRL-societate fara activitate; 

-administator unic al SC  ABC Facility Management SRL-societate fara activitate;; 

-administator unic al SC  Invicible Real Estate-societate fara activitate;; 

-administator unic al SC  Mega Property for Rent SRL; 

Data expirarii mandatului este 11.03.2018 

D-nul Timofte Andrei-Iancu este fiul d-nului Timofte Mircea. 

In sedinta Adunarii Generale Ordinare din data de 11 Martie 2014, in cadrul careia a fost desemnat 

Membru in Consiliul de Adminsitatie, a actionat concentrat cu Dl Timofte Mircea, care la acel moment 

detinea un numar de 285.072 actiuni, reprezentand 30,14 % din capitalul social al societatii; 

La sfarsitul anului 2017 detine un numar de 461.635  actiuni, reprezentand 57,72% din capital social. 

Dl Timofte Andrei Iancu este membru executiv al Consiliului de Administratie 
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3. Dl Legean Viorel 

 

Este membru in Consiliul de Administratie al societatii incepand cu data de 13.09.2016.  

Are varsta de 57 de ani si este de profesie tehnician constructii. 

A absolvit Liceul industrial nr 6 Cluj Napoca. In ultimii ani a urmat diverse cursuri de perfectionare. 

Intre anii 1979-1994 a lucrat in cadrul Trustului de Constructii Cluj, avand functia de laborant.Intre 

anii 1995-2015 a lucrat in cadrul SC Transilvania Constructii SA, avand pozitia de tehnician laborant-

Sef profil incercari de laborator. Incepand cu anul 2015 lucreaza in cadrul Betonexpres Industrial, 

avand functia de tehnician in constructii-sef profil incercari de laborator. 

La data de 31.12.2017  Dl Legean Viorel  nu detine actiuni ale societatii.  

Nu existã niciun  acord, înţelegere sau legãturã de familie între domnul Legean Viorel si o  

altã persoanã. 

 

Dl Legean Viorel este membru independent neeexecutiv al Consiliului de Administratie. 

Data expirarii mandatului este 11.03.2018. 

Incepand cu data de 13.09.2016, Dl Legean indeplineste atributiile Comitetului de Audit. ( 

supervizeaza activitatea de control intern, respectiv audit intern a societatii). 

 

4.2 Conducerea executiva  este compusa dintr-un Consiliu Director, format din: 

- Timofte Andrei Iancu-Director General; 

-  Barz Lucian  -director economic 

Dl Timofte Andrei Iancu, care este si membru in Consiliul de Administratie, detine un numar de 

461.635 actiuni, reprezentand 57,72% din capital social. 

 

4.2.b)  Nu este cazul. 

Niciuna din persoanele mentionate mai sus nu au fost implicate in nici un fel de litigiu sau proceduri 

administrative referitoare la activitatea lor. 

 

5.Situatia financiar contabila 

 

a) Prezentarea elemenetelor de bilant 

 

Situatia activelor si pasivelor Grupului se prezinta in felul urmator: 

Pentru analiza starii de performanta financiara a grupului, prezentam datele cuprinse in situatiile 

financiare incheiate la 31.12.2017, comparativ cu anii precedenti. 

 

Incepand cu raportarea financiara aferenta anului 2012, Grupul aplica Reglementarile contabile 

conforme cu standardele internationala de raportare financiara. 

Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017 au fost intocmite in conformitate cu Ordinul 

Ministrului Finatelor Publice Nr. 2844/2016 din 12 decembrie 2016 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 

   

Principalele elemente aferente pozitiei financiare a Grupului sunt prezentate mai jos: 

                                                                                                        

 



 

19 
 

                                                                                                                LEI 

 

Element An 2015 An 2016 An 2017 

Active necorporale 8.166 21.293 81.761 

Active corporale 146.019.184 198.582.471 222.450.839 

Active financiare 4.397.447 4.754.927 4.747.879 

Total active imobilizate 150.424.797 203.358.691 227.280.479 

Stocuri 481.575 345.171 315.871 

Creante 3.395.991 6.921.802 3.361.011 

Disponibil 3.703.250 4.140.983 7.476.633 

Cheltuieli in avans 11.391 31.162 8.549 

Total active circulante 7.592.207 11.439.118 11.162.064 

TOTAL ACTIV 158.017.004 214.797.809 238.442.543 

Capital social 26.391.783 26.391.783 26.391.783 

Ajustare capital, conform IFRS 27.019.805 27.019.805 27.019.805 

Rezerve  4.318.042 6.606.336 6.883.710 

Actiuni proprii -104.544 -104.544 -104.544 

Interese care nu controleaza 456 -4.382 -16.009 

Rezultat reportat 31.155.100 32.417.125 28.537.062 

Total capitaluri proprii 88.780.642 92.326.123 88.711.807 

Datorii pe termen lung 61.742.279 103.837.332 136.947.876 

Datorii pe termen scurt 7.494.083 18.634.354 12.782.860 

Total datorii  69.236.362 122.471.686 149.730.736 

TOTAL PASIV 158.017.004 214.797.809 238.442.543 

 

A) ANALIZA ACTIVULUI 

 

Activele totale la sfarsitul anului 2017 sunt mai mari cu 23.921.788 lei  fata de anul 2016. 

Analiza de detaliu a activelor este prezentata mai jos: 

 

1. Active imobilizate 

 

Denumire element  

Valori brute Valori nete 

2016 2017 
Diferente 

(2017-2016) 
2016 2017 

Diferente 
(2017-2016) 

Imobilizari necorporale 287.215 352.732 65.517 21.293 81.761 60.468 

Imobilizari corporale 262.178.735 295.976.614 33.797.879 198.582.471 222.450.839 23.868.368 

Terenuri si amen. de terenuri 5.072.939 5.072.939 0 5.054.216 5.051.546 -2.670 

Constructii 8.654.058 9.235.152 581.094 2.365.644 2.480.015 114.371 

Inst tehn.ut, masini, 8.006.157 9.586.456 1.580.299 5.562.964 6.449.090 886.126 

Alte imob corp(birotica, mob) 506.141 911.464 405.323 247.846 608.925 361.079 

Investitii imobiliare 230.261.494 262.497.863 32.236.369 177.173.584 199.188.523 22.014.939 

Investitii imobiliare in curs 9.677.946 8.672.740 -1.005.206 8.178.217 8.672.740 494.523 

Imoblizari financiare 4.754.927 4.747.879 -7.048 4.754.927 4.747.879 -7.048 

Total 267.220.877 301.077.225 33.856.348 203.358.691 227.280.479 23.921.788 
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Dupa cum se poate observa si din tabel, activele imobilizate au crescut in 2017 fata de 2016, atat in 

ceea ce priveste valorile brute, cat si in ceea ce priveste valorile nete. 

 

1.1 Imobilizari necorporale: valoarea bruta  si neta a acestor imobilizari a crescut, intrucat in anul 

2017 grupul a achizitionat o serie de programe informatice, in scopul eficientizarii fluxurilor 

informationale.Cea mai important achizite a fost o licenta pentru un ERP (Charisma) , menit sa 

gestioneze in mod centralizat toate procesele grupului. 

 1.2 Imobilizari corporale: 

Valoarea acestora a crescut, atat ca sume brute, cat si ca sume nete, deoarece in anul 2017 grupul a 

executat si a receptionat investitiile descrise in sectiunile anterioare ale raportului. 

Valaorea neta cu care au crescut imobilizarile corporale este de 23.868.368 lei.Cresterea cea mai 

insemnata s-a inregiatrat la categoria investitiilor imobiliare (22.014.939 lei). 

Astfel, s-au receptionat lucrarile aferente etapei II de dezvoltare a parcului logistic TRC Park Cluj, 

situat in parcul industrial TETAROM III Jucu (14.000 mp de depozite), precum si lucrarile de 

modernizare depozite executate in Parcul Logistic Transilvania. Cele mai importante lucrari executate 

in Parcul Logistic Transilvania au fost cele de reabilitare a infrastructurii, precum si cele de 

recompartimentare si reamenajare a Depozitului 35.  

La sfarsitul anului 2017 cea mai mare parte a  investitiile imobiliare in curs cuprind  lucrarile efectuate 

de grup pentru reamenajarea depozitelor din Parcul Logistic Transilvania, precum si lucrarile 

executate de grup in vederea amenajarii corpului A din ansamblul Novis Plaza. 

 

1.3 Imobilizari financiare: In cursul anului 2017 valoarea acestora a scazut nesemnificativ fata de 

anul precedent cu suma de 7.048  lei 

 

Valoarea de 4.747.879 lei aflata in sold la sfarsitul anului 2016 este compusa din: 

-SCS CFR 1907 Cluj SA: valoarea actiunilor detinute este de 4.360.890 lei. Grupul detine un numar 

de 43.608.910 actiuni, reprezentand  4,6 % din capitalul social. 

-Invincible Real Estate : valoarea contabila a partilor detinute este de 190 lei. Grupul detine 95% din 

capitalul social;  

-valoarea creantelor aferente vanzarilor de apartamente cu plata in rate, care urmeaza a fi achitata intr-

un interval mai mare de 12 luni de la data bilantului:  386.799 lei. 

 

2.Active circulante 

 

Denumire element Valori 2016 Valori 2017 Diferente (2017-2016) 

Stocuri 345.171 315.871 -29.300 

Creante 6.921.802 3.361.011 -3.560.791 

Disponibil 4.140.983 7.476.633 3.335.650 

Cheltuieli in avans 31.162 8.549 -22.613 

Total 11.439.118 11.162.064 -277.054 
 

In anul 2017 activele circulante au scazut cu 277.054  lei fata de anul 2016. 

 

Se poate observa o scadere semnificativa a creantelor grupului, in timp ce disponibilul aflat la 
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dispozitia grupului a crescut cu suma de 3.335.650 lei. 

In cursul anului 2017 grupul a incasat TVA-ul de recuperat, care era in sold la sfarsitului anului 2016  

Disponibilul de care dispunea grupul la sfarsitul anului 2017 era de 7.476.633 lei. 

 

3.Cheltuielile in avans reprezinta sume inregistrate in cursul anului 2017 , care se refera la 

perioade ulterioare. 

 

B. ANALIZA PASIVULUI 

1. Capitaluri proprii 

Structura capitalurilor proprii este prezentata mai jos: 

 
Denumire element Valori 2016 Valori 2017 Diferente (2017-2016) 

Capital social 26.391.783 26.391.783 0 

Ajustare capital, conform IFRS 27.019.805 27.019.805 0 

Rezerve  6.606.336 6.883.710 277.374 

Actiuni proprii -104.544 -104.544 0 

Rezultat reportat, cu exceptia IAS 29 58.179.743 57.157.490 -1.022.253 

Rezultat reportat-IAS 29 -27.019.805 -27.019.805 0 

Profit sau pierdere in perioada de raportare 3.545.480 -1.323.249 -4.868.729 

Interese care nu controleaza -4.382 -16.009 -11.627 

Repartizarea profitului -2.288.293 -277.374 2.010.919 

Total capitaluri proprii 92.326.123 88.711.807 -3.614.316 

 

In anul 2017 capitalurile proprii au scazut  fata de anul anterior cu suma de  3.614.316  lei. 

Scaderea a fost generata de pierderea neta inregistrata de grup in cursul exercitiului financiar 2017, 

precum si de repartizari de capitaluri proprii catre actionari. 

 

2.Datorii totale 

Per ansamblu datoriile au crescut in anul 2017 fata de anul precedent. 

 
Denumire element Valori 2016 Valori 2017 Diferente (2017-2016) 

Datorii pe termen  lung 103.837.332 136.947.876 33.110.544 

- credite bancare 89.954.938 123.829.443 33.874.505 

- alte imprumuturi 612.500 0 -612.500 

- leasing financiar 331.618 211.511 -120.107 

- garantii de buna executie retinute 1.615.951 1.669.622 53.671 

-impozit pe profit amanat 11.239.199 11.154.174 -85.025 

-provizioane pentru riscuri si cheltuieli 83.126 83.126 0 

Datorii pe termen scurt 18.634.354 12.782.860 -5.851.494 

- credite bancare 6.071.604 2.851.361 -3.220.243 

- leasing financiar 522.526 253.165 -269.361 

-alte mprumuturi 204.421 88.565 -115.856 

-imprumut actionar 4.071 0 -4.071 

- datorii comerciale 8.617.308 5.991.008 -2.626.300 

- datorii catre salariati 148.959 160.938 11.979 

- impozite si taxe 837.505 144.022 -693.483 

- garantii de buna executie retinute 1.731.660 1.754.931 23.271 

-creditori diversi 496.300 1.538.870 1.042.570 

Total 122.471.686 149.730.736 27.259.050 
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3.1.Datoriile cu termen de rambursare mai mare de un an au valoare de 136.947.876 lei. 

 

In cursul anului 2017 se inregistreaza o crestere a acestora, in special la creditele bancare . 

Cresterea a fost generata de implementarea programului de dezvoltare aprobat de actionarii 

societatii. Acest program presupune extinderea spatiilor comerciale controlate de societate, atat pe 

plan local cat si in regiune. Intrucat o buna parte din acest program este finantat din surse atrase , 

respectiv credite bancare de investitii pe termen lung , cresterea datoriilor pe termen lung este 

normala. 

La toate celelate tipuri de datorii pe termen lung se remarca scaderi fara de anul precedent, in special 

la alte imprumuturi. 

 

La data de 31.12.2017, situatia creditelor bancare contractate de grup se prezinta in felul urmator: 

                                                                                                                                           EURO 

Nr 
crt 

Banca Destinatie 
Suma 
acordata 

Sold la 
31.12.2016 

Sold la 
31.12.2017 

2 CEC Bank refinantare credite BT 6.693.437 6.504.284 6.434.284 

3 CEC Bank finantare depozit 10.000 mp 3.900.000 3.884.802 3.874.802 

4 CEC Bank 
finantare lucrari refacere infrastructura Parc Logistic 
Transilvania 

1.078.129 887.297 1.062.129 

5 CEC Bank finantare cladire de birouri 5.694.626 3.810.481 5.043.470 

6 CEC Bank finantare TRC Park Cluj 8.142.000 4.586.176 7.766.944 

7 CEC Bank refinantare credit BRD 493.160 438.179 414.467 

Total 26.001.352 20.111.219 24.596.096 

 

De asemenea, grupul are contractate  urmatoarele linii de credit de la CEC Bank: 

 

-o linie de credit pentru sustinerea activitatii curente, in valoare de 4.500.000 lei, cu valabilitate pana 

in luna August 2019. La data de 31.12.2017 , sumele trase din aceasta linie erau in suma de 0 lei;  

-o linie de credit pentru achizitii punctuale de active, in valoare de 9.000.000 lei, cu valabilitate pana 

in luna August 2022. La data de 31.12.2017 societatea  avea trasa  suma  de 7.345.759,28 lei din 

aceasta linie. 

 

Soldul creditelor bancare contractate de grup a crescut fata de anul  precedent cu suma de 4.484.877  

EURO,  deoarece grupul a efectuat trageri din creditele bancare contractate, pentru a finanta activitatea 

de finalizare parcului logistic TRC Park Cluj si a cladirii de birouri Novis Plaza-corp A. 

 

3.2.Datorii pe termen scurt 

Valoare: 12.782.860   lei. 

Aceste datorii au scazut semnificativ fata de anul precedent, cu valoarea de 5.851.494 lei, datorita  

urmatorilor factori: 

-reducerea imprumuturilor pe termen scurt, ca urmare a cresterii scadentei liniei de credit de 4.500.000 

lei, pana in august 2019 ; 

-reducerea datoriilor comerciale (sumele datorate furnizorilor care asigura impelmentarea programului 

de dezvoltare al societatii); 

-reducerea datoriilor fiscale;  
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Gradul de indatorare a grupului la finele anului 2017 este de 61 %, societatea avand o solvabilitate 

foarte buna. 

La data de 31.12.2017 grupul nu are nicio datorie restanta (nicio obligatie scadenta si neonorata 

fata de finantatori, institutii ale statului, salariati sau furnizori).   

 

Alte angajamente ale grupului, care nu sunt recunoscute in bilant. 

La data de 31.12.2017, plafonul total acordat de CEC Bank SA,  in limita caruia societatea putea 

solicita eliberarea de scrisori de garantie bancara este de 5.550.000  lei.  

Din  total plafon pentru emiterea de scrisori de garantie bancara, la data de 31.12.2017  erau emise  

scrisori in suma de 5.220.704,84 lei, respectiv: 

- pentru garantie de buna executie acordate beneficiarilor          83.126,24  lei; 

- pentru buna plata                                                                  4.999.285,23 lei 

- pentru garantarea avansurilor incasate                                    138.293,37 lei. 

 

b) Contul de profit si pierdere 

Veniturile si cheltuielile ultimilor 3 ani sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

                                                                                                                                                 lei 
 

Denumirea indicatorului Realizat 2015 Realizat 2016 Realizat 2017 

1. Cifra de afaceri 21.369.307 20.363.813 25.435.589 

2. Variatia stocurilor -2.600.115 -144.641 -96.556 

4. Alte venituri din exploatare 855.394 423.829 615.501 

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 19.624.586 20.643.001 25.954.534 

  

1. Cheltuieli cu materiile prime si materiale 3.129.128 2.968.685 3.448.178 

2. Cheltuieli cu personalul si asigurarile sociale 1.351.316 1.578.356 1.998.769 

3. Amortizari si deprecieri 6.395.516 8.923.694 10.376.579 

4. Cheltuilei privind prestatiile externe 1.391.214 3.090.463 4.297.540 

5.Alte cheltuieli din exploatare 1.282.302 -315.755 854.007 

TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 13.549.476 16.245.443 20.975.073 

REZULTATUL EXPLOATARII (PROFIT) 6.075.110 4.397.558 4.979.461 

TOTAL VENITURI FINANCIARE 76.691 2.878.167 4.830 

1. Cheltuieli privind dobanzile 2.744.368 2.755.307 3.262.481 

2. Alte cheltuieli financiare 529.815 636.506 2.998.358 

TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE 3.274.183 3.391.813 6.260.839 

REZULTAT FINANCIAR -3.197.492 -513.646 -6.256.009 

TOTAL REZULTAT BRUT 2.877.618 3.883.912 -1.276.548 

IMPOZIT PE PROFIT 377.069 338.432 130.728 

PROFIT NET al Grupului 2.500.549 3.545.480 -1.407.276 
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Analizand comparativ contul de profit si pierdere pe anul 2017 si 2016 se pot trage urmatoarele 

concluzii:.   

In ceea ce priveste evolutia veniturilor: 

a) Venituri din exploatare: 

Veniturile din exploatare inregistrate in anul 2017 sunt mai mari cu 5.311.533  lei decat cele 

inregistrate in anul 2016. 

b)Venituri financiare reprezinta in principal venituri  din dobanzile primite de societate pentru 

disponibilitatile detinute. 

In ceea ce priveste cheltuielile: 

a)Cheltuieli din exploatare: 

Per ansamblu se constata o crestere  a lor. Cresterea a fost generata de dezvoltarea activitatii.Se 

remarca o majorare a cheltuielilor cu amortizarea si deprecierea, generata de cresterea valorii activelor 

imobiliare ale grupului (amortizarea), respectiv inregistrarea unor ajustari pentru deprecierea 

creantelelor (pentru creantele aflate in litigiu).De asemenea se remarca o majorare a costurilor cu 

personalul, generate de trendul general de crestere al salariilor, care s-a manifestat in ultimii ani in 

economia nationala.  

 

b)Cheltuielile financiare inregistrate de grup sunt semnificativ mai mari decat   cele inregistrate in 

anul precedent. Cresterea a fost generata de majorarea semnificativa a cursului de schimb valutar 

RON/EUR, fapt care a avut drept consecinta inregistrarea de diferente de curs valutar de 2.998.358 lei 

(636.506 lei in 2016). 

De asemenea, cheltuielile financiare mai cuprind dobanzi in suma de 3.262.481 lei (2.755.307 lei in 

2016). 

 

Profitul din exploatare a fost de 4.979.461 lei, mai mare decat cel inregistrat in anul precedent. 

Rentabilitatea Cifrei de Afaceri a fost de  20 %. 

EBITDA a fost de 15.356.040 lei (60% din CA), mai mare decat EBITDA inregistrata in anul 2016, 

care a fost de 13.321.252 lei (65 % din CA). 

Grupul a inregistrat o pierdere financiara de 6.256.009 lei. Aceasta pierdere financiara a fost 

inregistrata datorita in principal dobanzilor achitate pentru capitalul atras, precum si datorita 

pierderilor inregistrate cu ocazia reevalurarii creditelor contractate in valuta, la un curs nefavorabil . 

 

Rezultatul net a fost de -1.407.276  lei,  mai mic decat profitul net inregistrat in anul 2016.  

 

Grupul  a achitat in anul 2017 dividende in suma de 2.279.289 lei. 

 

c) Analiza fluxurilor de trezorerie in anul 2017: 

 

in lei 2017 

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare  
Incasari de la clienti 40.046.916 

Plati catre furnizori -42.854.693 

Plati catre angajati -1.225.400 
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Plati catre bugetul statului -1.883.529 

Alte plati aferente activitatii din exploatare -2.125.008 

Dobanzi platite -36.468 

Impozit pe profit platit -205.487 

Numerar net din (utilizat in) activitatile din exploatare -8.283.669 

  

Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii  
Dobanzi incasate 0 

incasari din vanzarea de imobilizari corporale 0 

Plati pt achizitionarea de imobilizari corporale -8.847.010 

Numerar net din (utilizat in) activitatile de investitii -8.847.010 

  

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare  
Incasari din credite bancare contractate pe termen lung 28.414.443 

Incasari din majorare de capital social 74.300 

Plata datoriilor aferente creditelor bancare -4.295.700 

Plata datoriilor aferente leasingului financiar -502.810 

Plata altor datorii aferente activitatii de finantare -1.086.878 

plata dividendelor -2.100.159 

Numerar net din (utilizat in) activitatile de finantare 20.503.196 

   

Cresterea neta a numerarului si ecivalentelor de numerar 3.372.517 

Efectul variatiei cursului de schimb asupra numerarului -36.867 

  

Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar 4.140.983 

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar 7.476.633 

 

Dupa cum se poate observa, activitatea de exploatare a generat un deficit de numerar in valoare de 

8.283.669 lei .Deficitul  de numerar al activitatii de exploatare a fost generat de activitatea de 

dezvoltare de noi spatii comerciale, precum si finalziarea unei cladiri de birouri,  activitate care, 

potrivit reglemetarilor contabile , in cazul societatilor din acest domeniui de activitate este 

considerata activitate de exploatare. 

 

Pentru activitatea de investitii s-au facut plati in valoare de 8.847.010 lei. Platile activitatii de 

investitii reprezinta achizitii de active imobiliare (teren si constructii situate in Cluj Napoca, in 

vederea extinderii Parcului Logistic Transilvania).  

 

In cadrul activitatii de finantare, s-au facut plati pentru rambursarea datoriilor in valoare de 

7.985.547 lei.Grupul a incasat suma de 28.414.443 lei, facand trageri din creditele contractate pentru 

finantarea investitiilor.Excedentul  activitatii de finantare este de 20.503.196 lei.Acest  

excedent a fost utilizat pentru finantarea activitatii de exploatare a grupului, mai exact pentru 

finantarea programului de dezvoltare  

  

La sfarsitul exercitiului financiar 2017 grupul dispunea de numerar si echivalente de numerar in 
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valoare de 7.476.633  lei. Acest disponibil acoperea toate datoriile scadente ale grupului. 

 

Aspecte ce privesc guvernanta corporativa 

 

Declaratia cu privire la conformarea cu Codul de Guvernanta Corporativa al BVB.  

 

Aceasta sectiune se refera la Transilvania Constructii SA, in calitate de societate mama a grupului 

de firme. Conducerea societatii Transilvania Constructii este responsabila cu administrarea 

intregului grup de firme aflate sub controlul acesteia.  

 

Societatea Transilvania Constructii, in calitate de societate mama a grupului de firme  respecta  in 

cea mai mare parte prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB . In prezent societatea se 

afla intr-un proces de implementare a prevederilor Codului de Guvernanta Corporativa in toate 

procesele, procedurile si nivelurile de management ale societatii, astfel incat intr-un interval 

rezonabil de timp societatea sa fie in masura de a se conforma in totalitate prevederilor Codului de 

Guvernanta Corporativa. 

 

Responsabilitatile Consiliului de Administratie al Transilvania Constructii 

 

In prezent nu exista un document formalizat (in speta un document distinct, care sa cuprinda 

Termenii de Referinta), insa exista prevederi clare cu privire la functionarea Consiliului de 

Administratie in cadrul Actului constitutiv al societatii, documentul fundamental in baza caruia 

functioneaza societatea. 

Cele mai importante aspecte cu privire la functionarea Consiliului de Administratie sunt redate mai 

jos: 

- stabilirea direcţiilor principale de activitate si de dezvoltare a societăţii 

- stabilirea sistemului contabil si de control financiar in aprobarea planificării financiare 

- numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneraţiei lor  

- supravegherea activităţii directorilor 

- pregatirea raportului anual, organizarea adunării generale a actionariilor si implementarea 

hotărârilor acesteia 

- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventiei societăţii potrivit Legii nr.85/2014 

privind procedura insolventiei 

- atributiile primite din partea adunării generale a acţionarilor. 

 

Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la trei luni si ori de cate ori este necesar, pentru 

a discuta si a decide in privinta activitatii societatii.  

Componenta Consiliului de Administratie, precum si CV-urile profesionale si alte angajamente ale 

membrilor sunt prezentate la punctul 4 din prezentul raport. 

In anul 2017, Secretar al Consilului de Administratie a fost  desemnat DL Barz Lucian, angajat al 

societatii, avand functia de  Director Economic. 

In cursul anului 2017 nu a avut loc o evalaure a activitatii Consiliului de Administratie. In prezent, 

este in curs de implementare procesul de evaluare a activitatii Consiliului de Administratie.  

Societatea estimeaza ca anul 2019 va fi primul an in care  acest proces de evaluare a activitatii 

Consiliului de Administratie va functiona efectiv. 
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In cursul anului 2017 Consiliul de Administratie s-a intrunit in mai multe randuri, in vederea 

evalaurii activitatii de ansamblu a societatii, dar si in vederea analizarii si aprobarii unor tranzactii a 

caror aprobare era exclusiv de Competenta Consiliului de Administratie. 

In total Consiliul de administratie s-a intrunit de  18 ori. 

 

In tabelul de mai jos este prezentata participarea membrilor Consiliului de Administratie la sedintele 

din anul 2017. 

 

Administrator Perioada de activitate Numar de sedinte 

Timofte Mircea 01.01.2017-31.12.2017 18 

Timofte Andrei Iancu 01.01.2017-31.12.2017 18 

Legean Viorel 01.01.2017-31.12.2017 18 

 

In anul 2017 , in cadrul  Consiliul de Administratie nu a functionat un Comitet de Audit.Rolul de a 

superviza activitatea Departamentului de control intern, precum si pe aceea a auditorului intern al 

societatii i-a revenit D-lui Legean Viorel. 

Avand din vedere volumul si complexitatea activitatii societatii,   precum si numarul membrilor 

Consiliului de Administatie , nu se impune formarea unui Comitet de Audit compus din mai multi 

membri. 

 

Tranzactiile cu partile afiliate: 

in anul 2016 societatea a desfasurat urmatoarele tranzactii cu partile afiliate: 

 

1 Tranzactii cu  Brieta Industrial Com SRL 

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 
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- 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. 

 

 

2. 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 

 

Informatii complete cu privire la partile afiliate ale societatii sunt prezentate in Notele la situatiile 

financiare (Nota 29) 

 

Indemnizatiile  membrilor Consiliului de Administratie sunt stabilite de catre Adunarea Generala 

Ordinara a Actionarilor. Totodata, AGA stabileste si eventuale indemnizatii suplimentare sau alte 

avantaje care sunt acordate membrilor Consiliului de Administratie. 

 

In tabelul de mai jos sunt prezentate indemnizatiile brute primite de membrii Consiliului de 

Administratie al Transilvania Constructii in cursul anului 2017. 

 
Administrator Indemnizatie 

bruta –de baza -lei 

Alte bonusuri Avantaje in natura 

Timofte Mircea 0 0 Telefon si masina de serviciu 

Timofte Andrei Iancu 13.724 0 Telefon si masina de serviciu 

Legean Viorel 8.496 0 Telefon si masina de serviciu 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

 

PRESEDINTE                   TIMOFTE MIRCEA 

 

MEMBRU                         TIMOFTE ANDREI 

 

MEMBRU                          LEGEAN VIOREL 


