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RAPORT ANUAL  

PENTRU EXERCITIUL FINACIAR 2018 

 

 CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR 5/ 2018 

 

Denumirea societatii comerciale: SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII  SA 

Sediul social: localitatea Cluj Napoca, str Taietura Turcului, nr 47, jud Cluj; 

Numar de telefon/fax 0264-416597 / 0264-592229; 

Cod de inregistrare fiscala: RO 199044; 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J12-8-1991; 

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 2018 capitalul social al societatii nu  a suferit modificari de 

valoare: 

 

1.Analiza activitatii societatii comerciale: 

1.1.a) Descrierea activitatii de baza a societatii: 

 

La 31.12.2018 Societatea avea 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. 

Incepand cu 23.01.2019, obiectul principal de activitate al societatii a devenit Inchirierea si 

subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate. 

In anul 2018 societatea 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. 

 

Divizia de Constructii Montaj a societatii a asigurat in anul 2018 activitatea de Antreprenoriat General 

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

Parcului Logistic Transilvania si TRC Park Cluj. 

 

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

noi spatii  inchiriabile. Strategia de dezvoltare a societatii, precum si proiectele ce urmeaza a fi 

implementate in cursul anului 2019 sunt prezentate in cadrul raportului, la punctul 1.9 

 

b)Data infiintarii: 30 noiembrie 1990, in baza Deciziei Prefecturii Cluj nr 54, prin 
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reorganizarea TRCL Cluj. 

 

Durata de functionare: nelimitata. 

 

c)In cursul exercitiului financiar 2018 nu au avut loc reorganizari ale societatii 

d) Achizitii si instrainari de active: 

 

La fel ca in anii anteriori, in cursul anului 2018 societatea 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 

Active imobiliare Casa de locuit Orastiei , nr 10 26.903 investitie noua 

Active imobiliare Anexe Gospodaresti, Orastiei nr 10 12.611 investitie noua 

Active imobiliare Teren 500 mp. Str Orastiei, nr 10 360.328 investitie noua 

Active imobiliare Modernizare Depozit 8 2.796.406 modernizare 

Cladire Modernizare sala de sport 16.384 modernizare 

Active imobiliare Modernizare depozite-diverse 1.225.636 modernizare 

Active imobiliare Modernizare drum incinta Parc Logistic 408.450 modernizare 

Active imobiliare Amenajari interioare Depozit C1 -TRC PARC CLUJ 1.003.336 modernizare 

Echipamente si utilaje Autoturism Mercedes S63 AMG 798.254 investitie noua 

Echipamente si utilaje Autovehicule utilitare 232.097 investitie noua 

Echipamente si utilaje Echipamente IT, de supraveghere si protectie 97.054 investitie noua 

Echipamente si utilaje Aparat pentru curatenie Karcher 14.739 investitie noua 

Echipamente si utilaje Autoturism Audi A3 69.400 investitie noua 

Echipamente si utilaje Schela Mobila 3.384 investitie noua 

Echipamente si utilaje Grup Electrogen trifazat 27.437 investitie noua 

Programe informatice Licente Back-up server 13.528 investitie noua 

Total General achizitii active 7.105.947   
 

 

La data de 31.12.2018, situatia investitiilor in curs de realizare este urmatoarea: 

 

Tip investitie in curs Denumire Valoare-lei 

Activ imobiliar Amenajare depozite PLT 423.943 

Activ imobiliar Dezvoltare Depozit 39 53.212 

Activ imobiliar Dezvoltare parc logistic Tetarom Jucu-etapa 3 137.411 

Total General Investitii in curs 614.566 

  

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

-finalizarea 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 2018 societatea a efectuat lucrari de, 

reparatii a retelelor de canalizare, precum si lucrari de reparare a drumurilor din incinta parcului 
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logistic, in suma de 408.450 lei. 

-achizitia unui teren si a unor imobile, in suprafata de cca 500 mp, situat in Municipiul Cluj 

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

Transilvania; 

-Modernizarea Depozitului 8 din Parcul Logistic Transilvania, conform specificatiilor unui 

chirias; 

-Modernizarea altor depozite din Parcul Logistic Transilvania; 

-Amenajarea unui modul din Parcul Logistic TRC Park Cluj, amplasat in Parcul Industrial 

Tetarom 3. 

 

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 1.100.006 lei, valoarea 

neamortizata fiind de 38.187 lei. 

 

e) Principalele rezultate ale evaluarii activitatii societatii 

1.1.1 Elemente de evaluare generala: 

a) Profit:  

In anul 2018, profitul net al societatii a fost de 5.536.984  lei . 

 

Componenta profitului net: 

Profitul brut al activitatii de exploatare:      9.522.251     lei; 

Rezultatul financiar:                                   -2.910.387     lei; 

Rezultatul brut:                                            6.611.864     lei: 

Impozitul pe profit                                       1.074.880     lei; 

Profitul net                                                   5.536.984     lei: 

 

b) Cifra de afaceri: a fost de 39.369.777  lei, in crestere  fata de anul 2017, cand a fost de 

25.134.277 lei   

c) Export: Societatea nu a desfasurat in cursul anului 2018  activitati de export; 

 

d) Costuri.  

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

 

Element 2018 2017 

Venituri din Cifra de Afaceri 39.369.777 25.134.277 

Alte venituri din exploatare 406.397 613.501 

Variatia stocurilor de produse finite si prod in curs de ex. -185.102 -96.556 

Total Venituri din exploatare 39.591.072 25.651.222 

  

Cheltuieli din exploatare 

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 10.153.664 3.210.800 

Cheltuielile cu serviciile executate de terti 4.972.385 4.348.617 

Cheltuieli cu personalul 2.172.266 1.894.462 

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 11.706.021 9.719.886 

Cheltuieli privind marfurile 129.638 128.880 
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Alte cheltuieli din exploatare 934.847 729.225 

Total cheltuieli din exploatare 30.068.821 20.031.870 

  

Profitul operational 9.522.251 5.619.352 
 

 

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, iar in prezent de afla in pregatire faza a 2-a de dezvoltare. 

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 oferit 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, prin SPV-urile pe care le controleaza, societatea a intrat si pe 

piata spatiilor de birouri. 

 

In anul 2019 societatea va extinde Parcul Logistic Transilvania, prin dezvoltarea unui depozit de cca 

14.000 mp. De asemenea, printr-o societate afiliata societatea va demara etapa I de dezvoltare a unui 

Parc Logistic in localitatea Bacau.In prima etapa vor fi construiti 10.000 mp de depozite. 

Tot in anul 2019 va fi livrat corpul B al cladirii Novis Plaza, constand intr-un imobil de birouri 

S+P+7E. 

  

Lichiditate: La sfarsitul  anului 2018, disponibilul din conturile societatii era 9.038.737 lei. Aceasta 

suma acoperea toate obligatiile scadente ale societatii.  

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale 

Societatea noastra activeaza pe piata locala din Cluj Napoca,   

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

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

investitiile efectuate de societate, precum si mentenanta Parcului Logistic Transilvania si a TRC 

Park Cluj.   
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Spatiile industriale operate de societate 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 31.12.2018 societatea mai detinea dreptul de 

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

 

La sfarsitul exercitiului financiar 2018 societatea 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 evaluare intern au fost utilizate standardele de evaluare publicate de 

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

capitalizarii veniturilor. 

 

Rezultatele evaluarii efectuate de societate sunt prezentate mai jos: 

 

Nr crt Parc logistic Valoarea justa-EUR 

1 Parc Logistic Transilvania 44.400.000 

2 TRC PARK Cluj 14.135.000 

  Total 58.535.000 

 

 

De asemenea, in cursul anului 2018 societatea a evaluat si dreptul de superficie detinut asupra 

suprafetei de 251.701 mp de teren, amplasata in cadrul parcului industrial TETAROM III Jucu (jud 

Cluj). Valoarea dreptului de superficie este de 3.010.000 EUR, 

 

Societatea nu a inregistrat in contabilitate rezultatele acestei evalauri.  
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O analiza a cifrei de afaceri pe activitati este prezentata in tabelul de mai jos: 

 

In anul 2018 Cifra de afaceri a provenit in procent de  cca 97% din activitatea de inchiriere spatii 

industriale. 

In viitor societatea 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 societatii: 

Societatea dispune de un compartiment propriu de achizitii. 

 

Societatea 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, societatea activeaza doar pe plan 

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

 

In anul 2018, la fel ca in anul precedent, Cifra de afaceri a provenit din activitatea de inchiriere spatiu  

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

 

In ceea ce priveste activitatea de inchiriere spatiu in Parcul Logistic Transilvania, in anul 2018 

societatea 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: 

-finalizarea 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 2018 societatea a efectuat lucrari de, 

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

logistic, in suma de 408.450 lei. 

-achizitia unui teren si a unor imobile, in suprafata de cca 500 mp, situat in Municipiul Cluj 

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

Transilvania; 

-Modernizarea Depozitului 8 din Parcul Logistic Transilvania, conform specificatiilor unui 

chirias; 

-Modernizarea altor depozite din Parcul Logistic Transilvania; 

 

In ceea ce priveste Parcul logistic TRC Park Cluj, in cursul anului 2018 societatea a amenajat un modul 

conform specificatiilor unui chirias. 

 

Societatea 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 2018 Cifra de afaceri obtinuta din aceasta activitate a fost de 1.034.448  lei. 

Activitatea din acest segment de activitate este in continua dezvoltare, asa cum reiese din evolutia 
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veniturilor generate de baza sportiva, care in ultimii 3 ani au avut o evolutie ascendenta. 

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

de turnee sportive si evenimente corporate. 

 

b)Principalii competitori ai societatii noastre  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. 

 

c) Veniturile societatii nu depind de un singur client, societatea avand un portofoliu diversificat de 

clienti in ceea ce priveste activitatea de inchiriere depozite.  

 

Cel mai mare client al societatii reprezinta circa 9 % din total portofoliu.Asadar, societatea nu este 

vulnerabila din acest punct de vedere, nefiind dependenta de un singur client. 

 

1.1.5  Aspecte legate de personalul societatii. 

 

Relatiile de munca in cadrul societatii 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 societatii sunt organizati intr-un sindicat.  

In cursul anului 2018, nu s-au inregistrat conflicte de munca. 

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

munca, personalul fiind salarizat in sistem regie. 

 

La data de 31.12.2018, conducerea executiva a societatii  era  asigurata de: 

Timofte Andrei Iancu -director general 

Barz Lucian  -director economic; 

Zah Dragos Eugen-director dezvoltare 

 

Structura personalului la data de 31.12.2018 este urmatoarea: 

⎯ conducerea executiva                  3 

⎯ TESA                                         13 

⎯ Alte categorii                             18 

Evolutia fondului de salarii total si a salariului mediu realizat in perioada 2018 comparativ cu 2017, 

este urmatoarea: 

 

 

Explicatii UM 2018 2017 

Fond salar lei 2.172.266 1.894.462 

Nr mediu salariati lei 34 34 

Cost mediu lunar/salariat lei 5.324 4.643 
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In anul 2018 numarul de salariati nu a suferit modificari semnificative fata de anul precedent. 

 

1.1.6 Impactul activitatii asupra mediului inconjurator: 

 

Utilizarea activelor societatii nu au impact semnificativ asupra mediului. 

Societatea nu desfasoara activitati de natura poluanta. 

 

1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare 

 

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

intermediul tertilor.  

 

1.1.8 Managementul riscului 

Prezentare generală 

Societatea este expusă la următoarele riscuri din utilizarea instrumentelor financiare:  

• riscul de credit; 

• riscul de lichiditate; 

• riscul de piaţă. 

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.  

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 

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. 
In vederea evaluarii riscului de credit al clientilor (si implicit in vederea estimarii pierderilor din depreciere)  s-

au stabilit urmatoarele politici: 

-fiecare client este incadrat intr-o clasa, corespunzator bonitatii de care dispune. Exista 3 clase de clienti, 

respectiv: 

        -clasa A, care cuprinde clienti din categoria societatilor multinationale , institutii publice, regii autonome, 
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companii nationale, etc.Pentru creantele clientilor din aceasta categorie, societatea considera ca riscul de credit 

s-a deteriorat :in cazul in care facturile emise catre acesti clienti sunt refuzate la plata , daca respectivul client 

este implicat in scandaluri financiare de proportii sau in cazul in care scadenta este depasita cu mai mult de 180 

de zile; 

-clasa B, care cuprinde clientii din categoria societatilor cu reprezentare nationala sau locala, cu care 

societatea colaboreaza de peste 5 ani, fara a exista un istoric de intarzieri semnificative la plata. Pentru creantele 

clientilor din aceasta categorie, societatea considera ca riscul de credit s-a deteriorat : in cazul in care facturile 

emise catre acesti clienti sunt refuzate la plata, daca respectivul client este implicat in scandaluri financiare 

majore sau daca scadenta facturilor este depasita cu mai mult de 120 de zile. 

Din analiza efectuata asupra portofoliului de creante a rezultat faptul ca in ultimii ani, singurele situatii in 

care clientii din categoria A sau B au inregistrat restante au fost situatiile in care facturile emise de societate au 

fost refuzate la plata de catre clienti, 

-clasa C, care cuprinde clientii neregasiti in categoriile de mai sus. In vederea estimarii pierderilor din 

depreciere, societatea utilizeaza analiza punctuala a fiecarui client, avand in vedere numarul relativ redus al 

clientilor din aceasta categorie. In cazul in care considera ca riscul de credit al clientului s-a deteriorat, societatea 

inregistreaza o ajustare pt depreciere a respectivei creante.  

Criteriile utilizate de societate pentru a determina deteriorarea riscului de credit al unui client din aceasta 

categorie sunt urmatoarele: 

- daca scadenta a fost depasita cu mai mult de 60 de zile ; 

- In cazul in care debitorul contesta creanta; 

- In cazul in care exista mai multe actiuni in instanta , introduse de ceilalti creditori ai clientului; 

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

Societatea utilizeaza modelul simplificat, calculand pierderea din depreciere pe toata durata de viata a 

activului. 

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 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 parcurilor logistice 

operate de societate 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 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 
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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. 

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. În acest fel, Societatea 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, 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.  

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 
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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 

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: 

 

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. 
In anul 2019 societatea va extinde Parcul Logistic Transilvania, prin dezvoltarea unui depozit logistic de clasa 

A, de 14.000 mp. 

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 2019 societatea intentioneaza sa demareze dezvoltarea celei 
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de-a doua faze.  

In cursul anului 2019 societatea va dezvolta primul parc logistic in afara judetului Cluj, prin 

demararea primei etape de dezvoltare a parcului logistic de langa Bacau, pe un teren de cca 8 ha, 

achizitionat in anul 2018. 

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. La sfarsitul anului 2018 a demarat 

dezvoltarea celei de-a 2-a faze, care urmeaza a fi livrata in cursul anului 2019. 
 

1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii 

 

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

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

societatea 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 2017 si 2018 societatea a efectuat urmatoarele investitii: 

 

Denumire categorie de active 
Investitii-lei 

2018 2017 

Programe informatice 13.528 78.423 

Terenuri 0 5.319.856 

Cladiri receptionate 5.812.456 27.333.231 

Cladiri-in constructie 153.795 4.495.783 

Mijloace de transport, utilaje 1.182.135 2.399.565 

Echipamente IT si mobilier 60.232 449.614 

Total investitii 7.222.146 40.076.472 

 

Investitiile efectuate de societate nu au efect negativ asupra fluxurilor de trezorerie ale societatii, 

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

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

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

 

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

 

Activitate 
2017 2018 

Suma % Suma % 

Parc Logistic Transilvania 20.091.346 79,94% 24.252.890 61,60% 

TRC PARK Cluj 3.888.624 15,47% 13.945.490 35,42% 

Baza Sportiva 997.819 3,97% 1.034.448 2,63% 

Alte activitati 156.488 0,62% 136.949 0,35% 

TOTAL 25.134.277 100,00% 39.369.777 100,00% 
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Societatea estimeaza ca in anul 2019 activitatea va avea un curs ascendent, fara a exista schimbari 

majore in ceea ce priveste principalele activitati desfasurate. 

In cursul anului 2019 societatea va continua implementarea strategiei de dezvoltare, prin   

extinderea Parcul Logistic Transilvania .Astfel, societatea va dezvolta un depozit de cca 14.000 mp. 

Societatea va incepe sa activeze si in alte zone ale tarii.In acest sens, in cursul anului 2019 va demara 

constructia unui parc logistic in afara localitatii Cluj Napoca. 

 

Conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli, in anul 2019 societatea isi propune sa realizeze o Cifra 

de Afaceri de 35.883.584  lei, un profit din exploatare de 14.877.822 lei si un profit net de 9.665.784 

lei. 

Cifra de Afaceri va proveni in principal din: 

- Parc Logistic Transilvania: 26.460.722  lei.Societatea estimeaza obtinerea de venituri 

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

inregistrat in anul 2018,  cat si prin majorarea tarifelor de inchiriere, majorare posibila 

datorita cresterii pietei spatiilor industriale, in special in Cluj Napoca.De asemenea, in a doua 

parte a anului 2019 va creste semnificativ suprafata inchiriabila, cu cca 14.000 mp. 

- Parc logistic TRC Park Cluj. Pentru anul 2019  societatea estimeaza ca va obtine venituri in 

suma de 8.225.662 lei. 

- Baza sportive: 1.197.200  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). 

 

 2.Activele corporale ale societatii  

Majoritatea  activelor corporale ale societatii sunt formate din active imobiliare (terenuri si cladiri), 

pe care societatea le inchiriaza tertilor. De asemenea, societatea detine in patrimoniu mijloace de 

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

societatii este prezentata in tabelele de mai jos: 

-situatia cladirilor si a terenurilor aflate in patrimoniul societatii: 

 

Nr 
crt 

Locatie 
Suprafata 
teren-mp 

Suprafata 
constructii 

% uzura 
constructii 

Regimul proprietatii 

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

185.707 84.372 53% 
terenul si cladirile sunt in proprietatea 
societatii 

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

107.353 32.078 11% 

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, B-dul 1 Decembrie 1989, 
nr 41 

52.600 16.480 80% 
constructiile sunt in proprietatea societatii; 
terenul este in proprietatea statului roman, 
societatea avand drept de administrare 

4 
Bucuresti, sector 6, Calea Giulesi , nr 
411B 

6.529 0 0% terenul este in proprietatea societatii 

Total constructii si cladiri 352.189 132.930   

 

Pe langa terenurile aflate in patromoniu, la data de 31.12.2018 societatea mai detine controlul asupra 
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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 societatea 

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

 

 La data de 31.12.2018 o parte din terenurile si constructiile aflate in proprietatea societatii sunt 

ipotecate in favoarea CEC Bank SA: 

-garantii imobiliare  pentru credite pentru investitii, in valoare de  20.880.485 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.                     

Societatea detine si alte categorii de active corporale, respectiv: 

-un parc auto compus din 16 autovehicule; 

-echipamente si utilaje cu care sunt dotate depozitele societatii; 

-echipamente IT; 

-mobilier. 

 

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

in proprietatea societatii.  

 

Nr 

crt 

Categorie de active 

corporale 
Valoare neta  % uzura  

1 Echipamente  si utilaje 3.448.121 59% 

2 Autovehicule 2.172.266 60% 

3 Echipamente IT si mobilier 321.471        48% 

Total 6.538.751   

 

3. Piata valorilor mobiliare  

 

Actiunile societatii 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 societăţii, 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 

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 
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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 a platit urmatoarele dividende: 

 

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; 

 

In cursul anului 2018 societatea a acordat urmatoarele dividende: 

-conform Hotararii AGOA din data de 26.04.2018, s-au acordat dividende in suma de 2.239.302,8 

lei, dividendul brut/actiune fiind de 2,8 lei. Plata dividendelor s-a efectuat incepand cu data de 

05.06.2018; 

Societatea a acordat urmatoarele dividende preliminare, din profiturile inregistrate in cursul anului 

2018, pe baza situatiilot financiare trimestriale aprobate de actionari: 

-conform Hotararii AGOA din data de 04.09.2018, s-au acordat dividende in suma de 2.399.253 lei, 

dividendul brut/actiune fiind de 3 lei. Plata dividendelor s-a efectuat incepand cu data de 12.10.2018; 

 

-conform Hotararii AGOA din data de 17.12.2018, s-au acordat dividende in suma de 1.519.526,90  

lei, dividendul brut/actiune fiind de 1,9 lei. Plata dividendelor s-a efectuat incepand cu data de 16.01.2019; 

 

Societati afiliate  

 

Societatea  detine  ca si societate afiliata  societatea comerciala MELISA  PROD SRL, infiintata in 

anul 2005. Societatea afiliata  are sediul social in Cluj Napoca, Str Orastie, nr 10. 

 

SC MELISA SRL are un capital social de  103.634 lei, divizat in 20 de parti sociale. SC 

TRANSILVANIA CONSTRUCTI SA detine 19 parti sociale, in valoare nominala de 98.452,3  lei. 

 

SC Melisa SRL nu detine actiuni ale SC Transilvania Constructii SA. 
Incepand cu August 2018 societatea a intrat in dizolvare voluntara , urmand sa fie lichidata. 

In anul 2015 societatea a infiintat urmatoarele societati comerciale cu raspundere limitata, in cadrul 

carora detine 95% din capitalul social: 

 

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; 
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Societea Invincible Real Estate  nu a desfasurat nicio activitate de la infiintare pana la data 

prezentului raport. Societatea Novis Plaza si-a inceput activitatea in cursul anului 2016, iar 

societatea ABC Facility Management SRL si-a inceput activitatea in anul 2017. 

Aceste societati nu detin actiuni emise de  SC Transilvania Constructii SA 

Societatea nu a emis obligatiuni. 

 

4. Conducerea societatii comerciale 

4.1 Conducerea administrativa a societatii este asigurata de catre un Consiliu de 

Administratie, care are urmatoarea componenta: 

 

La data de 31.12.2018 

 

- Timofte Mircea-Presedinte CA; 

- Timofte Andrei Membru CA si Director General; 

- Legean Viorel-membru CA 

 

 1.Timofte Mircea – presedinte Consiliu de Administratie – 

Este membru în Consiliul de Administraţie şi preşedintele acestuia. Are vârsta de 64 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 18.03.2022. 

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 2018 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 32 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 
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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, aflata in dizolvare; 

-administator unic al SC  ABC Facility Management SRL; 

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

-administator unic al SC  Novis Plaza SRL; 

Data expirarii mandatului este 18.03.2022 

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 2018 detine un numar de 472.466  actiuni, reprezentand 59,08% din capital social. 

Dl Timofte Andrei Iancu este membru executiv al Consiliului de Administratie 

 

3. Dl Legean Viorel 

 

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

Are varsta de 58 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 31.12.2016  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 18.03.2022. 

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

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 

-  Zah Dragos Eugen - Director Dezvoltare 

 

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

472.466 actiuni, reprezentand 59,08 % 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 
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a) Prezentarea elemenetelor de bilant 

 

Situatia activelor si pasivelor societatii se prezinta in felul urmator: 

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

financiare incheiate la 31.12.2018, comparativ cu anii precedenti. 

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

conforme cu standardele internationala de raportare financiara. 

Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2018 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 societatii sunt prezentate mai jos: 

                                                                                                          LEI 

Element An 2016 An 2017 An 2018 

Active necorporale 21.293 81.761 64.623 

Active corporale 171.064.866 191.439.076 187.333.747 

Active financiare 13.527.593 17.318.786 24.768.346 

Total active imobilizate 184.613.752 208.839.623 212.166.716 

Stocuri 326.090 315.861 32.320 

Creante 9.181.618 3.762.376 8.626.944 

Disponibil 2.684.550 4.980.516 9.038.737 

Cheltuieli in avans 31.162 39.683 42.552 

Total active circulante 12.223.420 9.098.436 17.740.553 

TOTAL ACTIV 196.837.172 217.938.059 229.907.269 

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  6.593.780 6.871.156 7.276.054 

Actiuni proprii -104.544 -104.544 -104.544 

Rezultat reportat 33.948.502 31.669.213 34.561.997 

Total capitaluri proprii 93.849.326 91.847.413 95.145.095 

Datorii pe termen lung 87.069.008 114.718.147 114.159.110 

Datorii pe termen scurt 15.918.838 11.372.499 20.603.064 

Total datorii  102.987.846 126.090.646 134.762.174 

TOTAL PASIV 196.837.172 217.938.059 229.907.269 

 

A) ANALIZA ACTIVULUI 

Activele totale la sfarsitul anului 2018 sunt mai mari  cu 11.969.210 lei  fata de anul 2017. 

Cresterea se remarca atat in ceea ce priveste activele imobilizate, cat si in ceea ce priveste activele 

circulante. 

1.Activele imobilizate au crescut cu suma de 3.327.093 lei. 

Cresterea se datoreaza  in principal  majorarii activelor financiare. In anul 2018 societatea si-a majorat 

participatia detinuta in Novis Plaza cu suma de 2.172.300 lei. De asemenea, a creditat societatile din 

grup cu suma de 4.416.832 lei. 

2.Activele circulante au crescut cu suma de 8.642.117 lei.Aceasta crestere s-a manifestat la nivelul 
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creantelor si a disponibilului aflat la dispozitia societatii. Din total creante, suma de 3.918.780 lei 

reprezinta dividende preliminare repartizate actionarilor pe baza situatiilor financiare trimestriale, 

dividende care urmeaza a fi regularizate dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. 

Cheltuielile in avans reprezinta sume inregistrate in cursul anului 2018 , care se refera la perioade 

ulterioare. 

 

B. ANALIZA PASIVULUI 

1. Capitaluri proprii 

In anul 2018 capitalurile proprii au crescut  fata de anul anterior cu suma de  3.297.682  lei. 

Principalele operatiuni care au modificat capitaluri proprii in cursul anului 2018 au fost: 

-inregistrarea profitului net , in suma de 5.536.984 lei; 

-repartizarea de dividende , in suma de   2.239.302 lei 

 

2.Datorii totale 

Per ansamblu datoriile au crescut in anul 2018 fata de anul precedent. 

 

Denumire element Valori 2017 Valori 2018 Diferente (2018-2017) 

Datorii pe termen  lung 114.718.147 114.159.110 -559.037 

Imprumuturi pe termen lung 103.239.576 103.044.602 -194.974 

Datorii privind impozitul pe profit  amanat 11.395.445 11.031.382 -364.063 

Proizioane pe termen lung 83.126 83.126 0 

Datorii pe termen scurt 11.372.499 20.603.064 9.230.565 

Datorii comerciale 5.840.217 7.902.884 2.062.667 

Imprumuturi pe termen scurt 3.788.515 10.001.460 6.212.945 

Alte datorii 1.743.767 2.698.720 954.953 

Total 126.090.646 134.762.174 8.671.528 

 

 

3.1.Datoriile cu termen de rambursare mai mare de un an au valoare de 114.159.110 lei si sunt cu 

559.037 lei mai mici decat cele din 2017. 

 

La data de 31.12.2018, situatia creditelor bancare contractate de societate se prezinta in felul urmator: 

                                                                                                                                     EURO 

Nr 
crt 

Banca Destinatie 
Suma 
acordata 

Sold la 
31.12.2017 

Sold la 
31.12.2018 

1 CEC Bank Credit pentru investitii 6.693.437 6.434.284 6.289.284 

2 CEC Bank Finantare depozit 10.000 mp 3.900.000 3.874.802 3.794.802 

3 CEC Bank Finantare lucrari refacere infrastructura PLT 1.078.129 1.062.129 1.008.835 

4 CEC Bank Finantare TRC Park Cluj 8.142.000 7.766.944 8.121.995 

5 CEC Bank Finantare investitii 2017-PLT 869.953 0 699.298 

6 CEC Bank Amenajare Depozit 8 643.420 0 575.517 

7 CEC Bank Credit pentru investitii 493.160 414.467 390.755 

Total 21.820.099 19.552.626 20.880.486 

 

De asemenea, societatea are contractata  urmatoarele linii de credit de la CEC Bank: 
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-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 31.12.2018 , sumele trase din aceasta linie erau in suma de 4.500.000 

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 31.12.2018 societatea  avea trasa  suma  de 8.292.417 lei din aceasta 

linie. 

 

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

1.327.860 EURO,  deoarece societatea a efectuat trageri din creditele bancare aprobate, pentru a 

finanta activitatea de amenajare a unor spatii , la solicitarea chiriasilor. 

3.2.Datorii pe termen scurt 

Valoare: 20.603.064  lei. 

Aceste datorii au crescut fata de anul precedent, cu valoarea de 9.230.565  lei, datorita  urmatorilor 

factori: 

-cresterea imprumuturilor, ca urmare a transferului liniei de credit de 4.500.000 lei la imprumuturi pe 

termen scurt . 

-cresterea datoriilor comerciale (sumele datorate furnizorilor care asigura implementarea programului 

de dezvoltare al societatii); 

 

Gradul de indatorare al societatii la finele anului 2018 este de 55 %, societatea avand o solvabilitate 

foarte buna. 

La data de 31.12.2018 societatea nu are nicio datorie restanta (nicio obligatie scadenta si neonorata 

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

 

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

La data de 31.12.2018, 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 31.12.2018  erau emise  

scrisori in suma de 4.986.095,88 lei, respectiv: 

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

- pentru buna plata                                                                  4.902.969,64 lei 

 

b) Contul de profit si pierdere 

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

                                                                                                                                                 lei 

Denumirea indicatorului Realizat 2016 Realizat 2017 Realizat 2018 

1. Cifra de afaceri 20.791.837 25.134.277 39.369.777 

2. Variatia stocurilor -144.641 -96.556 -185.102 

4. Alte venituri din exploatare 1.886.087 613.501 406.397 

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 22.533.283 25.651.222 39.591.072 

  

1. Cheltuieli cu materialele si utilitatile 2.836.283 3.210.800 10.153.664 

2. Cheltuieli cu personalul si asigurarile sociale 1.548.049 1.894.462 2.172.266 
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3. Amortizari si deprecieri 8.772.649 9.719.886 11.706.021 

4. Cheltuilei privind prestatiile externe 3.491.321 4.348.617 4.972.385 

5.Alte cheltuieli din exploatare -95.174 858.105 1.064.485 

TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 16.553.128 20.031.870 30.068.821 

REZULTATUL EXPLOATARII (PROFIT) 5.980.155 5.619.352 9.522.251 

TOTAL VENITURI FINANCIARE 2.878.167 4.737 4.067 

1. Cheltuieli privind dobanzile 2.755.307 2.856.788 2.762.933 

2. Alte cheltuieli financiare 619.362 2.358.418 151.521 

TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE 3.374.669 5.215.206 2.914.454 

REZULTAT FINANCIAR -496.502 -5.210.469 -2.910.387 

TOTAL REZULTAT BRUT 5.483.653 408.883 6.611.864 

IMPOZIT PE PROFIT 578.616 131.507 1.074.880 

PROFIT NET 4.905.037 277.376 5.536.984 

 

Analizand comparativ contul de profit si pierdere pe anul 2017 si 2018 se pot trage urmatoarele 

concluzii:.   

In ceea ce priveste evolutia veniturilor: 

a) Venituri din exploatare: 

Veniturile din exploatare inregistrate in anul 2018 sunt mai mari cu 54%  lei decat cele inregistrate in 

anul 2017. Cifra de afaceri realizata in anul 2018 a fost de 39.369.777 lei, cu 57% mai mare decat 

Cifra de Afaceri realizata in anul precedent. 

 

b) Venituri financiare reprezinta in principal dobanzi incasate de societate. 

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 societatii (amortizarea). De asemenea, au crescut cheltuielile cu utilitatile consumate de 

chiriasi. 

b)Cheltuielile financiare inregistrate de societate sunt semnificativ mai mici decat  cele inregistrate 

in anul precedent.  

Cheltuielile financiare se compun din: 

-cheltuieli cu costul finantarii, in suma de 2.762.933 lei.Cheltuielile cu costul finantarii sunt 

aproximativ la acelasi nivel cu cele inregistrate in anul 2017; 

-cheltuieli cu diferentele de curs valutar aferente creditelor contractate in valuta. Aceste cheltuieli sunt 

in suma de 151.521 lei, semnificativ mai reduse decat cele inregistrate in anul 2017. Aceste cheltuieli 

sunt la un nivel redus, deoarece in cursul anului 2018 cursul de schimb leu/EUR a nu a fluctuat 

semnificativ fata de perioada precedenta. 

 

Profitul din exploatare a fost de 9.522.251 lei, aproape dublu fata de cel inregistrat in anul 2017 

Rentabilitatea Cifrei de Afaceri a fost de  24 %. 

EBITDA a fost de 21.228.272 lei (54% din CA), mai mare cu 38%  decat EBITDA inregistrata in anul 2017, 

care a fost de 15.339.238 lei . 

Societatea a inregistrat o pierdere financiara de 2.910.387 lei. Aceasta pierdere financiara a fost 
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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 . 

 

Profitul net a fost de 5.536.984  lei, semnificativ mai mare decat profitul net inregistrat in anul 2017. 

Rata profitului net (raportat la Cifra de Afaceri) a fost de 14%. 

 

Societatea  a achitat in anul 2018 dividende totale de 4.638.555,8 lei.  

In plus fata de suma de 4.638.555,8 lei, suma de 1.519.526,90  lei a fost aprobata in decembrie 2018 si 

achitata in ianuarie 2019. 

 

c) Analiza fluxurilor de trezorerie in anul 2018: 

 

in lei 2018 2017 

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare   

Incasari de la clienti 47.701.380 37.388.696 

Plati catre furnizori -25.653.811 -32.426.736 

Plati catre angajati -1.240.047 -1.138.308 

Plati catre bugetul statului -5.145.544 -1.682.468 

Alte plati aferente activitatii din exploatare -1.574.135 -1.226.735 

Dobanzi platite 0 -36.468 

Impozit pe profit platit -1.041.062 -205.487 

Numerar net din (utilizat in) activitatile din exploatare 13.046.781 672.494 

   

Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii   

Dobanzi incasate 0 0 

incasari din vanzarea de imobilizari corporale 10.249 0 

Plati pt achizitionarea de imobilizari corporale -1.542.633 -8.847.010 

Plati pentru finantarea societatilor afiliate -6.588.772 -5.125.600 

Numerar net din (utilizat in) activitatile de investitii -8.121.156 -13.972.610 

   

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare   

Incasari din credite bancare contractate pe termen lung 13.544.658 22.648.448 

Plata datoriilor aferente creditelor bancare -9.406.618 -3.354.126 

Plata datoriilor aferente leasingului financiar -647.688 -502.810 

Plata altor datorii aferente activitatii de finantare -62.143 -1.067.672 

plata dividendelor -4.274.128 -2.100.159 

Numerar net din (utilizat in) activitatile de finantare -845.919 15.623.681 

     

Cresterea neta a numerarului si ecivalentelor de numerar 4.079.706 2.323.565 

Efectul variatiei cursului de schimb asupra numerarului -21.485 -27.599 

   

Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar 4.980.516 2.684.550 

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar 9.038.737 4.980.516 
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Dupa cum se poate observa, activitatea de exploatare a generat un excedent de numerar in valoare de 

13.046.781 lei . 

Pentru activitatea de investitii s-au facut plati in valoare de 8.131.405 lei. Platile activitatii de 

investitii reprezinta imprumuturi pe termen lung acordate firmelor din grup, precum si achizitii de 

active . 

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

10.116.449 lei. De asemenea, s-au achitat dividende in suma de 4.274.128 lei. 

Societatea a incasat suma de 13.544.658 lei, facand trageri din creditele contractate pentru finantarea 

investitiilor.Deficitul activitatii de finantare este de 845.919 lei.  

La sfarsitul exercitiului financiar 2018 societatea dispunea de numerar si echivalente de numerar in 

valoare de 9.038.737  lei. Acest disponibil acoperea toate datoriile scadente ale societatii. 

 

Aspecte ce privesc guvernanta corporativa 

 

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

 

Societatea Transilvania Constructii 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. 

 

O declaratia completa a modului in  care societatea se conformeaza prevederilor CGC este atasata 

prezentului raport. 

 

Responsabilitatile Consiliului de Administratie 

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. 
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In anul 2018, Secretar al Consilului de Administratie a fost  desemnat DL Barz Lucian, angajat al 

societatii, avand functia de  Director Economic. 

In cursul anului 2018 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 2020 va fi primul an in care  acest proces de evaluare a activitatii 

Consiliului de Administratie va functiona efectiv. 

 

In cursul anului 2018 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  22 ori. 

 

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

din anul 2018. 

 

Administrator Perioada de activitate Numar de sedinte 

Timofte Mircea 01.01.2018-31.12.2018 22 

Timofte Andrei Iancu 01.01.2018-31.12.2018 22 

Legean Viorel 01.01.2018-31.12.2018 22 

 

In anul 2018 , 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 2018 societatea a desfasurat urmatoarele tranzactii cu partile afiliate: 

 

1 Tranzactii cu  Brieta Industrial Com SRL 

-in perioada 01.01.2018-31.12.2018 societatea  a  desfasurat urmatoarele tranzactii  cu Brieta Industrial 

Com: 

              Sold initial creditor  cont 404:              0,00 lei; 

              Rulaj creditor cont 404:               69.400,00 lei; 

              Rulaj debitor  cont 404:               69.400,00 lei; 

              Sold final creditor cont 404:                 0,00 lei  

 

Tranzactiile au constat in achzitia de catre Transilvania Constructii a unui autoturism AUDI A3. 

Tranzactia s-a realizat la valori de piata, pe baza raportului de evaluare intocmit de catre un evaluator 

autorizat 

Anul 2017: 

-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 
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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 

 

2.Tranzactii cu Novis Plaza SRL, avand CUI 35226850, cu sediul in Cluj Napoca, strada Taietura 

Turcului, nr 47. Transilvania Constructii detine 98% din capitalul social al acestei societati. 

Transilvania Constructii a efectuat urmatoarele tranzactii cu Novis Plaza: 

 

-in anul 2018: 

    -acordare imprumut catre Novis Plaza: 

 

              Sold initial debitor  cont 4511:  10.930.551,83  lei; 

              Rulaj debitor cont 4511:                     6.610,95  lei; 

              Rulaj creditor cont 4511:                           0,00  lei; 

              Sold final debitor cont 4511:     10.937.162,78  lei         

                  

-achizitii de servicii efectuate de la  Novis Plaza (chirie spatiu si refacturare cheltuieli),  

              Sold initial creditor  cont 401:         10.513,27  lei; 

              Rulaj creditor cont 401:                 697.778,63  lei; 

              Rulaj debitor  cont 401:                 230.885,48  lei; 

              Sold final creditor cont 401:          477.406,42  lei  

 

-prestari servicii efectuate catre Novis Plaza:       

 

  Sold initial debitor  cont 4111:     415.192,67  lei; 

              Rulaj debitor cont 4111:                      241,57  lei; 

              Rulaj creditor cont 4111:              230.885,48  lei; 

              Sold final debitor cont 4111:        184.548,76  lei     

 

In anul 2018 societatea si-a majorat participatia detinuta in capitalul social al Novis Plaza, de la 

1.375.790 lei la 3.548.090 lei. Procentul de detinere al capitalului social s-a majorat, de la 95% la 

98%. 

 

-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; 
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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         

 

3.Tranzactii desfasurate cu ABC Facility Management: 

-in anul 2018: 

 

  -acordare imprumut catre ABC Facility Management: 

 

              Sold initial debitor  cont 4511:         1.420.000,00  lei; 

              Rulaj debitor cont 4511:                   5.817.221,94  lei; 

              Rulaj creditor cont 4511:                  1.407.000,00 lei; 

              Sold final debitor cont 4511:            5.830.221,94  lei   

 

-in anul 2017: 

 

-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         

 

4. In anul 2018 societatea a desfasurat urmatoarele tranzactii pe personalul din conducere: 

 

In anul 2018 societatea nu a desfasurat tranzactii cu personalul din conducere.  
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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 

 

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 in cursul anului 2018. 

 
Administrator Indemnizatie bruta 

–de baza -lei 
Alte 
bonusuri 

Avantaje in natura 

Timofte Mircea 0 0 Telefon si masina de serviciu 

Timofte Andrei Iancu 10.272 0 Telefon si masina de serviciu 

Legean Viorel  13.964 0 Telefon si masina de serviciu 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

 

PRESEDINTE                   TIMOFTE MIRCEA 

MEMBRU                         TIMOFTE ANDREI 

MEMBRU                         LEGEAN VIOREL 
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Anexa 1 la Raportul anual 2018 

 

Declaratie cu privire la conformarea cu Codul de Guvernanta Corporativa 

 

Nr 

crt 

Prevedere din Codul de Guvernanta Corporativa Aplica 

DA/NU 

Motivul neaplicarii 

1 A.1. Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care 

include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de 

conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din 

Secțiunea A. 

NU Societatea nu detine in prezent un regulament formalizat, insa in Actul 

Constitutiv sunt prevazuti  termenii de referinta, functiile cheie de 

conducere din cadrul societatii, modalitatile de convocare a sedinelor, 

desfasurare a sedintelor. Un regulament formalizat este in prezent in curs 

de redactare 

2 A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în 

regulamentul Consiliului. În orice caz,membrii Consiliului trebuie să notifice 

Consiliul cu privire la orice conflicte deinterese care au survenit sau pot surveniși 

să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția 

cazului în care neprezentarea 

ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri 

privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv. 

DA Asemenea prevederi sunt incluse in Actul Constitutiv al societatii si se vor 

regasi in Regulamentul Consiliului 

3 A.3. Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să 

fie format din cel puțin cinci membri. 

NU Consiliul de Administratie este format din 3 membri, intrucat structura 

actionariatului, volumul  si complexitatea activitatii nu impun un Consiliu 

format din 5 membri.  Un Consiliu format din 3 membri presupun mai 

putine formalitati privind functionarea acestuia  , costuri administrative 

mai reduse si  procese decizionale rapide. 

4 A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă 

funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al 

Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din 

Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de 

doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de 

Supraveghere 

trebuie să fie independenți.  

DA Societatea este inclusa in categoria Standard.Un membru al Consiiliului de 

Administratie este administrator nexecutiv independent. 

5 A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui 

membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul 

DA  
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unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor 

potențiali înainte de nominalizare 

și în cursul mandatului său. 

6 A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind 

orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând 

peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de 

raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de 

Consiliu. 

DA  

7 A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de 

sprijinirea activității Consiliului. 

DA  

8 A.8. Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o 

evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de 

nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate 

în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea 

Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare. 

NU Principiile  de evaluare a activitatii Consiliului sunt in curs de 

implementare. 

9 A.9. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații 

privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, 

participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului 

și comitetelor cu privire la activitățile acestora. 

DA Informatiile sunt prezentate in raportul anual 

10 A.10. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații 

referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de 

Administrație sau din Consiliul de Supraveghere. 

DA Informatiile sunt  prezenate in raportul anual 

11 A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet 

de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura 

nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. 

Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.UL 

NU Nu este cazul, intrucat societatea  este cotata la categoria Standard. 

12 B.1 Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un 

membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea 

membrilor, incluzând președintele,trebuie să fi dovedit ca au calificare 

adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un 

membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau 

contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria 

Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și 

majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți. 

DA  
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13 B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv 

independent 

DA  

14 B.3. În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o 

evaluare anuală a sistemului de control intern. 

DA  

15 B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de 

audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control 

intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și 

eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile 

identificate în urma controlului 

intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului. 

DA  

16 B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în 

 Legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate. 

DA  

17  B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control 

intern și a sistemului de gestiune a riscului. 

DA  

18 B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor 

legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit 

trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern. 

DA  

19 B.8.Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul 

de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau ad-hoc 

care trebuie înaintate ulterior Consiliului.  

DA  

20 B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul 

de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc 

care trebuie înaintate ulterior Consiliului. 

DA  

21 B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți 

acționari in legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și 

afiliații acestora. 

NU Politica privind tranzactiile cu persoanele afiliate este in curs de redactare 

si diseminare. 

22 B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice 

tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei 

valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform 

ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii 

a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și 

potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în 

categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare. 

NU Politica privind tranzactiile cu persoanele afiliate este in curs de redactare 

si diseminare. 

23 B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural DA Societatea a angajat o entitate terta independenta 
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(departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități 

terțe independente. 

24 B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de 

audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către 

Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în 

cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să 

raporteze direct directorului general. 

CODUL 

DA  

25 C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și 

să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de 

remunerare în cursul perioadei 

anuale care face obiectul analizei. 

NU Politica de renumerare este atributul Consiliului de Administratie.In 

prezent  este in curs de redactare un document care va formaliza politica 

de remunerare. 

26 D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – 

indicându-se publicului larg persoana/ persoanele responsabile sau unitatea 

organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea 

trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu 

Investitorii, în limbile română și engleză,cu toate informațiile relevante de interes 

pentru investitori, inclusiv: 

DA Societatea are organizat un serviciu de Relatii cu Investitorii. De 

asemenea, pagina de internet a societatii cuprinde o sectiune dedicate 

Guvernantei Corporative, care in present este in curs de actualizare, in 

conformitate cu Prevederile Noului Cod de Guvernanta Corporativa.  

27 D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile 

privind adunările generale ale acționarilor; 

DA  

28 D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere 

ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, 

inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți 

sau din instituții non-profit; 

NU CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societatii 

sunt prezentate in cadrul Raportului anual si vor fi publicate pe  web-situl 

societatii 

29 D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și 

anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu 

informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod; 

DA  

30    

31 D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și 

materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; 

argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, 

împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire 

la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile 

adoptate 

DA  
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32 D.1.5. Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și 

a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care 

conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv 

termenele limită și principiile applicate acestor operațiuni. Informațiile 

respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor 

să adopte decizii de investiții; 

DA  

33 D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea 

să furnizeze, la cerere, informații relevante; 

DA  

34 D.1.7. Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, 

prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, 

semestriale, anuale),rapoartele de audit și rapoartele 

anuale. 

DA  

35 D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte 

beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și 

adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea 

intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile 

politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a 

societății. 

NU Politica privind repartizarea profiturilor societatii este stabilita anual de 

catre Adunarea Generala a Actionarilor.In present, este in curs de 

intocmire o politica cu privire la distributia profitului net, ce urmeaza a fi 

supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor. 

36 D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt 

făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor 

studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o 

perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un 

nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ 

de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, 

perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Daca sunt publicate, 

previziunile pot fi incluse 

numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind 

previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății. 

NU In prezent nu este adoptata o politica privind previziunile.Se lucreaza la 

principiile generale si la factorii care vor fi luati in considerare la stabilirea 

viitoarelor politici cu privire la previziuni. 

37 D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze 

participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. 

Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu 

următoarea adunare a acționarilor. 

DA Regulile privin adunarile generale sunt  prezavute in  actul constitutive si 

sunt publicate in cadrul fiecarui convocator. Regulile privind desfasurarea 

adunarilor generale respecta intocmai legislatia in vigoare. 

38 D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci 

când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.10DUL 

DA  
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39 D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă 

apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor 

semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării 

generale. 

DA  

40 D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la 

adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. 

Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a 

acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt 

sens. 

DA  

41 D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în 

limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează 

modificări în nivelul vânzărilor, alprofitului operațional, profitului net și al altor 

indicatori financiari relevanți, atât 

de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul. 

DA  

42 D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și 

investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în 

secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/ 

teleconferințelor. 

DA In conformitate cu Calendarul financiar aferent anului 2019, sunt 

prevazute intalniri cu analistii si investitorii. 

43 D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și 

culturală,activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că 

impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac 

parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la 

activitatea 

sa în acest domeniu. 

NU Societatea ia in considerare implicarea mai activa in viata culturala si 

artistica a comunitatii, precum si sustinerea programelor sociale derulate 

de diverse organizatii umanitare,  

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

 

PRESEDINTE                   TIMOFTE MIRCEA 

 

MEMBRU                         TIMOFTE ANDREI 

 

MEMBRU                         LEGEAN VIOREL 
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DECLARATIE 

 

In conformitate cu prevederile art 30 din Legea Contabilitatii nr 82/1991 

 

 

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2018  pentru: 

 

Entitate : SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A. 

Judetul : 12-:Cluj; 

Adresa: Localitatea Cluj Napoca, str Taietura Turcului, nr 47, etaj 3 

Telefon: 0264-416597; 

Numar din Registrul Comertului: J12-8-1991; 

Forma de proprietate: 34 Societati Comerciale pe Actiuni 

Activitatea preponderenta: 4120-“Lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale”; 

Cod unic de inregistrare: 199044 

 

 

Administratorul societatii, TIMOFTE MIRCEA ,  isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor 

financiare anuale la 31.12.2018  si confirma ca : 

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu 

reglementarile contabile aplicabile; 

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

a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata; 

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

 

 

 

Presedinte CA 

 

Timofte Mircea 
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BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 

Aferent exercitiului financiar 2019 

 

Denumirea indicatorului Realizat in 2018 Bugetat 2019 

1. Cifra de afaceri 39.369.777 35.883.584 

1.1 Productia vanduta 39.098.905 35.587.584 

1.2. Venituri din vanzarea marfurilor 270.872 296.000 

2. Variatia stocurilor -185.102 0 

4. Alte venituri din exploatare 406.397 200.000 

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 39.591.072 36.083.584 

  

1. Cheltuieli cu materiile prime.  436.263 149.199 

3.Alte cheltuieli(energia si apa) 9.717.401 4.580.308 

4. Cheltuilei privind marfurile 129.638 148.000 

5. Cheltuieli cu personalul 2.172.266 2.196.788 

6. Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 11.706.021 7.900.539 

8. Cheltuilei privind prestatiile externe 4.972.385 4.902.829 

9. Cheltuieli cu alte impozite si taxe 973.537 1.220.099 

10. Alte ch de exploatare -38.690 108.000 

TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 30.068.821 21.205.762 

REZULTATUL EXPLOATARII (PROFIT) 9.522.251 14.877.822 

1. Venituri Financiare 4.067 0 

TOTAL VENITURI FINANCIARE 4.067 0 

      

1. Cheltuieli privind dobanzile 2.762.933 2.826.865 

2. Alte cheltuieli financiare 151.521 685.173 

TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE 2.914.454 3.512.038 

REZULTAT FINANCIAR -2.910.387 -3.512.038 

TOTAL REZULTAT BRUT 6.611.864 11.365.784 

IMPOZIT PE PROFIT 1.074.880 1.700.000 

PROFIT NET 5.536.984 9.665.784 

 

 

        Presedinte CA 

        Timofte Mircea 
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PLAN DE INVESTITII 

Aferent exercitiului financiar 2019 

 

 

Nr 
crt 

Denumire investitie 
 Suma  
(EURO) 

Scopul investitiei 

1 
Dezvoltare Depozit 39-in cadrul 
Parcului Logistic Transilvania 

4.656.851 
dezvoltarea activitatii prin cresterea suprafetelor 
inchiriabile, in vederea cresterii veniturilor 

2 Amenajare depozite-diverse 270.000 cresterea gradului de confort al chiriasilor 

Total 4.926.851   

 

    
Lucrarile prevazute la pozitia 2 vor fi identificate specific si aprobate de catre Consiliul de Administratie 

  
Sursele de finantare: 

  
surse proprii (disponibilul aflat la dispozitia societatii); 

surse atrase:credite bancare sau leasing imobiliar; 

      

 

 

 

Presedinte CA 

         

Timofte Mircea 
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SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA 

Cluj-Napoca, jud. Cluj 

CUI: RO 199044, 

R.C: J12/8/1991. 

 

RAPORTUL 
 

AUDITORULUI   FINANCIAR 
 

INDEPENDENT 
 

31  DECEMBRIE  2018 
                
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditor financiar : Fătăcean Gheorghe      
Carnet membru CAFR : nr. 3644/2010 
Adresa: Cluj-Napoca, str. Aurel Ciupe, nr. 7C 
Telefon : 0756/012 732 
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RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT 

asupra situatiilor financiare intocmite de 
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA 

                                                              la data de 31.12.2018 
 

Catre, 
Actionarii SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA 

 
Opinie fara rezerve:           
 
             Am auditat situatiile financiare anuale individuale anexate ale societatii SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII 
SA, care cuprind bilantul incheiat la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situatia 
modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului incheiat la acea data si 
un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative. 
  In opinia noastra, situatiile financiare individuale ale societatii SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA 
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 sunt intocmite, de o maniera adecvata, in toate 
aspectele semnificative in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 2844/din 12 decembrie 
2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare individuale. 
Situatiile financiare individuale mentionate mai sus se refera la: 
 

1.Capitaluri proprii                                                95.145.095       lei 
2.Cifra de afaceri                                                    39.369.777       lei 
3.Profit operational                                                 9.522.251       lei 
4. Profit inainte de impozitare                               6.611.864       lei 
5. Rezultat net -  Profit net al perioadei               5.536.984      lei 
 

 
 
Baza pentru opinie 

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit(ISA).Suntem 
independenti fata de societate conform cu Codul Etic al Profesionistilor Contabili emis de catre Consiliul pentru 
Standarde Internationale de Etica pentru Contabili coroborat cu cerintele etice relevante pentru auditul situatiilor 
financiare si ne-am indeplinit celelalte responsabiltati conform acestor cerinte. Consideram ca probele de audit 
obtinute sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza a opiniei noastre de audit. 

 
Aspectele cheie de audit 

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai 
mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate în 
contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si în formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o 
opinie separata cu privire la aceste aspecte. 



 

6 
 

În conformitate cu ISA 701, trebuie identificat cel putin un aspect cheie în cadrul unui audit al situatiilor 
financiare anuale al unei societati cotate. În cadrul auditului nostru, la societatea  TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA, 
pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, au fost considerate ca fiind aspecte cheie, acele situații ce 
au prezentat un risc crescut de erori semnificative: 

→ Evaluarea imobilizărilor necorporale și corporale; 
 
Acestea nu reprezinta toate riscurile identificate de noi. 
In cele ce urmeaza am stabilit, de asemenea, modul in care ne-am adaptat auditul nostru pentru a aborda 

aceste domenii specifice, in scopul de a furniza o opinie cu privire la situatiile financiare în ansamblu lor. 

Aspecte cheie Modul în care auditul nostru a adresat aspectele 

cheie 

Evaluarea imobilizărilor corporale și necorporale 

 

In conformitate cu prevederile legale în    vigoare, 

societatea TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA a procedat la 

inventarierea și evaluarea elementelor de natura activelor, 

datoriilor și capitalurilor proprii, stabilita prin decizia de 

inventariere nr. 50 din 09.01.2019. 

 

Imobilizarile corporale și necorporale au o valoare 

totala neta de 212.166.716 lei și reprezinta 92,28 % din 

totalul activelor. 

 

Evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, în 

vederea înregistrării acestora în situatiile financiare anuale, 

s-a realizat în conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 

1802 din 29 decembrie 2014. 

 

Informatii cu privire la evaluarea imobilizarilor 

corporale și necorporale sunt prezentate în nota 1 „Active 

imobilizate” si în nota 6 „Principii, politici si metode 

contabile”. 

 

 

 

 

 

 

Testele și procedurile noastre pentru adresarea 

riscului de evaluare a imobilizarilor corporale si necorporale au 

inclus: 

 

- am solicitat decizia de inventariere nr. 50 din 

09.01.2019 în scopul identificării calendarului de inventariere; 

- am participat la inventarul imobilizărilor corporale si 

necorporale și am urmarit respectarea prevederilor legale în 

vigoare; 

- am verificat daca s-au realizat reevaluări în exercitiul 

financiar 2018, inclusiv de interes fiscal si am stabilit ca 

entitatea nu a realizat reevaluari privind imobilizarile 

corporale și necorporale; 

- am solicitat o situatie analitica a contului 105 

„Rezerve din reevaluare” si am analizat urmarirea corecta,  pe 

fiecare mijloc fix în parte, a cresterilor si scaderilor de rezerva 

din reevaluare, recunoasterea pe cheltuiala acolo unde nu 

există un sold al rezervei, respectiv recunoasterea pe venit 

acolo unde exista o recunoastere pe cheltuiala la o reevaluare 

precedenta; 

- am verificat intocmirea corecta a notelor contabile si 

corespondenta intre soldurile din situatia analitica si balanata 

de verificare; 

 

Am tratat aceste aspecte cheie de audit printr-o testare corespunzatoare si prin extinderea investigatiilor 
asupra temelor prezentate, prin discuții cu managementul si cu departamentul financiar-contabil. 
 
 
Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare individuale 
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              Conducerea societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare 
individuale in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 2844/din 12 decembrie 2016 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu 
OMFP nr. 10/14.01.2019  privind principalele aspecte legate de  intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale 
si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici  si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile 
financiare individuale, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite 
intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. 
Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea sistemului de control intern asupra 
intocmirii si prezentarii fidele a unor situatii financiare individuale care sa nu prezinte denaturari semnificative, 
datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile 
rezonabile in circumstantele date. 
 
Responsabilitatea auditorului 
 
             Responsabilitatea noastra este, ca pe baza auditului nostru, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii 
financiare individuale. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internatioanale de Audit 
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice 
si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura in care 
situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative. 
 
             Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si 
prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de 
evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare. In 
efectuarea acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de catre 
entitate a situatiilor financiare in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstantelor, 
dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al entitatii. Un audit include, de 
asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile si a caracterului rezonabil al estimarilor contabile 
efectuate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare. 
 

           Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza 
pentru opinia noastra de audit. 
 
Alte aspecte 
           Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru 
a putea raporta actionarilor societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit 
financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat 
fata de societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru 
opinia formata. 
            Situatiile financiare individuale anexate  sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatele 
operatiunilor si fluxurile de numerar ale societatii in conformitate cu cerintele Standardelor Internationale de 
Raportare Financiara. De aceea situatiile financiare individuale anexate nu sunt intocmite pentru uzul 
persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania. 
 
Raport asupra raportului administratorilor             

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorilor in 
conformitate cu cerintele Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr 2844/din 12 decembrie 2016 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, 
punctele 15-20, care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care conducerea il 
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considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari 
semnificative, datorate fraudei sau erorii. 

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare individuale. 
Opinia noastra asupra situatiilor financiare individiuale nu acopera raportul administratorilor. 
In legatura cu auditul nostru privind situatiie financiare individuale, noi am citit raportul 
administratorilor anexat situatiilor financiare individuale si raportam ca: 
a) in raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate 

aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare individuale anexate; 
b) raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile 

cerute de Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr 2844/din 12 decembrie 2016 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară , punctele 15-20 ; 

c) in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare 
individuale pentrun exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 cu privire la SC TRANSILVANIA 
CONSTRUCTII SA si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul 
administratorilor care sa fie eronate semnificativ. 

 
 
Data: 29.03.2019 
Pentru si in numele: Fătăcean Gheorghe   
Auditor financiar: 
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S.C. Transilvania Construcții S.A. 

 

Situaţii Financiare Individuale 

la 31 decembrie 2018 

 

Întocmite în conformitate cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară adoptate 

de Uniunea Europeană 
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Situatia Pozitiei Financiare 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018 
 

in lei Nota 31-dec.-18 31-dec.-17 

ACTIVE    

Imobilizari corporale 6 8.125.925 14.299.380 

Investitii imobiliare 7 179.207.822 177.139.696 

Imobilizari necorporale 8 64.623 81.761 

Investitii in instrumente de capitaluri proprii-societati afiliate 9 3.548.470 1.548.944 

Investitii in instrumente de capitaluri proprii-alte societati 9 4.360.891 4.360.891 

Creante comerciale si similare pe termen lung 11 16.858.985 11.408.951 

Total active imobilizate  212.166.716 208.839.623 

    

Stocuri 10 32.320 315.861 

Creante comerciale pe termen scurt 11 4.229.687 1.887.844 

Alte creante 13 4.397.257 1.874.532 

Cheltuieli in avans  42.552 39.683 

Numerar si echivalente de numerar 12 9.038.737 4.980.516 

Total active curente  17.740.553 9.098.436 

TOTAL ACTIVE  229.907.269 217.938.059 

    

CAPITALURI PROPRII    

Capital social 14 26.391.783 26.391.783 

Ajustari ale capitalului social 14 27.019.805 27.019.805 

Rezerve 14 7.276.054 6.871.156 

Rezultatul reportat  34.561.997 31.669.213 

Actiuni proprii  -104.544 -104.544 

Total capitaluri proprii  95.145.095 91.847.413 

    

DATORII    

Imprumuturi pe termen lung 15 103.044.602 103.239.576 

Datorii privind impozitul pe profit amanat 16 11.031.382 11.395.445 

Provizioane pe termen lung 17 83.126 83.126 

Total Datorii pe termen lung  114.159.110 114.718.147 

    

Datorii comerciale 18 7.902.884 5.840.217 

Imprumuturi pe termen scurt 15 10.001.460 3.788.515 

Alte datorii 19 2.698.720 1.743.767 

Total datorii curente  20.603.064 11.372.499 

TOTAL DATORII  134.762.174 126.090.646 

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII  229.907.269 217.938.059 
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Situaţiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie în data de 25 martie 2019 

 

Notele de mai jos fac parte integranta din situatiile financiare anuale 
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Situatia Rezultatului Global 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018 

 

in lei Nota 2018 2017 

    
Venituri din Cifra de Afaceri 21 39.369.777 25.134.277 

Alte venituri din exploatare 22 406.397 613.501 

Variatia stocurilor de produse finite si prod in curs de ex.  -185.102 -96.556 

Total Venituri din exploatare  39.591.072 25.651.222 

    
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 23 10.153.664 3.210.800 

Cheltuielile cu serviciile executate de terti  4.972.385 4.348.617 

Cheltuieli cu personalul 24 2.172.266 1.894.462 

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 25 11.706.021 9.719.886 

Cheltuieli privind marfurile  129.638 128.880 

Alte cheltuieli din exploatare 26 934.847 729.225 

Total cheltuieli din exploatare  30.068.821 20.031.870 

    
Profitul operational  9.522.251 5.619.352 

    
Venituri financiare 27 4.067 4.737 

    
Cheltuieli privind dobanzile 27 2.762.933 2.856.788 

Alte cheltuieli financiare 27 151.521 2.358.418 

Total Cheltuieli financiare  2.914.454 5.215.206 

Pierderea financiara  -2.910.387 -5.210.469 

    
Profitul inainte de impozitare  6.611.864 408.883 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 28 1.438.943 215.753 

Venituri din impozitul amanat 28 364.063 84.246 

Profitul net al perioadei  5.536.984 277.376 

Alte elemente ale rezultatului global  0 0 

REZULTATUL GLOBAL AL PERIOADEI  5.536.984 277.376 

    
Rezultatul pe actiune 20   
De baza  6,92 0,35 

Diluat  6,92 0,35 

 

 

Situaţiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie în data de 25 martie 2019 

 

Notele de mai jos fac parte integranta din situatiile financiare anuale
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Situatia Modificarilor capitalurilor proprii 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018 

 

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 2018 26.391.783 27.019.805  -  (104.544) 6.871.156  (314.611) 59.003.629  (27.019.805) 91.847.413 

Emisiune de capital social  -  -  -       - 

Anulare actiuni proprii  -   -  -  -  -  -   - 

Total rezultat global aferent perioadei 
        

 - 

Rezultatul net al perioadei  -  -  -  - 
 

5.536.984 
 

 - 5.536.984 

Alte elemente ale rezultatului global 
    

 - 
   

 - 

Repartizare la rezerva legală  -  -  -  - 327.177  (327.177)  -  -  - 

Repartizare la alte rezerve  -  -  -  - 77.721  (77.721)  -  -  - 

Repartizare pt plata dividende     -   (1.127.213)  (1.112.089)   (2.239.302) 

Soldul la 31 Decembrie 2018 26.391.783 27.019.805  -  (104.544) 7.276.054 3.690.262 57.891.540  (27.019.805) 95.145.095 

                    

                    

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 
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Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Adminsitratie in data de 25 martie 2019 

Notele de mai jos fac parte integranta din situatiile financiare anuale  
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Situatia Fluxurilor de Trezorerie 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018 

 

in lei Nota 2018 2017 

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare    
Incasari de la clienti  47.701.380 37.388.696 

Plati catre furnizori  -25.653.811 -32.426.736 

Plati catre angajati  -1.240.047 -1.138.308 

Plati catre bugetul statului  -5.145.544 -1.682.468 

Alte plati aferente activitatii din exploatare  -1.574.135 -1.226.735 

Dobanzi platite  0 -36.468 

Impozit pe profit platit  -1.041.062 -205.487 

Numerar net din (utilizat in) activitatile din exploatare  13.046.781 672.494 

    
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii    
Dobanzi incasate  0 0 

incasari din vanzarea de imobilizari corporale  10.249 0 

Plati pt achizitionarea de imobilizari corporale  -1.542.633 -8.847.010 

Plati pentru finantarea societatilor afiliate  -6.588.772 -5.125.600 

Numerar net din (utilizat in) activitatile de investitii  -8.121.156 -13.972.610 

    
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare    
Incasari din credite bancare contractate pe termen lung  13.544.658 22.648.448 

Plata datoriilor aferente creditelor bancare  -9.406.618 -3.354.126 

Plata datoriilor aferente leasingului financiar  -647.688 -502.810 

Plata altor datorii aferente activitatii de finantare  -62.143 -1.067.672 

plata dividendelor  -4.274.128 -2.100.159 

Numerar net din (utilizat in) activitatile de finantare  -845.919 15.623.681 

      

Cresterea neta a numerarului si ecivalentelor de numerar  4.079.706 2.323.565 

Efectul variatiei cursului de schimb asupra numerarului  -21.485 -27.599 

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

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar 12 9.038.737 4.980.516 

 

 

Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Adminsitratie in data de 25 martie 2019 

Notele de mai jos fac parte integranta din situatiile financiare anuale  
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Note la situatiile financiare  individuale 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018 

 

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. 

La 31.12.2018 Societatea avea 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. 

Incepand cu 23.01.2019, obiectul principal de activitate al societatii a devenit Inchirierea si subinchirierea 

bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate. 

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

începând cu luna august 2008. 

La 31 decembrie 2018, structura capitalului social al societatii era urmatoarea: 

 

Nr crt Denumire  Numar actiuni % Valoare-lei 

1 Timofte Andrei Iancu 472.466 59,08% 15.591.378 

2 Timofte Mircea 285.072 35,65% 9.407.376 

3 Persoane fizice 40.116 5,02% 1.323.828 

4 Persoane juridice 2.097 0,26% 69.201 

  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 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 
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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. 

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 2018 31 decembrie 2017 Variaţie 

 

Euro (EUR) 4,6639 4,6597 +0,09 % 

Dolar american (USD)                             4,0736 3,8915 +4,68% 

 

    

(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). 
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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 in capitalul social al altor societati, evaluate la valaorea justa prin contul de profit si pierdere. 

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 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 in capitalul social al altor societati, evaluate la valaorea justa prin contul de profit si pierdere. 

Investitiile in capitalul social al altor societati (evaluate la valaorea justa prin contul de profit si pierdere) 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  in capitalul social al altor societati sunt recunoscute 

inițial la valoarea justă . 

Ulterior recunoașterii inițiale, acestea sunt evaluate la valaorea justa prin contul de profit si pierdere  

 (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 
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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. 

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 2018 şi 31 decembrie 2017 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 
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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. 

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 
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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.  

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) 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 
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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 care nu sunt evaluate la valoarea justa  sunt recunoscute 

în profit sau pierdere.. Dacă, într-o perioadă ulterioară, valoarea justă a unui activ 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. 

Pentru a evalua pierderile din depreciere aferente creantelor, societatea utilizeaza modelul simplificat, care 

presupune evalaurea pierderilor din depreciere pe toata durata de viata a activului. O prezentare detaliata a 

politicilor contabile si modelelor de calcul utilizate de societate pentru evaluarea pierderilor din depreciere a 

creantelor este prezentata in Nota 33. 

(i) 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. 

Societatea distribuie dividende si in cursul exercitiului financiar, pe baza situatiilor financiare trimestriale, 

auditate de catre auditorul statutar si aprobate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Asemenea 

dividende sunt tratate drept distribuiri preliminare, urmand ca acestea sa fie regularizate dupa aprobarea 

situatiilor financiare anuale de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.Dividendele preliminare 

distribuite in cursul anului sunt recunoscute drept creante fata de actionari. 

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. 

(j) 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 

 (k) 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. 

(l) Părți afiliate 
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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. 

(m) 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. 

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. 

(n) 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 
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care s-au aplicat la valoarea veniturilor recunoscute. 

(o) Venituri 

(i) Vânzarea bunurilor 

Veniturile din vânzarea bunurilor în cursul activităților curente sunt evaluate la valoarea estimata a tranzactiei, 

minus retururi, reduceri comerciale și rabaturi pentru volum. Veniturile sunt recunoscute atunci când controlul 

asupra activului a fost transferat 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 controlului variază în funcţie de termenii individuali din contractele de 

vânzare.  

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) 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. 

Societatea obtine peste 98% din venituri din contractele de inchiriere spatiu.Principalele politici utilizate de 

societate pentru a gestiona aceste venituri sunt urmatoarele: 

-veniturile sunt recunoscute liniar, pe toata perioada contractului de inchiriere (pe perioada cuprinsa intre 

Procesul verbal de intrare spatiu si Procesul verbal de iesire din spatiu). In cazul in care se acorda luni de gratie, 

venitul total ce urmeaza a fi incasat se imparte la numarul de luni in care chiriasul utilizeaza spatiul, pentru a se 

obtine venitul lunar. 

-societatea factureaza chiria anticipat.Chiria aferenta unei luni se factureaza si se achita in luna anterioara. 

Sumele facturate in avans sunt recunoscute drept datorii.Termenul de plata al facturilor este de 30 de zile 

calendaristice. 

-societatea percepe garantii, la nivelul a 1-3 luni de chirie.Si aceste sume sunt recunoscute drept datorii. 

(p) 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. 

 (q) Venituri și cheltuieli financiare 

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 
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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. 

(r) 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 2018, rata impozitului pe profit a fost de 16% (31 decembrie 

2017: 16%).  Rata de impozitare aferentă veniturilor din dividende impozabile a fost de 5% (31 decembrie 

2017: 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. 

(s) 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.  

(t) 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 2018 şi 31 

decembrie 2017 Societatea a identificat segmente de activitate și nu a identificat segmente geografice 
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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. 

(u) 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.  

(v) 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. 

(w) Cifre comparative 

Situația poziției financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2018 prezintă comparabilitate cu situația 

poziției financiare pentru perioadele încheiate la 31 decembrie 2017. Situația rezultatului global pentru 

exercițiul încheiat la 31 decembrie 2018 prezintă comparabilitate cu situația rezultatului global la 31 decembrie 

2017. 

 Noi standarde şi interpretări 
A) Standarde emise, dar care nu sunt inca in vigoare si nu au fost adoptate de timpuriu: 

• IFRS 16: Contracte de leasing  

Standardul intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2019. IFRS 16 stabileste 

principiile pentru recunoasterea, evaluarea, prezentarea si furnizarea informatiilor despre contractele de 

leasing ale celor doua parti la un contract, si anume, clientul („locatar”) si furnizorul („locator”). Noul 

standard prevede ca locatarii sa recunoasca majoritatea contractelor de leasing in cadrul situatiilor financiare. 

Locatarii vor dispune de un singur model contabil pentru toate contractele, cu anumite exceptii. 

Contabilitatea locatorului ramane in mod semnificativ neschimbata.  

Societatea estimeaza ca aplicarea noului IFRS nu va avea efect semnificativ asupra situatiilor financiare. 

 

• IFRS 17: Contracte de asigurare 

Standardul intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2021 si aplicarea timpurie 

este permisa, daca au fost aplicate atat IFRS 15 Venituri din contractele cu clientii, cat si IFRS 9 Instrumente 

financiare. IFRS 17 Contracte de asigurare stabileste principiile pentru recunoasterea, evaluarea, prezentarea 

si furnizarea informatiilor despre contractele de asigurare emise. De asemenea, standardul prevede aplicarea 

unor principii similare pentru contractele de asigurare si contractele de investitii cu caracteristica de 

participare discretionara emise. Obiectivul este de a asigura faptul ca entitatile furnizeaza informatii 

relevante intr-un mod care reprezinta in mod fidel contractele respective. Aceste informatii ofera o baza pe 

care utilizatorii situatiilor financiare sa evalueze efectele pe care contractele care intra in domeniul de 

aplicare al IFRS 17 le au asupra pozitiei financiare, performantei financiare si fluxurilor de trezorerie ale 

entitatii. Standardul nu a fost inca adoptat de UE. 

Societatea estimeaza ca noul standard nu va avea efecte asupra situatiilor financiare, intrucat nu desfasoara 

activitate in acest domeniu. 

 

• Modificare la IFRS 10 Situatii financiare consolidate si IAS 28 Investitii in entitatile asociate si asocierile in 

participatie: vanzare de sau contributie cu active intre un investitor si entitatea sa asociata sau asocierea in 

participatie 
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Modificarile se refera la o inconsecventa identificata intre cerintele IFRS 10 si cele ale IAS 28, in legatura 

cu vanzarea de si contributia cu active intre un investitor si entitatea sa asociata sau asocierea in participatie. 

Principala consecinta a modificarilor este aceea ca un castig sau o pierdere totala este recunoscuta atunci 

cand tranzactia implica o intreprindere (indiferent daca este sau nu sub forma de filiala). Un castig sau o 

pierdere partiala este recunoscuta atunci cand o tranzactie implica active care nu reprezinta o intreprindere, 

chiar daca acestea sunt sub forma unei filiale. In luna decembrie 2015, IASB a amanat pe termen 

nedeterminat data intrarii in vigoare a acestei modificari in asteptarea rezultatelor unui proiect de cercetare 

cu privire la contabilizarea prin metoda punerii in echivalenta. Modificarile nu au fost inca adoptate de UE 

Societatea estimeaza ca aceste modificari  nu vor avea efecte semnificative asupra situatiilor financiare. 

 

• IFRS 9: Caracteristici de plati in avans cu compensare negativa (Modificari) 

Modificarea intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2019 si aplicarea 

timpurie este permisa. Modificarea permite ca activele financiare cu caracteristici de plati in avans, care 

permit sau necesita ca o parte la un contract fie sa plateasca, fie sa primeasca o compensatie rezonabila 

pentru rezilierea timpurie a contractului (astfel incat, din perspectiva detinatorului activului, este posibil sa 

existe o „compensare negativa”) să fie evaluate la cost amortizat sau la valoarea justa prin alte elemente ale 

rezultatului global 

Societatea estimeaza ca aceste modificari  nu vor avea efecte semnificative asupra situatiilor financiare. 

 

• IAS 28: Interese pe termen lung in asociati si asocieri in participatie (Modificari) 

Modificarile intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2019 si aplicarea 

timpurie este permisa. Modificarile se refera la faptul daca evaluarea si, in special, cerintele privind 

deprecierea intereselor pe termen lung in asociati si asocieri in participatie care, in fond, fac parte din 

„investitia neta” in respectivul asociat sau asociere in participatie, ar trebui guvernate de IFRS 9, de IAS 28 

sau de o combinatie a acestor doua standarde. Modificarile clarifica faptul ca o entitate aplica IFRS 9 

Instrumente financiare inainte sa aplice IAS 28, acelor interese pe termen lung carora nu li se aplica metoda 

punerii in echivalenta. In aplicarea IFRS 9, entitatea nu tine cont de ajustarile valorii contabile a intereselor 

pe termen lung care sunt generate de aplicarea IAS 28. Aceste modificari nu au fost inca adoptate de UE 

 

Societatea estimeaza ca aceste modificari  nu vor avea efecte semnificative asupra situatiilor financiare. 

 

• INTERPRETAREA IFRIC 23: Incertitudine cu privire la tratamentele aplicate pentru impozitul pe profit  

Interpretarea intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2019 si aplicarea timpurie 

este permisa. Interpretarea abordeaza contabilitatea impozitelor pe profit in situatia in care tratamentele fiscale 

implica un grad de incertitudine care afecteaza aplicarea standardului IAS 12. Interpretarea furnizeaza 

indrumare cu privire la analizarea anumitor tratamente fiscale la nivel individual sau impreuna, verificarile 

autoritatilor fiscale, metoda adecvata care sa reflecte incertitudinea si contabilitatea modificarii evenimentelor 

si imprejurarilor 

Societatea estimeaza ca aceste modificari  nu vor avea efecte semnificative asupra situatiilor financiare. 

 

• IAS 19: Plan de modificare, Reducere sau Decontare (Modificari) 

Modificarile intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2019 si aplicarea timpurie 

este permisa. Modificarile prevad ca entitatile sa aplice ipoteze actuariale actualizate pentru determinarea 

costului serviciilor curente si dobanda neta pentru perioada de raportare anuala ramasa dupa ce un plan de 

modificare, reducere si decontare a avut loc. De asemenea, Modificarile clarifica modul in care contabilizarea 

unui plan de modificare, reducere si decontare afecteaza aplicarea cerintelor privind plafonul activului 

Aceste modificari nu au fost inca adptate de UE. 
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Societatea estimeaza ca aceste modificari  nu vor avea efecte semnificative asupra situatiilor financiare. 

 

• Cadrul Conceptual in standardele IFRS 

IASB a emis Cadrul Conceptual revizuit pentru Raportare financiara la 29 martie 2018. Cadrul Conceptual stabileste 

un set cuprinzator de concepte pentru raportare financiara, stabilirea standardelor, indrumare pentru cei care intocmesc 

situatii financiare in elaborarea politicilor contabile consecvente si asistenta pentru utilizatori in intelegerea si 

interpretarea standardelor. De asemenea IASB a emis un document anexat separat, Modificari ale Referintelor la Cadrul 

Conceptual in standardele IFRS, care stabileste modificarile standardelor afectate cu scopul sa actualizeze referintele 

Cadrului Conceptual revizuit. Obiectivul documentului este de a sprijini tranzitia la Cadrul Conceptual revizuit pentru 

entitatile care dezvolta politici contabile folosind Cadrul Conceptual cand niciun standard IFRS nu se aplica pentru o 

anumita tranzactie. Pentru cei care intocmesc situatii financiare si dezvolta politici contabile in baza Cadrului 

Conceptual, documentul intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2020.  

Societatea este in curs de analiza a impactului acestui cadru conceputal revizuit asupra politicilor contabile, 

precum si asupra situatiilor financiare. 

• IFRS 3: Combinari de intreprinderi (Modificari) 

IASB a emis modificari privind Definitia unei întreprinderi (Modificari aduse IFRS 3) cu scopul de a rezolva 

dificultatile care apar atunci cand o entitate determina daca a achizitionat o întreprindere sau un grup de active. 

Modificarile sunt in vigoare pentru combinarile de întreprinderi pentru care data achizitiei este in prima perioada 

de raportare anuala incepand la sau dupa 1 ianuarie 2020 si pentru achizitiile de active care apar la sau dupa 

inceputul acelei perioade, iar aplicarea timpurie este permisa. Aceste Modificari nu au fost inca adoptate de UE 

Societatea estimeaza ca aceste modificari  nu vor avea efecte semnificative asupra situatiilor financiare 

• IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare si IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori: 

definitia termenului „semnificativ” (Modificari) 

Modificarile sunt in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2020, iar aplicarea timpurie 

este permisa. Modificarile clarifica definitia termenului „semnificativ” si modul in care aceasta trebuie aplicata. 

Noua definitie mentioneaza ca „Informatia este semnificativa daca omisiunile, declaratiile eronate sau 

ascunderea acesteia ar duce in mod rezonabil la influentarea deciziilor pe care utilizatorii primari ai situatiilor 

financiare cu scop general le iau pe baza acelor situatii financiare, care furnizeaza informatii financiare privind 

o anumita entitate raportoare”. De asemenea, explicatiile care insotesc definitia au fost imbunatatite. 

Modificarile asigura, de asemenea, faptul ca definitia termenului „semnificativ” este consecventa in cadrul 

tuturor Standardelor IFRS. Aceste Modificari nu au fost inca adoptate de UE 

Societatea estimeaza ca aceste modificari  nu vor avea efecte semnificative asupra situatiilor financiare 

• IASB a emis Imbunatatirile Anuale ale IFRS – Ciclul 2015 – 2017, care reprezinta o colectie de modificari ale IFRS. 

Modificarile intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2019, aplicarea timpurie fiind 

permisa. Aceste imbunatatiri anuale nu au fost inca adoptate de UE.  

 

➢ IFRS 3 Combinari de intreprinderi si IFRS 11 Angajamente comune: Modificarile aduse IFRS 3 clarifica faptul 

ca, atunci cand o entitate obtine controlul asupra unei intreprinderi care este o opertiune in participatie, aceasta 

reevalueaza interesele detinute anterior in respectiva intreprindere. Modificarile aduse de IFRS 11 clarifica faptul 

ca, atunci cand o entitate obtine controlul comun asupra unei intreprinderi care este o operatiune in participatie, 

entitatea nu reevalueaza interesele detinute anterior in respectiva intreprindere. 

 

Societatea este in curs de analiza a impactului acestor modificari asupra situatiilor financiare. 

 

➢ IAS 12 Impozitul pe profit: Modificarile clarifica faptul ca efectele asupra impozitului pe profit ale platilor 

privind instrumentele financiare clasificate drept capitaluri proprii, trebuie recunoscute conform modului in care 

au fost recunoscute tranzactiile sau evenimentele din trecut care au generat profit distribuibil. 
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Societatea este in curs de analiza a impactului acestor modificari asupra situatiilor financiare. 

 

➢ IAS 23 Costurile indatorarii: Modificarile clarifica punctul 14 din standard conform caruia, atunci cand un activ 

calificabil este disponibil pentru utilizarea sa dorita sau pentru vanzare si unele dintre imprumuturile specifice 

aferente activului calificabil respectiv raman restante la acel moment, imprumutul respectiv trebuie inclus in 

fondurile pe care o entitate le imprumuta, in general.  

 

Societatea este in curs de analiza a impactului acestor modificari asupra situatiilor financiare. 

 
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 consrtuctii 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  

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Venituri de la clienti externi 24.252.890 20.091.346 13.945.490 3.888.624 0 0 1.171.397 1.154.307 39.369.777 25.134.277 

Venituri  din tranzactii  cu alte segmente 0 0 0 0 5.646.529 19.727.868 849.230 933.750 6.495.759 20.661.618 

Veniturile segmentului raportabil 24.252.890 20.091.346 13.945.490 3.888.624 5.646.529 19.727.868 2.020.627 2.088.057 45.865.536 45.795.895 

Profitul  segmentului raportabil inainte de 

impozitare 
9.020.891 6.454.199 2.761.527 121.639 328.381 573.099 -322.856 -314.506 11.787.943 6.834.431 

           

Cheltuieli cu dobanzile 1.361.904 2.048.426 1.093.291 684.764 0 0 11.416 39.857 2.466.611 2.773.047 

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea  7.837.106 6.925.673 2.758.391 2.038.265 0 0 648.416 621.089 11.243.913 9.585.027 

           

Alte elemente importante ale cheltuielilor           

             Cheltuieli cu impozitele locale 780.786 716.762 0 7.649 0 0 45.695 159.258 826.481 883.669 

             Cheltuieli cu utilitatile 3.171.551 2.337.193 6.328.056 307.949 14.944 0 99.323 78.696 9.613.874 2.723.838 

             Cheltuieli cu salariile 300.706 228.402 0 3.056 8.046 0 266.074 158.378 574.826 389.836 
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Reconcilierea veniturilor, profitului sau pierderii aferente segmentelor raportabile   

      

Venituri      

în lei      

    2018 2017 

Total venituri aferente segmentelor raportabile   43.844.909 43.707.838 

Venituri aferente altor segmente    2.020.627 2.088.057 

Eliminarea veniturilor din tranzacții cu alte segmente   -6.495.759 -20.661.618 

Venituri consolidate    39.369.777 25.134.277 

      

Profit sau pierdere      

în lei      

    2017 2016 

Total profit sau pierdere aferent(ă) segmentelor raportabile  12.110.799 7.148.937 

Profit sau pierdere din alte segmente    -322.856 -314.506 

Sume nealocate:      

     Alte venituri    306.342 587.805 

     Alte cheltuieli    -5.482.421 -7.013.353 

Profit sau pierdere înainte de impozitare    6.611.864 408.883 

      

2018      

Alte elemente semnificative      

in lei 
Total segmente 

raportabile 
Ajustari 

Total 

societate 

  

Cheltuieli cu dobanzile 2.466.611 296.322 2.762.933   

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 11.243.913 462.108 11.706.021   

Alte elemente importante ale cheltuielilor      

             Cheltuieli cu impozitele locale 826.481 27.766 854.247   

             Cheltuieli cu utilitatile 9.613.874 117.460 9.731.334   

             Cheltuieli cu salariile 574.826 1.598.548 2.173.374   

      

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  
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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 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 2017 5.072.939 9.235.152 9.342.049 613.092 0 24.263.232 

       

Sold la 1 ianuarie 2018 5.072.939 9.235.152 9.342.049 613.092 0 24.263.232 

Intrari 0 16.384 1.182.135 60.232 0 1.258.751 

Transferuri de la investitii imobiliare 0 0 0 0 0 0 

Transferuri  la investitii imobiliare -4.987.476 -2.015.910 0 0 0 -7.003.386 

Transferuri la stocuri 0 0 0 0 0 0 

Iesiri 0 -108.974 -51.018 -4.958 0 -164.950 

Sold la 31 decembrie 2018 85.463 7.126.652 10.473.166 668.366 0 18.353.647 

       
Amortizarea acumulata       

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 
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Sold la 1 Ianuarie 2018 21.393 6.755.137 2.912.356 274.966 0 9.963.852 

Amortizare in cursul anului 2.670 482.719 1.292.311 59.794 0 1.837.494 

Amortizare iesiri 0 -1.522.506 -50.705 -413 0 -1.573.624 

Sold la 31 decembrie 2018 24.063 5.715.350 4.153.962 334.347 0 10.227.722 

       
Valoarea contabila neta       

       
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 

       
Sold la 1 ianuarie 2018 5.051.546 2.480.015 6.429.693 338.126 0 14.299.380 

Sold la 31 ianuarie 2018 61.400 1.411.302 6.319.204 334.019 0 8.125.925 

 

 

 

La data de 31.12.2018, societatea nu avea inregistrata nicio pierdere din deprecierea imobilizarilor corporale ( 0 lei la data de 31.12.2017 ) 

Valoarea contabilă netă a imobilizărilor achiziționate prin leasing financiar este de 181.802 lei la 31 decembrie 2018, respectiv  677.463 lei la 31 decembrie 

2017.
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7. Investiţii imobiliare 

in lei    

    

cost 

Investitii 
imobiliare 

Investitii imobiliare in 
curs de executie 

Total 

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 imobilizari corporale 0 -469.125 -469.125 

Iesiri 0 0 0 

Sold la 31 decembrie 2017 238.894.987 662.223 239.557.210 

    
Sold la 1 ianuarie 2018 238.894.987 662.223 239.557.210 

Intrari 399.842 11.166.247 11.566.089 

Transferuri de la investitii in curs de executie 5.396.230 -10.970.045 -5.573.815 

Transfer de la imobilizari corporale 7.003.386 0 7.003.386 

Iesiri -986.076 0 -986.076 

Sold la 31 decembrie 2018 250.708.369 858.425 251.566.794 

    
Amortizarea acumulata    
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 

    
Sold la 1 Ianuarie 2018 62.417.514 0 62.417.514 

Amortizarea in cursul anului 10.927.534 0 10.927.534 

Amortizare iesiri -986.076 0 -986.076 

Sold la 31 decembrie 2018 72.358.972 0 72.358.972 

    
Valoarea contabila neta    

    
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 

    
Sold la 1 ianuarie 2018 176.477.473 662.223 177.139.696 

Sold la 31 decembrie 2018 178.349.397 858.425 179.207.822 
 

 

La data de 31.12.2018, societatea nu avea inregistrata nicio pierdere din deprecierea investitiilor imobiliare (0 lei la 

31.12.2017) 
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8. Imobilizări necorporale 

cost Alte imobilizari necorporale 

Sold la 1 ianuarie 2017 280.763 

Intrari 78.423 

Iesiri 0 

Sold la 31 decembrie 2017 359.186 

  
Sold la 1 ianuarie 2018 359.186 

Intrari 13.528 

Iesiri 0 

Sold la 31 decembrie 2018 372.714 

  
Amortizarea acumulata  
Sold la 1 Ianuarie 2017 259.470 

Amortizarea in cursul anului 17.955 

Amortizare iesiri 0 

Sold la 31 decembrie 2017 277.425 

  
Sold la 1 Ianuarie 2018 277.425 

Amortizarea in cursul anului 30.666 

Amortizare iesiri 0 

Sold la 31 decembrie 2018 308.091 

  
Valoarea contabila neta  

  
Sold la 1 ianuarie 2017 21.293 

Sold la 31 ianuarie 2017 81.761 

  
Sold la 1 ianuarie 2018 81.761 

Sold la 31 ianuarie 2018 64.623 
 

La data de 31.12.2018, societatea nu avea inregistrata nicio pierdere din deprecierea imobilizarilor necorporale  (0 lei 

la 31.12.2017). 

 

9. Investitii in capitalul propriu al altor societati (evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere). 
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 31 decembrie 2018 31 decembrie 2017 

Titluri detinute la Novis Plaza SRL 3.548.090 1.375.790 

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 -175.903 -3.129 

Total 7.909.361 5.909.835 
 

Societatea deține următoarele participații: 

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

• 98% 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. 

 

In anul 2018 societatea si-a majorat participatia detinuta la Novis Plaza, de la suma de 1.375.790 lei la suma de 

3.548.090 lei. 

10. Stocuri 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2017 

Produse finite si marfuri 22.117 187.314 

Materii prime si materiale consumabile 10.203 128.547 

Total 32.320 315.861 

 

11. Creanțe comerciale si asimilate 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2017 

Clienti 4.533.943 2.844.309 

Garantii achitate furnizorilor 91.601 91.601 

Imprumuturi avansate societatilor afiliate 16.767.384 12.350.552 

Furnizori debitori 455.520 421.525 

Avansuri platite pentru imobilizari  462.105 45.960 

Ajustari pentru deprecierea creantelor -1.221.881 -1.037.152 

Total 21.088.672 14.716.795 

   
Creante comerciale pe termen lung 91.601 478.399 

Imprumuturi avansate societatilor afiliate-pe termen lung 16.767.384 10.930.552 

Creante comerciale pe termen scurt 4.229.687 1.887.844 

Imprumuturi avansate societatilor afiliate-pe termen scurt 0 1.420.000 
 

12. Numerar și echivalente de numerar 
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La data de 31 decembrie 2018 nu exista numerar restrictionat la utilizare.  

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2017 

Conturi curente la banci 9.030.288 4.975.255 

Numerar in casierie 8.449 5.261 

Total 9.038.737 4.980.516 

 

13. Alte creanțe 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2017 

Debitori diversi 4.771.490 629.278 

Creante fata de bugetul de stat 103.774 303.261 

Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori diversi -478.007 -478.007 

Total 4.397.257 454.532 

 

 

14. Capital social și rezerve 

a) Structura acționariatului Societății 

 

31 decembrie 2018 Numar actiuni Suma (RON) % 

Timofte Andrei Iancu 472.466 15.591.378 59,08 

Timofte Mircea 285.072 9.407.376 35,65 

Alti actionari 42.213 1.393.029 5,28 

Total 799.751 26.391.783 100 

 

 

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 

 

 

b) Reconcilierea capitalului social 

 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2017 

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 2018 societatea a acordat urmatoarele dividende: 
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-conform Hotararii AGOA din data de 26.04.2018, s-au acordat dividende in suma de 2.239.302,8 lei, dividendul 

brut/actiune fiind de 2,8 lei. Plata dividendelor s-a efectuat incepand cu data de 05.06.2018; 

 

Societatea a acordat urmatoarele dividende preliminare, din profiturile inregistrate in cursul anului 2018, pe baza 

situatiilot financiare trimestriale aprobate de actionari: 

 

-conform Hotararii AGOA din data de 04.09.2018, s-au acordat dividende in suma de 2.399.253 lei, dividendul 

brut/actiune fiind de 3 lei. Plata dividendelor s-a efectuat incepand cu data de 12.10.2018; 

 

-conform Hotararii AGOA din data de 17.12.2018, s-au acordat dividende in suma de 1.519.526,90  lei, dividendul 

brut/actiune fiind de 1,9 lei. Plata dividendelor s-a efectuat incepand cu data de 16.01.2019; 

 

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; 

 

d)  Rezerve  

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2017 

Rezerve legale 2.413.163 2.085.986 

Alte rezerve-facilitati fiscale 4.841.541 4.763.820 

Alte rezerve 21.350 21.350 

Total rezerve 7.276.054 6.871.156 

 

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 2018 31 decembrie 2017 

Imprumuturi pe termen lung   
Imprumuturi bancare pe termen lung 101.119.673 101.426.248 

Datorii privind leasingul financiar 86.641 211.511 

Alte datorii pe termen lung 1.838.288 1.601.817 

Total 103.044.602 103.239.576 

   
Imprumuturi pe termen scurt   
Partea curenta a imprumuturilor bancare pe termen lung 4.557.237 1.753.498 

Imprumuturi bancare pe termen scurt 4.500.000 0 

Partea curenta a datoriilor privind leasingul financiar 84.807 253.165 

Partea curenta a altor datorii pe termen lung 859.416 1.781.852 

Total 10.001.460 3.788.515 
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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 2.670.783 lei la 31.12.2018 , respectiv 

3.356.748 lei la 31.12.2017. 
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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 

31.12.2018-echivalent in lei 

Principalul in sold la 31.12.2017-

echivalent in lei 

1 CEC Bank SA 22/08/2016 8.142.000 EUR Euribor 6M+marja bancii 21/08/2031 37.880.172,48 36.191.630,93 

2 CEC Bank SA 21/08/2015 6.514.284 EUR Euribor 6M+marja bancii 20/08/2030 29.332.589,60 29.981.835,10 

3 CEC Bank SA 21/08/2015 3.900.000 EUR Euribor 6M+marja bancii 20/08/2030 17.698.576,12 18.055.413,94 

4 CEC Bank SA 21/08/2015 1.078.129 EUR Euribor 6M+marja bancii 20/08/2030 4.705.104,58 4.949.198,43 

5 CEC Bank SA 22/08/2016 493.160 EUR Euribor 6M+marja bancii 21/08/2031 1.822.442,57 1.931.292,20 

6 CEC Bank SA 20/12/2017 869.953 EUR Euribor 6M+marja bancii 19/12/2025 3.261.454,96 0,00 

7 CEC Bank SA 21/05/2018 643.420 EUR Euribor 6M+marja bancii 21/05/2023 2.684.152,24 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 8.292.417,30 7.345.759,28 

 Total      110.176.909,85 102.955.129,88 
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16. Datorii privind impozitul amânat 

Datoriile privind impozitul amanat la 31.12.2018 sunt prezentate in tabelul urmator: 

 

31 decembrie 2018 Active Datorii Net 

Imobilizari corporale 70.530.331 0 70.530.331 

Investitii detinute pana la scadenta -175.903 0 -175.903 

Creante comerciale -930.293 0 -930.293 

Alte creante -478.006 0 -478.006 

Total 68.946.129 0 68.946.129 

    
Diferente temporare nete-cota 16%   68.946.129 

    
Datorii privind impozitul pe profit amanat  11.031.382 

 

 

31 decembrie 2017 Active Datorii Net 

Imobilizari corporale 72.235.213 0 72.235.213 

Investitii in instrumente de capitaluri proprii -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 

 

17. Provizioane 

 2018 2017 

Sold la inceputul perioadei 83.126 83.126 

Provizioane constituite in cursul perioadei 0 0 

Provizioane utilizate in cursul perioadei 0 0 

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 2018 31 decembrie 2017 

Datorii comerciale 7.089.956 4.860.146 

Avansuri primite 812.928 980.071 

Total datorii comerciale 7.902.884 5.840.217 

 

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

19. Alte datorii 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2017 

Datorii catre angajati 133.107 150.596 

Impozitul curent de platit 351.910 0 

Datorii catre bugetul de stat 480.885 136.166 

Dividende de plata 1.732.818 156.627 

Creditori diversi si alte datorii 0 1.300.378 

Total 2.698.720 1.743.767 

 

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 2018 31 decembrie 2017 

Profitul atribuibil actioanarilor ordinari 5.536.984 277.376 

Numarul mediu ponderat al actiunilor ordinare 799.751 799.751 

Rezultatul pe actiune de baza 6,92 0,35 

 

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 

 

 2018 2017 

Venituri din vanzarea produselor finite 123.011 73.294 

Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii 38.948.176 24.651.048 

Venituri din servicii prestate 0 40.100 

Venituri din activitati diverse 20.948 99.914 

Venituri din vanzarea marfurilor 270.872 258.888 

Venituri din vanzarea produselor reziduale 6.770 11.033 

Total 39.369.777 25.134.277 

 

 

 

Mai jos este prezentata corelarea dintre natura veniturilor din Cifra de Afaceri si segmentele de activitate, prezentate 

in Nota 5. 

 



 

13 
 

Tip Venit 

Parc Logistic 

Transilvania 
TRC Park Cluj 

Toate celelalte 

segmente 
Total  

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Venituri din vanzarea produselor finite 
0 0 0 0 123.011 73.294 123.011 73.294 

Venituri din redevente, locatii de 

gestiune si chirii 24.240.172 19.980.399 13.945.490 3.888.624 762.514 782.025 38.948.176 24.651.048 

Venituri din servicii prestate 0 0 0 0 0 40.100 0 40.100 

Venituri din activitati diverse 5.948 99.914 0 0 15.000 0 20.948 99.914 

Venituri din vanzarea marfurilor 

0 0 0 0 270.872 258.888 270.872 258.888 

Venituri din vanzarea produselor 

reziduale 6.770 11.033 0 0   6.770 11.033 

Total venituri aferente Cifrei de 

Afaceri 24.252.890 20.091.346 13.945.490 3.888.624 1.171.397 1.154.307 39.369.777 25.134.277 

 

 

Situatia sintetica a executarii contractelor de inchiriere spatiu in cursul anului 2018: 

 2018 2017 

Sold initial datorii aferente contractelor 2.005.749 1.245.506 

Datorii reluate la venituri 2.005.749 1.245.506 

Cresterea datoriilor aferente contractelor 1.991.208 2.005.749 

Sold final datorii aferente contractelor 1.991.208 2.005.749 
 

Garantii incasate de la clienti la 31.12.2018:2.675.809 lei 

Garantii incasate de la clienti la 31.12.2017:2.004.289 lei 

 

22. Alte venituri 

 2018 2017 

Castig net din vanzarea imobilizarilor corporale 0 0 

Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati 406.397 174.022 

Alte venituri din exploatare 0 439.479 

Total 406.397 613.501 

 

23. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 

 

 2018 2017 

cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 376.104 257.961 

alte cheltuieli materiale 60.159 174.676 

alte cheltuieli externe-cu energia si apa 9.717.401 2.778.163 

Total 10.153.664 3.210.800 

 

24. Cheltuieli cu personalul 
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 2018 2017 

Cheltuieli cu salariile 2.037.688 1.471.666 

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate 66.970 66.866 

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 67.608 355.930 

Total 2.172.266 1.894.462 

 

In anul 2018 numarul de angajati din cadrul societatii a fost de 34,   din care conducerea executiva 3 angajati si personal 

administrativ 13. 

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

administrativ 19. 

25. Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 

 2018 2017 

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor  11.348.517 9.648.594 

Cheltuieli cu deprecierea activelor circulante-creantele 360.505 112.560 

Cheltuieli cu deprecierea activelor financiare 172.774 0 

Venituri din reluarea deprecierii activelor circulante -175.775 -41.268 

Total 11.706.021 9.719.886 

 

26.    Alte cheltuieli din exploatare 

 2018 2017 

Pierdere  din cedarea activelor imobilizate 29.574 178.536 

Cheltuieli cu amenzile,despagubirile si penalitatile 6.631 127.270 

Pierederi din creante 153.767 0 

Cheltuieli  cu sponsorizarile 76.831 32.000 

Cheltuieli cu alte impozite si taxe 973.537 956.943 

Alte cheltuieli din exploatare -305.493 -565.524 

Total 934.847 729.225 

 

27. Venituri și cheltuieli financiare 

 

Venituri din activitatea financiara 2018 2017 

Venituri din dobanzi 4.067 4.737 

Total 4.067 4.737 

 

 

Cheltuieli din activitatea financiara 2018 2017 

Cheltuieli privind dobanzile 2.762.933 2.856.788 

Pierderea neta din diferente de curs valutar 151.521 2.358.418 

Total 2.914.454 5.215.206 
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 28. Cheltuiala cu impozitul pe profit 

 2018 2017 

Impozitul pe profit curent   
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 1.427.117 203.927 

Cheltueili cu impozitul pe activitati specifice 11.826 11.826 

Total cheltuieli cu impozitele curente 1.438.943 215.753 

   

 2018 2017 

Impozitul pe profit amanat   
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat 0 0 

Venituri din impozitul pe profit amanat -364.063 -84.246 

   
Total 1.074.880 131.507 

 

Reconcilierea cotei de impozitare efective: 

 2018 2017 

Profit inainte de impozitare 6.611.864 408.883 

Impozit in conf.  cu rata statutara de impozitare de 16%(2017-16%)  
1.057.898 65.421 

Efectul asupra impozitului pe profit al   
   Impozitului pe activitati specifice 895 -6.350 

   Rezervei legale -52.348 -2.362 

   Cheltuielilor nedeductibile 270.770 178.289 

   Veniturilor neimpozabile -21.686 -3.245 

   Elementelor similare veniturilor 272.781 83.291 

   Scutirilor pentru sponsorizari -76.831 -32.000 

   Facilitati fiscale-profit reinvestit -12.536 -67.290 

   Inregistrarii diferentelor temporare     nerecunoscute in ajustarile IFRS 
-364.063 -84.246 

Impozitul pe profit 1.074.880 131.507 

 

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. 

Incepand cu August 2018 societatea a intrat in dizolvare voluntara , urmand sa fie lichidata. 

 

Societatea a desfasurat urmatoarele tranzactii cu SC Melisa Prod SRL: 
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Anul 2018: societatea nu a desfasurat tranzactii cu SC Melisa Prod SRL; 

Anul 2017: 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 

 

Incepand cu Noiembrie 2018 societatea a fost radiata din evidentele Oficiului Registrului Comertului, ca urmare a 

lichidarii voluntare.  

  

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

 

-in perioada 01.01.2018-31.12.2018 societatea  a  desfasurat urmatoarele tranzactii  cu Brieta Industrial Com: 

 

              Sold initial creditor  cont 404:              0,00 lei; 

              Rulaj creditor cont 404:               69.400,00 lei; 

              Rulaj debitor  cont 404:               69.400,00 lei; 

              Sold final creditor cont 404:                 0,00 lei  

 

Tranzactiile au constat in achzitia de catre Transilvania Constructii a unui autoturism AUDI A3. Tranzactia s-a realizat 

la valori de piata, pe baza raportului de evaluare intocmit de catre un evaluator autorizat 

 

Anul 2017: 

-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 
 

 

3 .Alte parti afiliate: 

 

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: 
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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 2018 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 2017. 

 

Transilvania Constructii a efectuat urmatoarele tranzactii cu Novis Plaza 

 

-in anul 2018: 

 

    -acordare imprumut catre Novis Plaza: 

 

              Sold initial debitor  cont 4511:  10.930.551,83  lei; 

              Rulaj debitor cont 4511:                     6.610,95  lei; 

              Rulaj creditor cont 4511:                           0,00  lei; 

              Sold final debitor cont 4511:     10.937.162,78  lei         

                  

-achizitii de servicii efectuate de la  Novis Plaza (chirie spatiu si refacturare cheltuieli),  

              Sold initial creditor  cont 401:         10.513,27  lei; 

              Rulaj creditor cont 401:                 697.778,63  lei; 

              Rulaj debitor  cont 401:                 230.885,48  lei; 

              Sold final creditor cont 401:          477.406,42  lei  

 

-prestari servicii efectuate catre Novis Plaza:       

 

  Sold initial debitor  cont 4111:     415.192,67  lei; 

              Rulaj debitor cont 4111:                      241,57  lei; 

              Rulaj creditor cont 4111:              230.885,48  lei; 

              Sold final debitor cont 4111:        184.548,76  lei     

 

In anul 2018 societatea si-a majorat participatia detinuta in capitalul social al Novis Plaza, de la 1.375.790 

lei la 3.548.090 lei. Procentul de detinere al capitalului social s-a majorat, de la 95% la 98%. 
 

-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 
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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         
 

 

Transilvania Constructii a efectuat urmatoarele tranzactii cu ABC Facility Management: 

 

-in anul 2018: 

 

  -acordare imprumut catre ABC Facility Management: 

 

              Sold initial debitor  cont 4511:         1.420.000,00  lei; 

              Rulaj debitor cont 4511:                   5.817.221,94  lei; 

              Rulaj creditor cont 4511:                  1.407.000,00 lei; 

              Sold final debitor cont 4511:            5.830.221,94  lei   
 

-in anul 2017: 

 

-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: 
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2018 Functia 

Timofte Mircea Presedinte al Consiliului de Administratie  

Timofte Andrei Iancu Membru CA 

Legean Viorel Membru CA 

 

 

2017 Functia 

Timofte Mircea Presedinte al Consiliului de Administratie  

Timofte Andrei Iancu Membru CA 

Legean Viorel Membru CA 

 

 

Conducerea executivă a Societății este reprezentată de: 

 

2018  Funcţia   

Timofte Andrei Iancu Director General 

Barz Lucian 

Zah Dragos Eugen 

Director Economic 

Director Dezvoltare 

 

 

2017  Funcţia   

Timofte Andrei Iancu Director General 

Barz Lucian Director Economic 

 

Beneficiile personalului cheie din conducere cuprind: 

      2018 2017 

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie 24.236 22.220 

Salarii platite personalului de conducere 375.919 127.218 
 

Tranzacții cu personalul cheie din conducere 

Dețineri acțiuni 

 31 decembrie 2018  31 decembrie 2017 

 

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 472.466 59,08 59,22  461.635 57,72 57,72 

 

In anul 2018 societatea nu a desfasurat tranzactii cu personalul din conducere.  

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 
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30.   Angajamente 

Societatea  are angajamente de capital,  reprezentând planuri de investiţii aprobate de Consiliul de Administrație la 31 

decembrie 2018: 5.086.851 EURO  (31 decembrie 2017 in suma  de 4.037.720 EURO  ) . 

31.   Active și datorii contingente 

-Datorii contingente 

La data de 31 decembrie 2018 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 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 26.04.2019 

3 TETAROM SA 479.127,84 30.11.2019 
 

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 
 

Active contingente: 

Societatea detine urmatoarele active contingente: 

-creanta garantata cu garantii reale ipotecare (de rang I,II, III), asupra societatii CBC Development Design SRL, aflata 

in faliment.  La data de 31.12.2018 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 31.12.2018 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: 
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• 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 31.12.2018 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 21.01.2019 Consiliul de Administratie a decis schimbarea obiectului principal de activitate al societatii, 

din 4120 „Lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale” in 6820 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor 

imobiliare proprii sau inchiriate”. Aceasta decizie urmeaza a fi aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a 

Asociatilor”, care a fost convocata pentru data de 24.04.2019. Acest eveniment nu are impact asupra pozitiei 

financiare a societatii, sau asupra rezultatelor financiare. 

 

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. 

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.  

d) 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 2018 31 decembrie 2017 

Creante comerciale si alte creante 25.485.929 15.171.327 

Numerar si echivalente de numerar 9.038.737 4.980.516 

Total 34.524.666 20.151.843 

 

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 
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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. 

In vederea evaluarii riscului de credit al clientilor (si implicit in vederea estimatii pierderilor din depreciere)  s-au 

stabilit urmatoarele politici: 

-fiecare client este incadrat intr-o clasa, corespunzator bonitatii de care dispune. Exista 3 clase de clienti, respectiv: 

        -clasa A, care cuprinde clienti din categoria societatilor multinationale , institutii publice, regii autonome, 

companii nationale, etc.Pentru creantele clientilor din aceasta categorie, societatea considera ca riscul de credit s-a 

deteriorat :in cazul in care facturile emise catre acesti clienti sunt refuzate la plata , daca respectivul client este implicat 

in scandaluri financiare de proportii sau in cazul in care scadenta este depasita cu mai mult de 180 de zile; 

-clasa B, care cuprinde clientii din categoria societatilor cu reprezentare nationala sau locala, cu care societatea 

colaboreaza de peste 5 ani, fara a exista un istoric de intarzieri semnificative la plata. Pentru creantele clientilor din 

aceasta categorie, societatea considera ca riscul de credit s-a deteriorat : in cazul in care facturile emise catre acesti 

clienti sunt refuzate la plata, daca respectivul client este implicat in scandaluri financiare majore sau daca scadenta 

facturilor este depasita cu mai mult de 120 de zile. 

Din analiza efectuata asupra portofoliului de creante a rezultat faptul ca in ultimii ani, singurele situatii in care 

clientii din categoria A sau B au inregistrat restante au fost situatiile in care facturile emise de societate au fost refuzate 

la plata de catre clienti, 

-clasa C, care cuprinde clientii neregasiti in categoriile de mai sus. In vederea estimarii pierderilor din depreciere, 

societatea utilizeaza analiza punctuala a fiecarui client, avand in vedere numarul relativ redus al clientilor din aceasta 

categorie. In cazul in care considera ca riscul de credit al clientului s-a deteriorat, societatea inregistreaza o ajustare pt 

depreciere a respectivei creante.  

Criteriile utilizate de societate pentru a determina deteriorarea riscului de credit al unui client din aceasta categorie 

sunt urmatoarele: 

- daca scadenta a fost depasita cu mai mult de 60 de zile ; 

- In cazul in care debitorul contesta creanta; 

- In cazul in care exista mai multe actiuni in instanta , introduse de ceilalti creditori ai clientului; 

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

Societatea utilizeaza modelul simplificat, calculand pierderea din depreciere pe toata durata de viata a activului. 

(ii) Depreciere 

 

31 decembrie 2018   

in lei Valoare bruta Depreciere 

Curente si restante inte 0 si 30 de zile 6.690.272  
Restante intre 31 si 60 de zile 844.491 0 

Restante intre 61 si 90 de zile 79.115 0 

Restante intre 91 si 180 de zile 4.421.078 0 

Restante intre 181 si 360 de zile 743.132 0 

Mai mult de 360 de zile 14.407.729 1.699.888 

Total 27.185.817 1.699.888 

 

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 
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semnificative.  

La data de 31.12.2018, 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 39.331,61 litigiu pe rol 

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

8 Doranic Prodcom 2.261,86 in executare silita 

9 Grup 4 Instalatii 23.756,52 in insolventa 

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

11 Interpaul Company 6.482,81 in faliment 

12 Leader Building Construct 340.859,91 in executare silita 

13 MBS Group 17.544,59 in faliment 

14 Metal Man 19.644,66 litigiu pe rol 

15 Mono Constructii 90.819,34 litigiu pe rol 

16 Opt Construct 3.471,68 debit nerecunoscut 

  Total 1.699.888,29   

 

e) 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 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: 
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31 decembrie 2018 

Valoarea 

contabila 

Fluxuri de numerar 

contractuale 
< 1 an 1-5 ani > 5 ani 

Imprumuturi 113.046.062 126.746.306 11.976.092 46.129.281 68.640.933 

Datorii comerciale si alte datorii 10.601.604 10.601.604 10.601.604 0 0 

Total 123.647.666 137.347.910 22.577.696 46.129.281 68.640.933 

 

f) 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 2018 31 decembrie 2017 

Datorii financiare 110.348.358 103.419.806 

Total 110.348.358 103.419.806 

 

(ii)   Analiza de senzitivitate a valorii juste pentru instrumentele cu rată de dobândă fixă 

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 1.103.484 

lei la 31 decembrie 2018, respectiv cu  1.034.198 lei la 31 decembrie 2017. 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 
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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 2018 RON EUR 

Active financiare   
Creante comerciale si alte creante 25.485.929 0 

Numerar si echivalent in numerar 8.967.569 71.168 

Total 34.453.498 71.168 

   
Datorii financiare   
Imprumuturi 15.490.121 97.555.941 

Datorii comerciale si alte datorii 10.601.604 0 

Total 26.091.725 97.555.941 

 

  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 

 

(ii) Analiza de senzitivitate 

O crestere cu 10% a monedei RON la 31 decembrie 2018 comparativ cu EUR ar fi avut un impact net în profit de 

9.748.477 lei (pierdere).. 

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 scadere cu 10% a monedei RON la 31 decembrie 2018, 31 decembrie 2017 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. 

g) 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. 
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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.  

h) 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 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 
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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. 

In anul 2019 societatea va extinde Parcul Logistic Transilvania, prin dezvoltarea unui depozit logistic de clasa A, 

de 14.000 mp. 

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 

2019 societatea intentioneaza sa demareze dezvoltarea celei de-a doua faze.  

In cursul anului 2019 societatea va dezvolta primul parc logistic in afara judetului Cluj, prin demararea primei 

etape de dezvoltare a parcului logistic de langa Bacau, pe un teren de cca 8 ha, achizitionat in anul 2018. 

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. La sfarsitul anului 2018 a demarat dezvoltarea celei de-a 2-a faze, care urmeaza a fi livrata in cursul 

anului 2019.  
i) Adecvarea capitalului 

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 2018: 

 

Element de capital 
Sold la 
01.01.2018 

Majorari Reduceri 
Sold la 
31.12.2018 

Capital social 26.391.783 0 0 26.391.783 

Ajustari ale capitalului 27.019.805 0 0 27.019.805 

Rezerve 6.871.156 404.898 0 7.276.054 

Rezultat reportat 31.669.213 5.132.086 2.239.302 34.561.997 

Actiuni proprii -104.544 0 0 -104.544 

Total 91.847.413 5.536.984 2.239.302 95.145.095 

In cursul anului 2018 nu au avut loc modificari ale capitalului social.  
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RAPORT ANUAL  CONSOLIDAT 

PENTRU EXERCITIUL FINACIAR 2018 

 

CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR 5/ 2018 

 

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. 

La 31.12.2018 Grupul avea ca obiect principal de activitate, inscris la Oficiul Registrului Comertului lucrări de 

construcții clădiri rezidențiale și nerezidențiale. 

Veniturile grupului sunt obtinute insa din  închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 

închiriate. 

Incepand cu 23.01.2019, obiectul principal de activitate al grupului a devenit Inchirierea si subinchirierea 

bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate. 

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, etaj 3, judetul Cluj, cod unic de înregistrare RO 35226850 , nr. înregistrare 

O.R.C. J12/3454/2015.Capitalul social este in suma totala de 3.620.500 lei, compus din 20 de parti sociale, cu 

valoare nominala de 10 lei. Capitalul social este detinut in procent de 98% de catre Transilvania Constructii si 

in procent de 2% 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. 

In anul 2018 societatea si-a majorat participatia detinuta in capitalul social al Novis Plaza, de la 1.375.790 lei 

la 3.548.090 lei. Procentul de detinere al capitalului social s-a majorat, de la 95% la 98%. 

 -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. 

Incepand cu August 2018 societatea a intrat in dizolvare voluntara , urmand sa fie lichidata. 

-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. 
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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. 

 

Societatea mama a grupului, respectiv TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA, prezinta 

urmatoarele caracteristici ale capitalului social si ale actiunilor: 

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 2018 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 Management, societate controlata de Transilvania Constructii (societate afiliata); 

1.Analiza activitatii grupului: 

1.1.a) Descrierea activitatii de baza a grupului: 

 

La 31.12.2018 Grupul  avea ca obiect principal de activitate, inscris la Oficiul Registrului Comertului 

lucrări de construcții clădiri rezidențiale și nerezidențiale. 

Incepand cu 23.01.2019, obiectul principal de activitate al societatii a devenit Inchirierea si 

subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate. 

In anul 2018 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 2018 activitatea de Antreprenoriat General 
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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 2019, 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 

implementate in cursul anului 2019 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 2018 nu au avut loc reorganizari ale grupului 

d) Achizitii si instrainari de active: 

La fel ca in anii anteriori, in cursul anului 2018 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 

Active imobiliare Casa de locuit Orastiei , nr 10 26.903 investitie noua 

Active imobiliare Anexe Gospodaresti, Orastiei nr 10 12.611 investitie noua 

Active imobiliare Teren 500 mp. Str Orastiei, nr 10 360.328 investitie noua 

Active imobiliare Modernizare Depozit 8 2.796.406 modernizare 

Cladire Modernizare sala de sport 16.384 modernizare 

Active imobiliare Modernizare depozite-diverse 1.225.636 modernizare 

Active imobiliare Modernizare drum incinta Parc Logistic 408.450 modernizare 

Active imobiliare Amenajari interioare Depozit C1 -TRC PARC CLUJ 1.003.336 modernizare 

Active imobiliare Novis Plaza-corp A-finalizare lucrari 9.299.125 modernizare 

Active imobiliare Parcare Exterioara Novis Plaza 226.985 investitie noua 

Active imobiliare Teren Comuna Sarata, judet Bacau 5.825.299 investitie noua 

Echipamente si utilaje Autoturism Mercedes S63 AMG 798.254 investitie noua 

Echipamente si utilaje Autoturism electric BMW 173.016 investitie noua 

Echipamente si utilaje Autovehicule utilitare 232.097 investitie noua 

Echipamente si utilaje Echipamente IT, de supraveghere si protectie 97.054 investitie noua 

Echipamente si utilaje Aparat pentru curatenie Karcher 14.739 investitie noua 

Echipamente si utilaje Autoturism Audi A3 69.400 investitie noua 

Echipamente si utilaje Schela Mobila 3.384 investitie noua 

Echipamente si utilaje Grup Electrogen trifazat 27.437 investitie noua 

Programe informatice Licente Back-up server 13.528 investitie noua 

Total General achizitii active 22.630.372   
 

La data de 31.12.2018, situatia investitiilor in curs de realizare este urmatoarea: 
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Tip investitie in curs Denumire Valoare-lei 

Activ imobiliar Amenajare depozite PLT 423.943 

Activ imobiliar Dezvoltare Depozit 39 53.212 

Activ imobiliar Dezvoltare parc logistic Tetarom Jucu-etapa 3 137.411 

Activ imobiliar Novis Plaza-corp A 145.124 

Activ imobiliar Novis Plaza-corp B 1.712.810 

Total General Investitii in curs 2.472.500 
 

 

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

 

-finalizarea 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 2018 societatea a efectuat lucrari de, 

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

logistic, in suma de 408.450 lei. 

-achizitia unui teren si a unor imobile, in suprafata de cca 500 mp, situat in Municipiul Cluj 

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

Transilvania; 

-Modernizarea Depozitului 8 din Parcul Logistic Transilvania, conform specificatiilor unui 

chirias; 

-Modernizarea altor depozite din Parcul Logistic Transilvania; 

-Amenajarea unui modul din Parcul Logistic TRC Park Cluj, amplasat in Parcul Industrial 

Tetarom 3. 

 -Achizitia unui teren in suprafata de 8 ha,  in Comuna Sarata, judet Bacau, in scopul dezvoltarii 

unui parc logistic; 

 -finalizarea lucrarilor la cladirea de birouri Novis Plaza-Corp A; 

 -demararea lucrarilor la cladirea de birouri Novis Plaza-Corp B; 

 

Grupul 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 1.100.006 lei, valoarea 

neamortizata fiind de 38.187 lei. 

 

e) Principalele rezultate ale evaluarii activitatii grupului 

1.1.1 Elemente de evaluare generala: 

b) Rezultat:  

In anul 2018, profitul  net al grupului a fost de 4.897.819  lei  

 

Componenta rezultatului  net: 

Profitul brut al activitatii de exploatare:       9.801.782    lei; 

Rezultatul financiar:                                    -3.823.882    lei; 

Rezultatul brut:                                             5.977.900    lei: 

Impozitul pe profit                                        1.080.081    lei; 

      Rezultatul net                                                4.897.819    lei: 
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b) Cifra de afaceri: a fost de 40.883.715 lei, in crestere cu 61%  fata de anul 2017, cand a fost 

de 25.435.589 lei   

c) Export: Grupul nu a desfasurat in cursul anului 2018  activitati de export; 

 

d) Costuri.  

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

 

Element 2018 2017 

Venituri din Cifra de Afaceri 40.883.715 25.435.589 

Alte venituri din exploatare 496.669 615.501 

Variatia stocurilor de produse finite si prod in curs de ex. -185.102 -96.556 

Total Venituri din exploatare 41.195.282 25.954.534 

  

Cheltuieli din exploatare 

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 10.523.494 3.448.178 

Cheltuielile cu serviciile executate de terti 5.176.573 4.297.540 

Cheltuieli cu personalul 2.356.100 1.998.769 

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 12.352.048 10.376.579 

Cheltuieli privind marfurile 129.638 128.880 

Alte cheltuieli din exploatare 855.647 725.127 

Total cheltuieli din exploatare 31.393.500 20.975.073 

  

Profitul operational 9.801.782 4.979.461 
 

 

e) Cota de piata:  

Grupul 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 grupul 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, iar in prezent de afla in pregatire faza a 2-a de dezvoltare. 

Cu o suprafata totala de cca 119.500 mp de depozite  grupul 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 grupul are o pozitie solida pe 

piata, deoarece a fost prima entitate care a oferit 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. 

 

Strategia pe termen lung a grupului este de a se extinde la nivel national, prin dezvoltarea de parcuri 
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logistice in alte localitati. De asemenea, grupul a intrat si pe piata spatiilor de birouri. 

 

In anul 2019 grupul va extinde Parcul Logistic Transilvania, prin dezvoltarea unui depozit de cca 

14.000 mp. De asemenea, grupul va demara etapa I de dezvoltare a unui Parc Logistic in localitatea 

Bacau.In prima etapa vor fi construiti 10.000 mp de depozite. 

Tot in anul 2019 va fi livrat corpul B al cladirii Novis Plaza, constand intr-un imobil de birouri 

S+P+7E. 

  

f) Lichiditate: La sfarsitul  anului 2018, disponibilul din conturile grupului era 11.462.159 

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 parcurilor logistice si a cladirii de birouri.   

 

Spatiile industriale  si office 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 grupului, 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 

Transilvania Constructii 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 Transilvania Constructii  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. 
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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 2018 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. 

 

Rezultatele evaluarii efectuate de grup sunt prezentate mai jos: 

 

Nr crt Parc logistic Valoarea justa-EUR 

1 Parc Logistic Transilvania 44.400.000 

2 TRC PARK Cluj 14.135.000 

  Total 58.535.000 

 

De asemenea, in cursul anului 2018 grupul a evaluat si dreptul de superficie detinut asupra suprafetei 

de 251.701 mp de teren, amplasata in cadrul parcului industrial TETAROM III Jucu (jud Cluj). 

Valoarea dreptului de superficie este de 3.010.000 EUR, 

 

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 
2016 2017 2018 

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

Parc Logistic Transilvania 19.220.885 94,39% 20.091.346 78,99% 24.252.890 59,32% 

TRC Park Cluj 90.681 0,45% 3.888.624 15,29% 13.945.490 34,11% 

Novis Plaza 0 0,00% 359.638 1,41% 1.487.482 3,64% 

Alte activitati 1.052.247 5,17% 1.095.981 4,31% 1.197.853 2,93% 

Total General 20.363.813 100% 25.435.589 100% 40.883.715 100% 

 

In anul 2018 Cifra de afaceri a provenit in procent de  cca 93% 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  
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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. 

b) 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 2018, 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 2018 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: 

-achizitia unui teren si a unor imobile, in suprafata de cca 500 mp, situat in Municipiul Cluj 

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

Transilvania; 

-Modernizarea Depozitului 8 din Parcul Logistic Transilvania, conform specificatiilor unui 

chirias; 

-Modernizarea altor depozite din Parcul Logistic Transilvania; 

-Amenajarea unui modul din Parcul Logistic TRC Park Cluj, amplasat in Parcul Industrial 

Tetarom 3. 

 -Achizitia unui teren in suprafata de 8 ha,  in Comuna Sarata, judet Bacau, in scopul dezvoltarii 

unui parc logistic; 

 

In anul 2018 grupul a realizat lucrari de amenajare a spatiilor din cladirea de birouri Novis Plaza-corp 

A. De asemenea, a demarat lucrarile de finalizare a corpului B, care va fi livrat in a doua jumatate a 

anului 2019. 

 

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 2018  Cifra de afaceri obtinuta din aceasta activitate a fost de 1.034.448  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. 

Grupul 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. 
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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 2018. 

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 9 % din total portofoliu.Asadar, grupul nu 

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 2018, nu s-au inregistrat conflicte de munca. 

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

munca, personalul fiind salarizat in sistem regie. 

 

La data de 31.12.2018, conducerea executiva a grupului  era  asigurata de: 

Timofte Andrei Iancu -director general 

Barz Lucian  -director economic; 

Zah Dragos-Director Dezvoltare; 

 

Structura personalului la data de 31.12.2018 este urmatoarea: 

⎯ conducerea executiva                  3 

⎯ TESA                                         15 

⎯ Alte categorii                             20 

Evolutia fondului de salarii total si a salariului mediu realizat in perioada 2018 comparativ cu 2017, 

este urmatoarea: 

 

Explicatii UM 2018 2017 

Fond salar lei 2.356.100 1.998.769 

Nr mediu salariati lei 38 38 

Cost mediu lunar/salariat lei 5.167 4.383 

 

In anul 2018 numarul de salariati nu a suferit modificari semnificative fata de anul precedent. 

 

1.1.6 Impactul activitatii asupra mediului inconjurator: 

 

Utilizarea activelor grupului nu are impact semnificativ asupra mediului. 

Grupul nu desfasoara activitati de natura poluanta. 
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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 

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.  

j) 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 acesta 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. 

In vederea evaluarii riscului de credit al clientilor (si implicit in vederea estimatii pierderilor din 

depreciere)  s-au stabilit urmatoarele politici: 

-fiecare client este incadrat intr-o clasa, corespunzator bonitatii de care dispune. Exista 3 clase de 

clienti, respectiv: 

        -clasa A, care cuprinde clienti din categoria societatilor multinationale , institutii publice, regii 

autonome, companii nationale, etc.Pentru creantele clientilor din aceasta categorie, grupul considera 

ca riscul de credit s-a deteriorat :in cazul in care facturile emise catre acesti clienti sunt refuzate la 

plata , daca respectivul client este implicat in scandaluri financiare de proportii sau in cazul in care 

scadenta este depasita cu mai mult de 180 de zile; 

-clasa B, care cuprinde clientii din categoria societatilor cu reprezentare nationala sau locala, cu 

care grupul colaboreaza de peste 5 ani, fara a exista un istoric de intarzieri semnificative la plata. 

Pentru creantele clientilor din aceasta categorie, grupul considera ca riscul de credit s-a deteriorat : in 
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cazul in care facturile emise catre acesti clienti sunt refuzate la plata, daca respectivul client este 

implicat in scandaluri financiare majore sau daca scadenta facturilor este depasita cu mai mult de 120 

de zile. 

Din analiza efectuata asupra portofoliului de creante a rezultat faptul ca in ultimii ani, singurele 

situatii in care clientii din categoria A sau B au inregistrat restante au fost situatiile in care facturile 

emise de grup au fost refuzate la plata de catre clienti, 

-clasa C, care cuprinde clientii neregasiti in categoriile de mai sus. In vederea estimarii pierderilor 

din depreciere, grupul utilizeaza analiza punctuala a fiecarui client, avand in vedere numarul relativ 

redus al clientilor din aceasta categorie. In cazul in care considera ca riscul de credit al clientului s-a 

deteriorat, grupul inregistreaza o ajustare pt depreciere a respectivei creante.  

Criteriile utilizate de grup pentru a determina deteriorarea riscului de credit al unui client din aceasta 

categorie sunt urmatoarele: 

- daca scadenta a fost depasita cu mai mult de 60 de zile ; 

- In cazul in care debitorul contesta creanta; 

- In cazul in care exista mai multe actiuni in instanta , introduse de ceilalti creditori ai 

clientului; 

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

Grupul utilizeaza modelul simplificat, calculand pierderea din depreciere pe toata durata de viata 

a activului. 

Grupul 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.  

 

k) 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. 

  

l) 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. 

In anul 2019 grupul va extinde Parcul Logistic Transilvania, prin dezvoltarea unui depozit logistic 

de clasa A, de 14.000 mp. 

Incepand cu anul 2019, 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 2019 grupul intentioneaza sa demareze dezvoltarea celei de-

a doua faze.  

In cursul anului 2019 grupul va dezvolta primul parc logistic in afara judetului Cluj, prin demararea 

primei etape de dezvoltare a parcului logistic de langa Bacau, pe un teren de cca 8 ha, achizitionat in 

anul 2018. 
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De asemenea, grupul 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. La sfarsitul 

anului 2018 a demarat dezvoltarea celei de-a 2-a faze, care urmeaza a fi livrata in cursul anului 2019.  
 

1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea Grupului 

 

d) 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,  

grupul 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. 

 

e) In cursul anilor 2017 si 2018 grupul a efectuat urmatoarele investitii: 

 

Denumire categorie de active 
Investitii-lei 

2018 2017 

Programe informatice 15.528 78.423 

Terenuri 5.825.299 5.319.856 

Cladiri receptionate 15.338.566 27.333.231 

Cladiri-in constructie 2.011.729 4.495.783 

Mijloace de transport, utilaje 2.491.103 2.399.565 

Echipamente IT si mobilier 60.232 449.614 

Total investitii 24.740.457 40.076.472 

 

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. 

 

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

 

 

Activitate 
2017 2018 

Suma-lei % Suma-lei % 

Parc Logistic Transilvania 20.091.346 78,99% 24.252.890 59,32% 

TRC Park Cluj 3.888.624 15,29% 13.945.490 34,11% 

Novis Plaza 359.638 1,41% 1.487.482 3,64% 

Alte activitati 1.095.981 4,31% 1.197.853 2,93% 

Total General 25.435.589 100% 40.883.715 100% 

 

Grupul estimeaza ca in anul 2019 activitatea va avea un curs ascendent, fara a exista schimbari 

majore in ceea ce priveste principalele activitati desfasurate. 

In cursul anului 2019 Grupul va continua implementarea strategiei de dezvoltare, prin   

extinderea Parcul Logistic Transilvania .Astfel, societatea va dezvolta un depozit de cca 14.000 mp. 
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Grupul va incepe sa activeze si in alte zone ale tarii.In acest sens, in cursul anului 2019 va demara 

constructia unui parc logistic in afara localitatii Cluj Napoca. 

De asemenea va continua ascensiunea pe piata office din Cluj Napoca, In a doua jumatate a anului 

2019 va fi livrat Corpul B din ansamblul Novis Plaza, constand in 6.000 mp de spatii de birouri. 

 

Conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli, in anul 2019 grupul isi propune sa realizeze o Cifra de 

Afaceri de  42.839.606 lei, un profit din exploatare de 17.610.900 lei si un profit net de 10.608.522  

lei. 

 

Cifra de Afaceri va proveni in principal din: 

- Parc Logistic Transilvania: 26.460.722  lei.Grupul estimeaza obtinerea de venituri 

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

inregistrat in anul 2018,  cat si prin majorarea tarifelor de inchiriere, majorare posibila 

datorita cresterii pietei spatiilor industriale, in special in Cluj Napoca.De asemenea, in a doua 

parte a anului 2019 va creste semnificativ suprafata inchiriabila, cu cca 14.000 mp. 

- Parc logistic TRC Park Cluj. Pentru anul 2019  grupul estimeaza ca va obtine venituri in 

suma de 8.225.662 lei. 

- Novis Plaza.Grupul se asteapta sa obtina venituri in suma de 5.925.885 lei din inchirierea 

spatiilor de birouri din cladirea Novis Plaza. Incepand cu Trimestrul 4 al anului va fi dat in 

folosinta si Corpul B al ansamblului, imobi;ul ajungand astfel la o suprafata totala 

inchiriabila de peste 13.000 mp. 

- Baza sportive: 1.197.200  lei. Grupul estimeaza venituri suplimentare fata de anul precedent, 

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

fotbal, team-buildinguri). 

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-mp 

Suprafata 
constructii 

% uzura 
constructii 

Regimul proprietatii 

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

185.707 84.372 53% 
terenul si cladirile sunt in proprietatea 
grupului 

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

107.353 32.078 11% 

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

3 
Cluj Napoca, Str Taietura Turcului, nr 
47 (TETAROM I)-cladire de Birouri 
Novis Plaza 

10.870 16.500 4% 

constructiile sunt in proprietatea grupului; 
terenul este in proprietatea TETAROM SA, 
grupul avand drept de superficie pt o 
perioada de 99 de anicharisma1234 
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4 
Cluj Napoca, B-dul 1 Decembrie 1989, 
nr 41 

52.600 16.480 80% 
constructiile sunt in proprietatea grupului; 
terenul este in proprietatea statului roman, 
grupul avand drept de administrare 

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

6.529 0 0% terenul este in proprietatea grupului 

6 Comuna Sarata, judet Bacau 80.873 0 0 Terenul este in proprietatea grupului 

Total constructii si cladiri 443.932 143.430   

 
 

Pe langa terenurile aflate in patromoniu, la data de 31.12.2018 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 31.12.2018, 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  26.463.744 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 4.188.550 28% 

2 Autovehicule 2.435.760 36% 

3 Echipamente IT si mobilier 851.657 45% 

Total 7.475.967   

 

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 
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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 

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 cursul anului 2016 societatea nu a acordat dividende. 

 

In anul 2017 societatea mama 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 cursul anului 2018 societatea mama a acordat urmatoarele dividende: 

-conform Hotararii AGOA din data de 26.04.2018, s-au acordat dividende in suma de 2.239.302,8 

lei, dividendul brut/actiune fiind de 2,8 lei. Plata dividendelor s-a efectuat incepand cu data de 

05.06.2018; 

Societatea a acordat urmatoarele dividende preliminare, din profiturile inregistrate in cursul anului 

2018, pe baza situatiilot financiare trimestriale aprobate de actionari: 

-conform Hotararii AGOA din data de 04.09.2018, s-au acordat dividende in suma de 2.399.253 lei, 

dividendul brut/actiune fiind de 3 lei. Plata dividendelor s-a efectuat incepand cu data de 12.10.2018; 

 

-conform Hotararii AGOA din data de 17.12.2018, s-au acordat dividende in suma de 1.519.526,90  

lei, dividendul brut/actiune fiind de 1,9 lei. Plata dividendelor s-a efectuat incepand cu data de 16.01.2019; 

 

Societati afiliate grupului 

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

2018  societatea Invincible Real Estate nu a desfasurat nicio activitate (Cifra de Afaceri 0, Profit 0, 
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Active 0, Datorii 0). De asemenea, societatea nu a desfasurat activitate nici in cursul anului 2017. 

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 31.12.2018 

 

-Timofte Mircea-Presedinte CA; 

-Timofte Andrei Membru CA si Director General; 

-Legean Viorel-membru CA 

 

1.Timofte Mircea – presedinte Consiliu de Administratie – 

Este membru în Consiliul de Administraţie şi preşedintele acestuia. Are vârsta de 64 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 18.03.2022. 

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 2018 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 32 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. 
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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, aflata in dizolvare; 

-administator unic al SC  ABC Facility Management SRL; 

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

-administator unic al SC  Novis Plaza SRL; 

Data expirarii mandatului este 18.03.2022 

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 2018 detine un numar de 472.466  actiuni, reprezentand 59,08% din capital social. 

Dl Timofte Andrei Iancu este membru executiv al Consiliului de Administratie 

 

3. Dl Legean Viorel 

 

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

Are varsta de 58 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 31.12.2016  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 18.03.2022. 

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

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 

-  Zah Dragos Eugen - Director Dezvoltare 

 

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

472.466 actiuni, reprezentand 59,08 % 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 
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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 31.12.2018, 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 2018 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: 

                                                                                                        

                                                                                                                                          LEI 

 

Element An 2016 An 2017 An 2018 

Active necorporale 21.293 81.761 64.623 

Active corporale 198.582.471 222.450.839 227.239.772 

Active financiare 4.754.927 4.747.879 4.361.081 

Total active imobilizate 203.358.691 227.280.479 231.665.476 

Stocuri 345.171 315.871 44.814 

Creante 6.921.802 3.361.011 12.865.658 

Disponibil 4.140.983 7.476.633 11.462.159 

Cheltuieli in avans 31.162 8.549 11.379 

Total active circulante 11.439.118 11.162.064 24.384.010 

TOTAL ACTIV 214.797.809 238.442.543 256.049.486 

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  6.606.336 6.883.710 7.288.608 

Actiuni proprii -104.544 -104.544 -104.544 

Interese care nu controleaza -4.382 -16.009 -50.211 

Rezultat reportat 32.417.125 28.537.062 31.024.965 

Total capitaluri proprii 92.326.123 88.711.807 91.570.406 

Datorii pe termen lung 103.837.332 136.947.876 138.451.680 

Datorii pe termen scurt 18.634.354 12.782.860 26.027.400 

Total datorii  122.471.686 149.730.736 164.479.080 

TOTAL PASIV 214.797.809 238.442.543 256.049.486 

 

B) ANALIZA ACTIVULUI 

 

Activele totale la sfarsitul anului 2018 sunt mai mari cu 17.606.943 lei  fata de anul 2017. 

 

Cresterea se remarca atat in ceea ce priveste activele imobilizate, cat si in ceea ce priveste activele 

circulante. 

1.Activele imobilizate au crescut cu suma de 4.384.997 lei. 
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Cresterea se datoreaza  in principal  majorarii activelor imobiliare. In anul 2018 societatea a efectuat 

o serie de investitii. Cele mai importante au fost: 

-modernizarea si amenajarea Depozitului 8 , conform solicitarilor unui chirias; 

-demararea lucrarilor la Corpul B al cladirii Novis Plaza, precum si lucrari de amenajare spatii in 

cadrul corpului A; 

-amenajararea si modernizarea unuor depozite din cadrul Parcului logistic Transilvania, precum si 

amenajarea unui modul in cadrul parcului logistic TRC Park Cluj; 

-achizitia unui teren de cca 8 ha, in comuna Sarata, judet Bacau 

 

2.Activele circulante au crescut cu suma de 13.221.946  lei.Aceasta crestere s-a manifestat la nivelul 

creantelor si a disponibilului aflat la dispozitia societatii. Din total creante, suma de 3.918.780 lei 

reprezinta dividende preliminare repartizate actionarilor pe baza situatiilor financiare trimestriale, 

dividende care urmeaza a fi regularizate dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.De asemenea, 

suma de 1.250.518 lei reprezinta TVA de recuperat de la bugetul statului  

Cheltuielile in avans reprezinta sume inregistrate in cursul anului 2018 , care se refera la perioade 

ulterioare. 

 

B. ANALIZA PASIVULUI 

2. Capitaluri proprii 

In anul 2018 capitalurile proprii au crescut  fata de anul anterior cu suma de  2.858.599  lei. 

Principalele operatiuni care au modificat capitaluri proprii in cursul anului 2018 au fost: 

-inregistrarea profitului net , in suma de 4.897.819 lei; 

-repartizarea de dividende , in suma de   2.239.302 lei 

 

2.Datorii totale 

Per ansamblu datoriile au crescut in anul 2018 fata de anul precedent. 

 

Denumire element Valori 2017 Valori 2018 Diferente (2018-2017) 

Datorii pe termen  lung 136.947.876 138.451.680 1.503.804 

Imprumuturi pe termen lung 125.710.576 127.567.262 1.856.686 

Datorii privind impozitul pe profit  amanat 11.154.174 10.801.292 -352.882 

Proizioane pe termen lung 83.126 83.126 0 

Datorii pe termen scurt 12.782.860 26.027.400 13.244.540 

Datorii comerciale 5.991.008 11.526.787 5.535.779 

Imprumuturi pe termen scurt 4.948.072 11.778.178 6.830.106 

Alte datorii 1.843.780 2.722.435 878.655 

Total 149.730.736 164.479.080 14.748.344 

 

 

3.1.Datoriile cu termen de rambursare mai mare de un an au valoare de 138.451.680 lei si sunt cu 

1.503.804 lei mai mari decat cele din 2017. 
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La data de 31.12.2018, situatia creditelor bancare contractate de grup se prezinta in felul urmator: 

                                                                                                                                     EURO 

Nr 
crt 

Banca Destinatie 
Suma 
acordata 

Sold la 
31.12.2017 

Sold la 
31.12.2018 

1 CEC Bank refinantare credite BT 6.693.437 6.434.284 6.289.284 

2 CEC Bank finantare depozit 10.000 mp 3.900.000 3.874.802 3.794.802 

3 CEC Bank finantare lucrari refacere infrastructura PLT 1.078.129 1.062.129 1.008.835 

4 CEC Bank finantare TRC Park Cluj 8.142.000 7.766.944 8.121.995 

5 CEC Bank finantare Novis Plaza-corp A 5.964.626 5.043.470 5.583.259 

6 CEC Bank finantare investitii 2017-PLT 869.953 0 699.298 

7 CEC Bank Amenajare Depozit 8 643.420 0 575.517 

8 CEC Bank refinantare credit BRD 493.160 414.467 390.755 

Total 27.784.725 24.596.096 26.463.745 

 

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 31.12.2018 , sumele trase din aceasta linie erau in suma de 4.500.000 

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 31.12.2018 societatea  avea trasa  suma  de 8.292.417 lei din aceasta 

linie. 

 

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

de 1.867.649 EURO,  deoarece societatea a efectuat trageri din creditele bancare aprobate, pentru a 

finanta activitatea de amenajare a unor spatii , la solicitarea chiriasilor. De asemenea, societatea a 

finantat lucrarile de amenajare spatii in cadrul cladirii Novis Plaza-corp A. 

 

3.2.Datorii pe termen scurt 

Valoare: 26.027.400  lei. 

Aceste datorii au crescut fata de anul precedent, cu valoarea de 13.244.540  lei, datorita  urmatorilor 

factori: 

-cresterea imprumuturilor, ca urmare a transferului liniei de credit de 4.500.000 lei la imprumuturi pe 

termen scurt . 

-cresterea datoriilor comerciale (sumele datorate furnizorilor care asigura implementarea programului 

de dezvoltare al societatii); 

 

Gradul de indatorare al grupului la finele anului 2018 este de 60 %, societatea avand o solvabilitate 

foarte buna. 

La data de 31.12.2018 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 31.12.2018, plafonul total acordat de CEC Bank SA,  in limita caruia grupul 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 31.12.2018  erau emise  
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scrisori in suma de 4.986.095,88 lei, respectiv: 

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

- pentru buna plata                                                                  4.902.969,64 lei 

 

b) Contul de profit si pierdere 

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

                                                                                                                                              lei 

Denumirea indicatorului Realizat 2016 
Realizat 
2017 

Realizat 
2018 

1. Cifra de afaceri 20.363.813 25.435.589 40.883.715 

2. Variatia stocurilor -144.641 -96.556 -185.102 

4. Alte venituri din exploatare 423.829 615.501 496.669 

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 20.643.001 25.954.534 41.195.282 

  

1. Cheltuieli cu materiile prime si materiale 2.968.685 3.448.178 10.523.494 

2. Cheltuieli cu personalul si asigurarile sociale 1.578.356 1.998.769 2.356.100 

3. Amortizari si deprecieri 8.923.694 10.376.579 12.352.048 

4. Cheltuilei privind prestatiile externe 3.090.463 4.297.540 5.176.573 

5.Alte cheltuieli din exploatare -315.755 854.007 985.285 

TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 16.245.443 20.975.073 31.393.500 

REZULTATUL EXPLOATARII (PROFIT) 4.397.558 4.979.461 9.801.782 

TOTAL VENITURI FINANCIARE 2.878.167 4.830 4.350 

1. Cheltuieli privind dobanzile 2.755.307 3.262.481 3.642.379 

2. Alte cheltuieli financiare 636.506 2.998.358 185.853 

TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE 3.391.813 6.260.839 3.828.232 

REZULTAT FINANCIAR -513.646 -6.256.009 -3.823.882 

TOTAL REZULTAT BRUT 3.883.912 -1.276.548 5.977.900 

IMPOZIT PE PROFIT 338.432 130.728 1.080.081 

PROFIT NET al Grupului 3.545.480 -1.407.276 4.897.819 

 

 

 

 

Analizand comparativ contul de profit si pierdere pe anul 2018 si 2017 se pot trage urmatoarele 

concluzii:.   

In ceea ce priveste evolutia veniturilor: 

a) Venituri din exploatare: 

Veniturile din exploatare inregistrate in anul 2018 sunt mai mari cu 15.240.748  lei decat cele 

inregistrate in anul 2017. 

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

disponibilitatile detinute. 

In ceea ce priveste cheltuielile: 
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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. De asemenea au crescut cheltuielile cu utilitatile, datorita unor consumuri mai 

inregistrate de chiriasii cu profil de productie.  

 

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

anul precedent. Scaderea s-a datorat reducerii cheltuielilor cu diferentele de curs valutar aferente 

actualizarii creditelor bancare contractate in EURO, intrucat in anul 2018 nu s-au inregistrat fluctuatii 

majore ale cursului valutar. 

In cea mai mare parte, cheltuielile financiare cuprind dobanzi in suma de 3.642.379 lei (3.262.481 lei 

in 2017). 

 

Profitul din exploatare a fost de 9.801.782 lei, mai mare decat cel inregistrat in anul precedent. 

Rentabilitatea Cifrei de Afaceri a fost de  24 %. 

EBITDA a fost de 22.153.830 lei (54% din CA), mai mare decat EBITDA inregistrata in anul 2017, 

care a fost de 15/356.040 lei (60 % din CA). 

Grupul a inregistrat o pierdere financiara de 3.823.882 lei. Aceasta pierdere financiara a fost 

inregistrata datorita in principal dobanzilor achitate pentru capitalul atras. 

 

Rezultatul net a fost un profit  de 4.897.819  lei (pierdere de 1.407.276 lei in 2017). 

 

Grupul  a achitat in anul 2018  dividende totale de 4.638.555,8 lei.  

In plus fata de suma de 4.638.555,8 lei, suma de 1.519.526,90  lei a fost aprobata in decembrie 2018 

si achitata in ianuarie 2019. 

 

c) Analiza fluxurilor de trezorerie in anul 2018: 

 

in lei 2018 2017 

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare   

Incasari de la clienti 50.660.989 40.046.916 

Plati catre furnizori -30.602.067 -42.854.693 

Plati catre angajati -1.338.818 -1.225.400 

Plati catre bugetul statului -5.219.871 -1.883.529 

Alte plati aferente activitatii din exploatare -1.730.783 -2.125.008 

Dobanzi platite 0 -36.468 

Impozit pe profit platit -1.041.062 -205.487 

Numerar net din (utilizat in) activitatile din exploatare 10.728.388 -8.283.669 

   

Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii   

Dobanzi incasate 283 0 
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incasari din vanzarea de imobilizari corporale 10.249 0 

Plati pt achizitionarea de imobilizari corporale -7.510.919 -8.847.010 

Numerar net din (utilizat in) activitatile de investitii -7.500.387 -8.847.010 

   

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare   

Incasari din credite bancare contractate pe termen lung 17.144.920 28.414.443 

Incasari din majorare de capital social 0 74.300 

Plata datoriilor aferente creditelor bancare -11.383.506 -4.295.700 

Plata datoriilor aferente leasingului financiar -647.688 -502.810 

Plata altor datorii aferente activitatii de finantare -62.143 -1.086.878 

plata dividendelor -4.274.128 -2.100.159 

Numerar net din (utilizat in) activitatile de finantare 777.455 20.503.196 

     

Cresterea neta a numerarului si ecivalentelor de numerar 4.005.456 3.372.517 

Efectul variatiei cursului de schimb asupra numerarului -19.930 -36.867 

   

Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar 7.476.633 4.140.983 

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar 11.462.159 7.476.633 

 

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

10.728.388  lei . 

  

Pentru activitatea de investitii s-au facut plati in valoare de 7.510.919 lei. Platile activitatii de 

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

vederea extinderii Parcului Logistic Transilvania), precum si pentru achizitii de terenuri in alte zone 

ale tarii.  

 

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

12.093.337 lei.De asemenea s-au achitat dividende in suma de 4.274.128 lei. 

Grupul a incasat suma de 17.144.920 lei, facand trageri din creditele contractate pentru finantarea 

investitiilor.Excedentul  activitatii de finantare este de 777.455 lei. 

 

La sfarsitul exercitiului financiar 2018 grupul dispunea de numerar si echivalente de numerar in 

valoare de 11.462.159  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 



 

26 
 

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 2018, Secretar al Consilului de Administratie a fost  desemnat DL Barz Lucian, angajat al 

societatii, avand functia de  Director Economic. 

In cursul anului 2018 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 2020 va fi primul an in care  acest proces de evaluare a activitatii 

Consiliului de Administratie va functiona efectiv. 

 

In cursul anului 2018 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  22 ori. 

 

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

din anul 2018. 

 

Administrator Perioada de activitate Numar de sedinte 

Timofte Mircea 01.01.2018-31.12.2018 22 

Timofte Andrei Iancu 01.01.2018-31.12.2018 22 

Legean Viorel 01.01.2018-31.12.2018 22 
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In anul 2018 , 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 2018 grupul  a desfasurat urmatoarele tranzactii cu partile afiliate: 

 

1 Tranzactii cu  Brieta Industrial Com SRL 

-in perioada 01.01.2018-31.12.2018 grupul a desfasurat urmatoarele tranzactii  cu Brieta Industrial 

Com: 

              Sold initial creditor  cont 404:              0,00 lei; 

              Rulaj creditor cont 404:               69.400,00 lei; 

              Rulaj debitor  cont 404:               69.400,00 lei; 

              Sold final creditor cont 404:                 0,00 lei  

 

Tranzactiile au constat in achzitia de catre Transilvania Constructii a unui autoturism AUDI A3. 

Tranzactia s-a realizat la valori de piata, pe baza raportului de evaluare intocmit de catre un evaluator 

autorizat 

Anul 2017: 

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

 

De asemenea, societatea Transilvania Constructii  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  Transilvaia Constructii a inregistrat cheltuieli cu dobanzile aferente 

creditului contractat in suma de :8.825,28 lei 

 

2. Tranzactii cu personalul din conducere 

 

In anul 2018 grupul nu a desfasurat tranzactii cu personalul din conducere.  

In anul 2017 grupul 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 
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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 2018. 

 

 
Administrator Indemnizatie 

bruta –de baza -lei 

Alte bonusuri Avantaje in natura 

Timofte Mircea 0 0 Telefon si masina de serviciu 

Timofte Andrei Iancu 10.272 0 Telefon si masina de serviciu 

Legean Viorel  13.964 0 Telefon si masina de serviciu 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

 

PRESEDINTE                   TIMOFTE MIRCEA 

 

MEMBRU                         TIMOFTE ANDREI 

 

MEMBRU                          LEGEAN VIOREL 
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DECLARATIE 

 
In conformitate cu prevederile art 31 din Legea Contabilitatii nr 82/1991 

 
 

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2018  pentru grupul de societati format 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, cod CAEN principal 4120 „Lucrari de constructii cladiri rezidentiale 
si nerezidentiale” 
  -Novia Plaza SRL, 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. 

 -Melisa Prod SRL , 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 

  

-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 
 

 

Administratorul societatii mama , TIMOFTE MIRCEA ,  isi asuma raspunderea pentru intocmirea 

situatiilor financiare consolidate anuale la 31.12.2018  si confirma ca : 

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare  anuale consolidate  sunt in 

conformitate cu reglementarile contabile aplicabile; 

b) Situatiile financiare  anuale  consolidate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, 

performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata; 

 

 

Presedinte CA 

 

Ing Timofte Mircea 
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SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA 

Cluj-Napoca, jud. Cluj 
CUI: RO 199044, 
R.C: J12/8/1991. 

 
 
 
 
  
 

 

RAPORTUL 
 

AUDITORULUI   FINANCIAR 
 

INDEPENDENT 
 

31  DECEMBRIE  2018 
                
                                        
 
 
 
Auditor financiar : Fătăcean Gheorghe      
Carnet membru CAFR : nr. 3644/2010 
Adresa: Cluj-Napoca, str. Aurel Ciupe, nr. 7C 
Telefon : 0756/012732 



 

3 
 

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT 
asupra situatiilor financiare consolidate intocmite de 

 
S.C.  TRANSILVANIA CONSTRUCTII  SA la data de 31.12.2018 

 
             Am auditat situatiile financiare anuale consolidate individuale anexate  ale grupului de societati 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. 

- Novis Plaza SRL, o societate comerciala infiintata in anul 2015, cu sediul social in localitatea Cluj 
Napoca, strada Taietura Turcului , nr 47, etaj 3, 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 98% de catre Transilvania 
Constructii si in procent de 2% de catre Dl Timofte Andrei Iancu.Transilvania Constructii a fost membru 
fondator a Societatii, participand la infiintarea acesteia. 

 
-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. 

 
-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 

 
Situatia pozitiei financiare consolidate, situatia rezultatului global consolidat, situatia modificarii capitalurilor 
proprii consolidate, situatia fluxurilor de trezorerie consolidate, notele explicative consolidate incheiate la 
data de 31 decembrie 2018. 
 
Situatiile financiare consolidate mentionate se refera la: 
 
 

1.Capitaluri proprii                                                91.570.406     lei 
2.Cifra de afaceri                                                   40.883.715     lei 
3.Profit operational                                                9.801.782     lei 
4. Profit inainte de impozitare                              5.977.900      lei 
5. Rezultat net -  Profit net al perioadei              4.897.819      lei 
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Baza pentru opinie 
Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit(ISA).Suntem 

independenti fata de societate conform cu Codul Etic al Profesionistilor Contabili emis de catre Consiliul pentru 
Standarde Internationale de Etica pentru Contabili coroborat cu cerintele etice relevante pentru auditul situatiilor 
financiare si ne-am indeplinit celelalte responsabiltati conform acestor cerinte. Consideram ca probele de audit 
obtinute sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza a opiniei noastre de audit. 

 
Aspectele cheie de audit 

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai 
mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate în 
contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si în formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o 
opinie separata cu privire la aceste aspecte. 

În conformitate cu ISA 701, trebuie identificat cel putin un aspect cheie în cadrul unui audit al situatiilor 
financiare anuale al unei societati cotate. În cadrul auditului nostru, la societatea  TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA, 
pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, au fost considerate ca fiind aspecte cheie, acele situații ce 
au prezentat un risc crescut de erori semnificative: 

→ Evaluarea imobilizărilor necorporale și corporale; 
 
Acestea nu reprezinta toate riscurile identificate de noi. 
In cele ce urmeaza am stabilit, de asemenea, modul in care ne-am adaptat auditul nostru pentru a aborda 

aceste domenii specifice, in scopul de a furniza o opinie cu privire la situatiile financiare în ansamblu lor. 

Aspecte cheie Modul în care auditul nostru a adresat aspectele 
cheie 

Evaluarea imobilizărilor corporale și necorporale 
 
In conformitate cu prevederile legale în    vigoare, 

societatea TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA a procedat la 
inventarierea și evaluarea elementelor de natura activelor, 
datoriilor și capitalurilor proprii, stabilita prin decizia de 
inventariere nr. 50 din 09.01.2019. 

 
Imobilizarile corporale și necorporale au o valoare 

totala neta de 231.665.476 lei și reprezinta 90,48 % din 
totalul activelor. 

 
Evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, în 

vederea înregistrării acestora în situatiile financiare anuale, 
s-a realizat în conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 
1802 din 29 decembrie 2014. 

 
Informatii cu privire la evaluarea imobilizarilor 

corporale și necorporale sunt prezentate în nota 1 „Active 
imobilizate” si în nota 6 „Principii, politici si metode 
contabile”. 

 
 
 

 
 
Testele și procedurile noastre pentru adresarea 

riscului de evaluare a imobilizarilor corporale si necorporale au 
inclus: 

 
- am solicitat decizia de inventariere nr. 50 din 

09.01.2019 în scopul identificării calendarului de inventariere; 
- am participat la inventarul imobilizărilor corporale si 

necorporale și am urmarit respectarea prevederilor legale în 
vigoare; 

- am verificat daca s-au realizat reevaluări în exercitiul 
financiar 2018, inclusiv de interes fiscal si am stabilit ca 
entitatea nu a realizat reevaluari privind imobilizarile 
corporale și necorporale; 

- am solicitat o situatie analitica a contului 105 
„Rezerve din reevaluare” si am analizat urmarirea corecta,  pe 
fiecare mijloc fix în parte, a cresterilor si scaderilor de rezerva 
din reevaluare, recunoasterea pe cheltuiala acolo unde nu 
există un sold al rezervei, respectiv recunoasterea pe venit 
acolo unde exista o recunoastere pe cheltuiala la o reevaluare 
precedenta; 
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 - am verificat intocmirea corecta a notelor contabile si 
corespondenta intre soldurile din situatia analitica si balanata 
de verificare; 

 

Am tratat aceste aspecte cheie de audit printr-o testare corespunzatoare si prin extinderea investigatiilor 
asupra temelor prezentate, prin discuții cu managementul si cu departamentul financiar-contabil. 
 
Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare consolidate  
              Conducerea societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare 
consolidate in conformitate cu OMFP  nr 2844/din 12 decembrie 2016 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 
cu OMFP nr. 10/14.01.2019 privind principalele aspecte legate de  intocmirea si depunerea situatiilor 
financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici  si cu politicile contabile descrise 
in notele la situatiile financiare individuale, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera 
necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, 
cauzate fie de frauda, fie de eroare. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si 
mentinerea sistemului de control intern asupra intocmirii si prezentarii fidele a unor situatii financiare 
individuale care sa nu prezinte denaturari semnificative, datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea 
politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date. 
 
Responsabilitatea auditorului 
   Responsabilitatea noastra este, ca pe baza auditului nostru, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii 
financiare consolidate. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internatioanale de Audit 
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice 
si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura in care 
situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative. 
 
             Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si 
prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de 
evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare. In 
efectuarea acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de catre 
entitate a situatiilor financiare in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstantelor, 
dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al entitatii. Un audit include, de 
asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile si a caracterului rezonabil al estimarilor contabile 
efectuate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare. 
 

           Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza 
pentru opinia noastra de audit. 
Opinie 
           In opinia noastra, situatiile financiare consolidate ale grupului de societati 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); 
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 sunt intocmite, de o maniera adecvata, in toate 
aspectele semnificative in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 2844/din 12 decembrie 
2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare 
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Financiară 
 
Alte aspecte 
           Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru 
a putea raporta actionarilor societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit 
financiar, si nu in alte scopuri.In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat 
fata de societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru 
opinia formata. 
            Situatiile financiare consolidate anexate sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatele 
operatiunilor si fluxurile de numerar ale societatii in conformitate cu cerintele Standardelor Internationale de 
Raportare Financiara.De aceea situatiile financiare consolidate anexate nu sunt intocmite pentru uzul 
persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania. 
 
Raport asupra raportului consolidat al   administratorilor 

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului (consolidat al) 
administratorilor în conformitate cu cerințele cu cerințele Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr 2844/din 
12 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de 
Raportare Financiară, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care 
conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină 
denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. 
  

Raportul consolidat al administratorilor nu face parte din situațiile financiare consolidate. 
  

Opinia noastră asupra situațiilor financiare consolidate acoperă raportul consolidat al   
administratorilor. 
  

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare consolidate, noi am citit raportul consolidat al 
administratorilor anexat  situațiilor financiare consolidate  si raportăm că: 

a)      în raportul consolidat al administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, 
în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare consolidate anexate; 

b)      raportul consolidat al administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele 
semnificative, informațiile cerute de Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 2844/din 12 decembrie 2016 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, 
precum si de reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara.  

c)      în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare 
consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018 cu privire  la:  
-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 Management, societate controlata de Transilvania Constructii (societate afiliata);           
și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate 
semnificativ. 
 
Data: 28.03.2019 
Pentru si in numele: Fătăcean Gheorghe   
Auditor financiar                                                       
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Situatia consolidata a pozitiei financiare  

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018  

 

in lei Nota 31-dec.-18 31-dec.-17 

ACTIVE    
Imobilizari corporale 6 8.670.093 14.589.576 

Investitii imobiliare 7 218.569.679 207.861.263 

Imobilizari necorporale 8 64.623 81.761 

Investitii in instrumente de capitaluri proprii-alte societati 9 4.361.081 4.361.081 

Creante comerciale si similare pe termen lung 11 0 386.798 

Total active imobilizate  231.665.476 227.280.479 

    
Stocuri 10 44.814 315.871 

Creante comerciale pe termen scurt 11 7.038.396 1.585.180 

Alte creante 13 5.827.262 1.775.831 

Cheltuieli in avans  11.379 8.549 

Numerar si echivalente de numerar 12 11.462.159 7.476.633 

Total active curente  24.384.010 11.162.064 

TOTAL ACTIVE  256.049.486 238.442.543 

    
CAPITALURI PROPRII    

    
Capital social 14 26.391.783 26.391.783 

Ajustari ale capitalului social 14 27.019.805 27.019.805 

Rezerve 14 7.288.608 6.883.710 

Rezultatul reportat  31.024.965 28.537.062 

Interese care nu controleaza  -50.211 -16.009 

Actiuni proprii  -104.544 -104.544 

Total capitaluri proprii  91.570.406 88.711.807 

    
DATORII    
Imprumuturi pe termen lung 15 127.567.262 125.710.576 

Datorii privind impozitul pe profit amanat 16 10.801.292 11.154.174 

Provizioane pe termen lung 17 83.126 83.126 

Total Datorii pe termen lung  138.451.680 136.947.876 

    
Datorii comerciale 18 11.526.787 5.991.008 

Imprumuturi pe termen scurt 15 11.778.178 4.948.072 

Alte datorii 19 2.722.435 1.843.780 

Total datorii curente  26.027.400 12.782.860 

TOTAL DATORII  164.479.080 149.730.736 

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII  256.049.486 238.442.543 
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Situaţiile financiare consolidate au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie în data de 25 

martie 2019 

 

Notele de mai jos fac parte integranta din situatiile financiare anuale 
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Situatia consolidata a rezultatului global  

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018  

 

in lei Nota 2018 2017 

    
Venituri din Cifra de Afaceri 21 40.883.715 25.435.589 

Alte venituri din exploatare 22 496.669 615.501 

Variatia stocurilor de produse finite si prod in curs de ex.  -185.102 -96.556 

Total Venituri din exploatare  41.195.282 25.954.534 

    
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 23 10.523.494 3.448.178 

Cheltuielile cu serviciile executate de terti  5.176.573 4.297.540 

Cheltuieli cu personalul 24 2.356.100 1.998.769 

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 25 12.352.048 10.376.579 

Cheltuieli privind marfurile  129.638 128.880 

Alte cheltuieli din exploatare 26 855.647 725.127 

Total cheltuieli din exploatare  31.393.500 20.975.073 

    
Profitul operational  9.801.782 4.979.461 

    
Venituri financiare 27 4.350 4.830 

    
Cheltuieli privind dobanzile 27 3.642.379 3.262.481 

Alte cheltuieli financiare 27 185.853 2.998.358 

Total Cheltuieli financiare  3.828.232 6.260.839 

Pierderea financiara  -3.823.882 -6.256.009 

    
Profitul inainte de impozitare  5.977.900 -1.276.548 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 28 1.444.144 215.753 

Venituri din impozitul amanat 28 364.063 85.025 

Profitul net al perioadei  4.897.819 -1.407.276 

    
Profit atribuibil    
       Proprietarilor societatii mama  5.234.859 -1.323.249 

       Intereselor care nu controleaza  -35.075 -84.027 

  5.199.784 -1.407.276 

    
Alte elemente ale rezultatului global  0 0 

REZULTATUL GLOBAL AL PERIOADEI  4.897.819 -1.407.276 

    
Rezultat global atribuibil    
       Proprietarilor societatii mama  4.932.022 -1.323.249 

       Intereselor care nu controleaza  -34.203 -84.027 

  4.897.819 -1.407.276 
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Situaţiile financiare consolidate  au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie în data de 25 

martie 2019 

 

Notele de mai jos fac parte integranta din situatiile financiare anuale 
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Situatia consolidata a  modificarilor capitalurilor proprii 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018  

în lei  Capital social  

 Ajustări ale 

capitalului 

social  

 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   
Interese care 

nu controleaza 

Total 

capitaluri 

proprii 

         
  

Soldul la Ianuarie 2018 26.391.783 27.019.805 -104.544 6.883.710 -2.533.139 58.090.006 -27.019.805 88.727.816 -16.009 88.711.807 

Total rezultat global aferent perioadei 

       

0 0 0 

Rezultatul net al perioadei 0 0 0 
 

4.932.022 
 

0 4.932.022 -34.203 4.897.819 

Alte elemente ale rezultatului global 

       

0 0 0 

corectii erori ani anteriori 0 0 0 0 200.083 0 0 200.083 0 200.083 

Repartizare la rezerva legală 0 0 0 345.202 -345.202 0 0 0 0 0 

Repartizare la alte rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Repartizare pt plata dividende   0  -1.127.213 -1.112.090  -2.239.303 0 -2.239.303 

Soldul la 31 Decembrie 2018 26.391.783 27.019.805 -104.544 7.228.912 1.126.551 56.977.916 -27.019.805 91.620.618 -50.212 91.570.406 

                   

                  
    

Soldul la Ianuarie 2017 26.391.783 27.019.805 -104.544 6.606.336 -932.516 60.369.295 -27.019.805 92.330.354 -4.382 92.325.972 

Total rezultat global aferent perioadei 

       

0 0 0 

Rezultatul net al perioadei 0 0 0 0 -1.323.249 0 0 -1.323.249 -84.027 -1.407.276 

Alte elemente ale rezultatului global 

       

0 0 0 

Majorari participatii 0 0 0 0 0 0 0 0 72.400 72.400 

Repartizare la rezerva legală 0 0 0 14.764 -14.764 0 0 0 0 0 

Repartizare la alte rezerve 0 0 0 262.610 -262.610 0 0 0 0 0 

Repartizare pt plata dividende 0 0 0 0 0 -2.279.289 0 -2.279.289 0 -2.279.289 

Soldul la 31 Decembrie 2017 26.391.783 27.019.805 -104.544 6.883.710 -2.533.139 58.090.006 -27.019.805 88.727.816 -16.009 88.711.807 

 

Situaţiile financiare consolidate au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie în data de 25 martie 2019 

Notele de mai jos fac parte integranta din situatiile financiare anuale
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Situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018  

 

in lei Nota 2018 2017 

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare    
Incasari de la clienti  50.660.989 40.046.916 

Plati catre furnizori  -30.602.067 -42.854.693 

Plati catre angajati  -1.338.818 -1.225.400 

Plati catre bugetul statului  -5.219.871 -1.883.529 

Alte plati aferente activitatii din exploatare  -1.730.783 -2.125.008 

Dobanzi platite  0 -36.468 

Impozit pe profit platit  -1.041.062 -205.487 

Numerar net din (utilizat in) activitatile din exploatare  10.728.388 -8.283.669 

    
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii    
Dobanzi incasate  283 0 

incasari din vanzarea de imobilizari corporale  10.249 0 

Plati pt achizitionarea de imobilizari corporale  -7.510.919 -8.847.010 

Numerar net din (utilizat in) activitatile de investitii  -7.500.387 -8.847.010 

    
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare    
Incasari din credite bancare contractate pe termen lung  17.144.920 28.414.443 

Incasari din majorare de capital social  0 74.300 

Plata datoriilor aferente creditelor bancare  -11.383.506 -4.295.700 

Plata datoriilor aferente leasingului financiar  -647.688 -502.810 

Plata altor datorii aferente activitatii de finantare  -62.143 -1.086.878 

plata dividendelor  -4.274.128 -2.100.159 

Numerar net din (utilizat in) activitatile de finantare  777.455 20.503.196 

      

Cresterea neta a numerarului si ecivalentelor de numerar  4.005.456 3.372.517 

Efectul variatiei cursului de schimb asupra numerarului  -19.930 -36.867 

    
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar 12 7.476.633 4.140.983 

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar 12 11.462.159 7.476.633 

 

 

Situatiile financiare consolidate au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie in data de 25 

martie 2019 

Notele de mai jos fac parte integranta din situatiile financiare anuale consolidate 
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Note la situatiile financiare consolidate 

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 

 

1. Entitatea care raportează 
Prezentele situatii financiare sunt intocmite din 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. 

La 31.12.2018 Grupul avea ca obiect principal de activitate, inscris la Oficiul Registrului Comertului lucrări de 

construcții clădiri rezidențiale și nerezidențiale. 

Veniturile grupului sunt obtinute insa din  închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 

închiriate. 

Incepand cu 23.01.2019, obiectul principal de activitate al grupului a devenit Inchirierea si subinchirierea 

bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate. 

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

COTR, începând cu luna august 2008. 

La 31 decembrie 2018, structura capitalului social al societatii mama  era urmatoarea: 

 

Nr crt Denumire  Numar actiuni % Valoare-lei 

1 Timofte Andrei Iancu 472.466 59,08% 15.591.378 

2 Timofte Mircea 285.072 35,65% 9.407.376 

3 Persoane fizice 40.116 5,02% 1.323.828 

4 Persoane juridice 2.097 0,26% 69.201 

  Total  799.751 100,00% 26.391.783 
     

 

Actiunile proprii detinute de societatea mama  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. 

 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, etaj 3, judetul Cluj, cod unic de înregistrare RO 35226850 , nr. înregistrare 

O.R.C. J12/3454/2015.Capitalul social este in suma totala de 3.620.500 lei, compus din 20 de parti sociale, cu 

valoare nominala de 10 lei. Capitalul social este detinut in procent de 98% de catre Transilvania Constructii si 

in procent de 2% 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. 

In anul 2018 societatea si-a majorat participatia detinuta in capitalul social al Novis Plaza, de la 1.375.790 lei 

la 3.548.090 lei. Procentul de detinere al capitalului social s-a majorat, de la 95% la 98%. 

 -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 
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alimentatie n.c.a. 

Incepand cu August 2018 societatea a intrat in dizolvare voluntara , urmand sa fie lichidata. 

-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. 

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 Management, societate controlata de Transilvania Constructii (societate afiliata); 

2. Bazele întocmirii     
(a) Declarația de conformitate 

Situaţiile financiare consolidate se întocmesc de către Grup în conformitate cu Standardele Internaționale de 

Raportare Financiară (“IFRS”) avizate de Uniunea Europeana.Grupul 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 si consolidate. 

 (b) Prezentarea situațiilor financiare 

Situaţiile financiare consolidate sunt prezentate în conformitate cu cerinţele IAS 1 Prezentarea situaţiilor 

financiare. Grupul 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 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 Grupului consideră că moneda funcţională, aşa cum este aceasta definită de IAS 21 Efectele 

variaţiei cursului de schimb valutar, este leul românesc (lei). Situaţiile financiare consolidate sunt prezentate 

în lei, rotunjite la cel mai apropiat leu, monedă pe care conducerea Grupului a ales-o ca monedă de prezentare.  

(d) Bazele evaluării  
Situațiile financiare consolidate 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 consolidate 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. 
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Judecăţile şi ipotezele ce stau la baza lor sunt revizuite periodic de către Grup. 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 consolidate 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 consolidate întocmite de Grup. 

Situațiile financiare consolidate sunt întocmite pe baza ipotezei că Grupul 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. 

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 2018 31 decembrie 2017 Variaţie 

 

Euro (EUR) 4,6639 4,6597 +0,09 % 

Dolar american (USD)                             4,0736 3,8915 +4,68% 

 

(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 Grup 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, Grupul ajustează capitalul social pentru a fi exprimat în 

unitatea de măsură curentă la 31 decembrie 2003. 

(c) Instrumente financiare 

(i) Active financiare nederivate 

Grupul 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 Grupul devine parte a 

condițiilor contractuale ale instrumentului. 

Grupul derecunoaște un activ financiar atunci când expiră drepturile contractuale asupra fluxurilor de numerar 
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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 Grup 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 Grupul 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. 

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

investitii in capitalul social al altor societati, evaluate la valaorea justa prin contul de profit si pierdere. 

 

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 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 Grup în gestionarea angajamentelor sale pe termen scurt.    

Investitii in capitalul social al altor societati, evaluate la valaorea justa prin contul de profit si pierdere. 

Investitiile in capitalul social al altor societati (evaluate la valaorea justa prin contul de profit si pierdere) 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  in capitalul social al altor societati sunt recunoscute 

inițial la valoarea justă . 

Ulterior recunoașterii inițiale, acestea sunt evaluate la valaorea justa prin contul de profit si pierdere  

(ii) Datorii financiare nederivate 

Grupul recunoaște inițial datoriile financiare nederivate la data tranzacționării, atunci când Grupul 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. 

Grupul derecunoaște o datorie financiară atunci când obligațiile contractuale sunt achitate sau sunt anulate sau 

expiră. 

Grupul 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 Grup. 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; 
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• când Grupul 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. 

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 Grupului la  31 decembrie 2018 şi 31 decembrie 2017 este detaliată în 

nota 6. 

Imobilizările corporale sunt clasificate de către Grup 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 Grup 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. Grupul 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. 

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 
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viaţă utilă cu excepţia cazului în care se estimează cu un grad rezonabil de certitudine că Grupul 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 Grupului 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 Grup 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 Grup 

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 

Grupul 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.  

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. 

Grupul 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 
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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. 

Grupul 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) Deprecierea activelor  

Active nefinanciare 

Valoarea contabilă a activelor Grupului 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 care nu sunt evaluate la valoarea justa  sunt recunoscute 

în profit sau pierdere.. Dacă, într-o perioadă ulterioară, valoarea justă a unui activ depreciat crește iar creșterea 
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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. 

Pentru a evalua pierderile din depreciere aferente creantelor, societatea utilizeaza modelul simplificat, care 

presupune evalaurea pierderilor din depreciere pe toata durata de viata a activului. O prezentare detaliata a 

politicilor contabile si modelelor de calcul utilizate de grup pentru evaluarea pierderilor din depreciere a 

creantelor este prezentata in Nota 33. 

 (i) 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. 

Grupul distribuie dividende si in cursul exercitiului financiar, pe baza situatiilor financiare trimestriale, auditate 

de catre auditorul statutar si aprobate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Asemenea dividende 

sunt tratate drept distribuiri preliminare, urmand ca acestea sa fie regularizate dupa aprobarea situatiilor 

financiare anuale de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.Dividendele preliminare distribuite in 

cursul anului sunt recunoscute drept creante fata de actionari. 

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. 

(j) 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, grupul 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 IFRS 12, a fost inregistrat impozitul pe profit amanat. 

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

amortizat pentru toate activele si datoriile 

 (k) 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 

Grupului. 

(l) 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. 

(m) 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 Grupul 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 

Grupul 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. 
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Toţi angajaţii Grupului 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. 

Grupul nu are alte obligaţii suplimentare. 

Grupul nu este angajată în niciun sistem de pensii independent şi, în consecinţă, nu are niciun fel de alte obligaţii 

în acest sens. Grupul nu este angajată în niciun alt sistem de beneficii post pensionare. Grupul nu are obligaţia 

de a presta servicii ulterioare foştilor sau actualilor salariaţi. 

(iii) Beneficiile pe termen lung ale angajaţilor  

Obligaţia netă a Grupului 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.  

Grupul 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 Grupul 

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 Grupul 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. 

(n) Provizioane  

Un provizion este recunoscut dacă, în urma unui eveniment anterior, Grupul 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. Grupul 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. 

(o) Venituri 

(i) Vânzarea bunurilor 

Veniturile din vânzarea bunurilor în cursul activităților curente sunt evaluate la valoarea estimata a tranzactiei, 

minus retururi, reduceri comerciale și rabaturi pentru volum. Veniturile sunt recunoscute atunci când controlul 

asupra activului a fost transferat 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 controlului variază în funcţie de termenii individuali din contractele de 

vânzare.  

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

 (iii) 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. 

Grupul obtine peste 98% din venituri din contractele de inchiriere spatiu.Principalele politici utilizate de grup 

pentru a gestiona aceste venituri sunt urmatoarele: 

-veniturile sunt recunoscute liniar, pe toata perioada contractului de inchiriere (pe perioada cuprinsa intre 

Procesul verbal de intrare spatiu si Procesul verbal de iesire din spatiu). In cazul in care se acorda luni de gratie, 

venitul total ce urmeaza a fi incasat se imparte la numarul de luni in care chiriasul utilizeaza spatiul, pentru a se 

obtine venitul lunar. 

-grupul factureaza chiria anticipat.Chiria aferenta unei luni se factureaza si se achita in luna anterioara. Sumele 

facturate in avans sunt recunoscute drept datorii.Termenul de plata al facturilor este de 30 de zile calendaristice. 

-grupul percepe garantii, la nivelul a 1-3 luni de chirie.Si aceste sume sunt recunoscute drept datorii. 

 (p) Contracte de leasing 

(i) Active achiziționate în leasing 

Activele deţinute de Grup în baza unui contract de leasing care transferă în mod substanţial toate riscurile şi 

beneficiile aferente dreptului de proprietate către Grup, 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. 

 (q) Venituri și cheltuieli financiare 

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. 

(r) 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 2018, rata impozitului pe profit a fost de 16% (31 decembrie 

2017: 16%).  Rata de impozitare aferentă veniturilor din dividende impozabile a fost de 5% (31 decembrie 

2017: 5%).  
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(ii) Impozitul amânat 

Impozitul amânat este determinat de Grup 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 Grup 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, Grupul 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 Grupul 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. 

(s) Rezultatul pe acţiune   

Societatea Transilvania Constructii 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 societatii 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.  

(t) Raportarea pe segmente  

Un segment este o componentă distinctă a Grupului 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 2018 şi 31 

decembrie 2017,  Grupul a identificat segmente de activitate și nu a identificat segmente geografice raportabile 

semnificative.  

Rezultatele obţinute pe segmente, care sunt raportate către conducerea Grupului (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 

Grupului), cheltuielile aferente sediului central, creanţele şi datoriile privind impozitul pe profit, câștigurile din 

cedarea activelor, veniturile și cheltuielile cu provizioanele. 

(u) 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.  

(v) Evenimente ulterioare 

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

suplimentare despre poziția Grupului 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. 

(w) Cifre comparative 



 

13 
 

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 
A) Standarde emise, dar care nu sunt inca in vigoare si nu au fost adoptate de timpuriu: 

• IFRS 16: Contracte de leasing  

Standardul intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2019. IFRS 16 stabileste 

principiile pentru recunoasterea, evaluarea, prezentarea si furnizarea informatiilor despre contractele de 

leasing ale celor doua parti la un contract, si anume, clientul („locatar”) si furnizorul („locator”). Noul 

standard prevede ca locatarii sa recunoasca majoritatea contractelor de leasing in cadrul situatiilor financiare. 

Locatarii vor dispune de un singur model contabil pentru toate contractele, cu anumite exceptii. 

Contabilitatea locatorului ramane in mod semnificativ neschimbata.  

 

Grupul estimeaza ca aplicarea noului IFRS nu va avea efect semnificativ asupra situatiilor financiare. 

 

• IFRS 17: Contracte de asigurare 

Standardul intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2021 si aplicarea timpurie 

este permisa, daca au fost aplicate atat IFRS 15 Venituri din contractele cu clientii, cat si IFRS 9 Instrumente 

financiare. IFRS 17 Contracte de asigurare stabileste principiile pentru recunoasterea, evaluarea, prezentarea 

si furnizarea informatiilor despre contractele de asigurare emise. De asemenea, standardul prevede aplicarea 

unor principii similare pentru contractele de asigurare si contractele de investitii cu caracteristica de 

participare discretionara emise. Obiectivul este de a asigura faptul ca entitatile furnizeaza informatii 

relevante intr-un mod care reprezinta in mod fidel contractele respective. Aceste informatii ofera o baza pe 

care utilizatorii situatiilor financiare sa evalueze efectele pe care contractele care intra in domeniul de 

aplicare al IFRS 17 le au asupra pozitiei financiare, performantei financiare si fluxurilor de trezorerie ale 

entitatii. Standardul nu a fost inca adoptat de UE. 

 

Grupul estimeaza ca noul standard nu va avea efecte asupra situatiilor financiare, intrucat nu desfasoara 

activitate in acest domeniu. 

 

• Modificare la IFRS 10 Situatii financiare consolidate si IAS 28 Investitii in entitatile asociate si asocierile in 

participatie: vanzare de sau contributie cu active intre un investitor si entitatea sa asociata sau asocierea in 

participatie 

Modificarile se refera la o inconsecventa identificata intre cerintele IFRS 10 si cele ale IAS 28, in legatura 

cu vanzarea de si contributia cu active intre un investitor si entitatea sa asociata sau asocierea in participatie. 

Principala consecinta a modificarilor este aceea ca un castig sau o pierdere totala este recunoscuta atunci 

cand tranzactia implica o intreprindere (indiferent daca este sau nu sub forma de filiala). Un castig sau o 

pierdere partiala este recunoscuta atunci cand o tranzactie implica active care nu reprezinta o intreprindere, 

chiar daca acestea sunt sub forma unei filiale. In luna decembrie 2015, IASB a amanat pe termen 

nedeterminat data intrarii in vigoare a acestei modificari in asteptarea rezultatelor unui proiect de cercetare 

cu privire la contabilizarea prin metoda punerii in echivalenta. Modificarile nu au fost inca adoptate de UE 

 

Grupul estimeaza ca aceste modificari  nu vor avea efecte semnificative asupra situatiilor financiare. 

 

• IFRS 9: Caracteristici de plati in avans cu compensare negativa (Modificari) 

Modificarea intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2019 si aplicarea 

timpurie este permisa. Modificarea permite ca activele financiare cu caracteristici de plati in avans, care 
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permit sau necesita ca o parte la un contract fie sa plateasca, fie sa primeasca o compensatie rezonabila 

pentru rezilierea timpurie a contractului (astfel incat, din perspectiva detinatorului activului, este posibil sa 

existe o „compensare negativa”) să fie evaluate la cost amortizat sau la valoarea justa prin alte elemente ale 

rezultatului global 

 

Grupul estimeaza ca aceste modificari  nu vor avea efecte semnificative asupra situatiilor financiare. 

 

• IAS 28: Interese pe termen lung in asociati si asocieri in participatie (Modificari) 

Modificarile intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2019 si aplicarea 

timpurie este permisa. Modificarile se refera la faptul daca evaluarea si, in special, cerintele privind 

deprecierea intereselor pe termen lung in asociati si asocieri in participatie care, in fond, fac parte din 

„investitia neta” in respectivul asociat sau asociere in participatie, ar trebui guvernate de IFRS 9, de IAS 28 

sau de o combinatie a acestor doua standarde. Modificarile clarifica faptul ca o entitate aplica IFRS 9 

Instrumente financiare inainte sa aplice IAS 28, acelor interese pe termen lung carora nu li se aplica metoda 

punerii in echivalenta. In aplicarea IFRS 9, entitatea nu tine cont de ajustarile valorii contabile a intereselor 

pe termen lung care sunt generate de aplicarea IAS 28. Aceste modificari nu au fost inca adoptate de UE 

 

Grupul estimeaza ca aceste modificari  nu vor avea efecte semnificative asupra situatiilor financiare. 

 

• INTERPRETAREA IFRIC 23: Incertitudine cu privire la tratamentele aplicate pentru impozitul pe profit  

Interpretarea intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2019 si aplicarea timpurie 

este permisa. Interpretarea abordeaza contabilitatea impozitelor pe profit in situatia in care tratamentele fiscale 

implica un grad de incertitudine care afecteaza aplicarea standardului IAS 12. Interpretarea furnizeaza 

indrumare cu privire la analizarea anumitor tratamente fiscale la nivel individual sau impreuna, verificarile 

autoritatilor fiscale, metoda adecvata care sa reflecte incertitudinea si contabilitatea modificarii evenimentelor 

si imprejurarilor 

Grupul estimeaza ca aceste modificari  nu vor avea efecte semnificative asupra situatiilor financiare. 

 

• IAS 19: Plan de modificare, Reducere sau Decontare (Modificari) 

Modificarile intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2019 si aplicarea timpurie 

este permisa. Modificarile prevad ca entitatile sa aplice ipoteze actuariale actualizate pentru determinarea 

costului serviciilor curente si dobanda neta pentru perioada de raportare anuala ramasa dupa ce un plan de 

modificare, reducere si decontare a avut loc. De asemenea, Modificarile clarifica modul in care contabilizarea 

unui plan de modificare, reducere si decontare afecteaza aplicarea cerintelor privind plafonul activului 

Aceste modificari nu au fost inca adptate de UE. 

Grupul estimeaza ca aceste modificari  nu vor avea efecte semnificative asupra situatiilor financiare. 

 

• Cadrul Conceptual in standardele IFRS 

IASB a emis Cadrul Conceptual revizuit pentru Raportare financiara la 29 martie 2018. Cadrul Conceptual stabileste 

un set cuprinzator de concepte pentru raportare financiara, stabilirea standardelor, indrumare pentru cei care intocmesc 

situatii financiare in elaborarea politicilor contabile consecvente si asistenta pentru utilizatori in intelegerea si 

interpretarea standardelor. De asemenea IASB a emis un document anexat separat, Modificari ale Referintelor la Cadrul 

Conceptual in standardele IFRS, care stabileste modificarile standardelor afectate cu scopul sa actualizeze referintele 

Cadrului Conceptual revizuit. Obiectivul documentului este de a sprijini tranzitia la Cadrul Conceptual revizuit pentru 

entitatile care dezvolta politici contabile folosind Cadrul Conceptual cand niciun standard IFRS nu se aplica pentru o 

anumita tranzactie. Pentru cei care intocmesc situatii financiare si dezvolta politici contabile in baza Cadrului 

Conceptual, documentul intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2020.  
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Grupul este in curs de analiza a impactului acestui cadru conceputal revizuit asupra politicilor contabile, precum 

si asupra situatiilor financiare. 

• IFRS 3: Combinari de intreprinderi (Modificari) 

IASB a emis modificari privind Definitia unei întreprinderi (Modificari aduse IFRS 3) cu scopul de a rezolva 

dificultatile care apar atunci cand o entitate determina daca a achizitionat o întreprindere sau un grup de active. 

Modificarile sunt in vigoare pentru combinarile de întreprinderi pentru care data achizitiei este in prima perioada 

de raportare anuala incepand la sau dupa 1 ianuarie 2020 si pentru achizitiile de active care apar la sau dupa 

inceputul acelei perioade, iar aplicarea timpurie este permisa. Aceste Modificari nu au fost inca adoptate de UE 

Grupul  estimeaza ca aceste modificari  nu vor avea efecte semnificative asupra situatiilor financiare 

• IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare si IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori: 

definitia termenului „semnificativ” (Modificari) 

Modificarile sunt in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2020, iar aplicarea timpurie 

este permisa. Modificarile clarifica definitia termenului „semnificativ” si modul in care aceasta trebuie aplicata. 

Noua definitie mentioneaza ca „Informatia este semnificativa daca omisiunile, declaratiile eronate sau 

ascunderea acesteia ar duce in mod rezonabil la influentarea deciziilor pe care utilizatorii primari ai situatiilor 

financiare cu scop general le iau pe baza acelor situatii financiare, care furnizeaza informatii financiare privind 

o anumita entitate raportoare”. De asemenea, explicatiile care insotesc definitia au fost imbunatatite. 

Modificarile asigura, de asemenea, faptul ca definitia termenului „semnificativ” este consecventa in cadrul 

tuturor Standardelor IFRS. Aceste Modificari nu au fost inca adoptate de UE 

Grupul  estimeaza ca aceste modificari  nu vor avea efecte semnificative asupra situatiilor financiare 

• IASB a emis Imbunatatirile Anuale ale IFRS – Ciclul 2015 – 2017, care reprezinta o colectie de modificari ale IFRS. 

Modificarile intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2019, aplicarea timpurie fiind 

permisa. Aceste imbunatatiri anuale nu au fost inca adoptate de UE.  

 

➢ IFRS 3 Combinari de intreprinderi si IFRS 11 Angajamente comune: Modificarile aduse IFRS 3 clarifica faptul 

ca, atunci cand o entitate obtine controlul asupra unei intreprinderi care este o opertiune in participatie, aceasta 

reevalueaza interesele detinute anterior in respectiva intreprindere. Modificarile aduse de IFRS 11 clarifica faptul 

ca, atunci cand o entitate obtine controlul comun asupra unei intreprinderi care este o operatiune in participatie, 

entitatea nu reevalueaza interesele detinute anterior in respectiva intreprindere. 

 

Grupul este in curs de analiza a impactului acestor modificari asupra situatiilor financiare. 

 

➢ IAS 12 Impozitul pe profit: Modificarile clarifica faptul ca efectele asupra impozitului pe profit ale platilor 

privind instrumentele financiare clasificate drept capitaluri proprii, trebuie recunoscute conform modului in care 

au fost recunoscute tranzactiile sau evenimentele din trecut care au generat profit distribuibil. 

 

Grupul  este in curs de analiza a impactului acestor modificari asupra situatiilor financiare. 

 

➢ IAS 23 Costurile indatorarii: Modificarile clarifica punctul 14 din standard conform caruia, atunci cand un activ 

calificabil este disponibil pentru utilizarea sa dorita sau pentru vanzare si unele dintre imprumuturile specifice 

aferente activului calificabil respectiv raman restante la acel moment, imprumutul respectiv trebuie inclus in 

fondurile pe care o entitate le imprumuta, in general.  

 

Grupul  este in curs de analiza a impactului acestor modificari asupra situatiilor financiare. 

4.   Determinarea valorilor juste 

Anumite politici contabile ale Grupului 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. 



 

16 
 

5. Segmente de activitate 

Grupul are urmatoarele segmente raportabile: 

• 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,  

• Novis Plaza:include veniturile si cheltuielile aferente inchirierii catre terti a spatiile de birouri , existente in 

imobilul Novis Plaza-Corp A, situat in Cluj Napoca, Strada Taietura Turcului, nr  47 (Parcul Industrial 

TETAROM 1). 

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

construcții-montaj, inclusiv lucrarile de constructii 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. 

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

activitate incluse în ”Toate celelalte segmente”. Astfel, Grupul 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 Grupul 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 Novis Plaza Lucrari de constructii 

Toate celelalte 
segmente 

Total  

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Venituri de la clienti externi 24.252.890 20.091.346 13.945.490 3.888.624 1.487.482 359.638 0 0 1.197.853 1.095.981 40.883.715 25.435.589 

Venituri  din tranzactii  cu alte segmente 0 0 0 0 0 0 9.020.044 23.230.895 849.230 933.750 9.869.274 24.164.645 

Veniturile segmentului raportabil 24.252.890 20.091.346 13.945.490 3.888.624 1.487.482 359.638 9.020.044 23.230.895 2.047.083 2.029.731 50.752.989 49.600.234 

Profitul  segmentului raportabil inainte de 
impozitare 9.020.891 6.454.199 2.761.527 121.639 -1.143.658 -1.405.372 423.454 667.285 -322.856 -314.506 10.739.358 5.523.245 

             
Cheltuieli cu dobanzile 1.361.904 2.048.426 1.093.291 684.764 879.446 405.693 0 0 11.416 39.857 3.346.057 3.178.740 

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea  7.837.106 6.925.673 2.758.391 2.038.265 677.497 653.885 0 0 648.416 621.089 11.921.410 10.238.912 

             
Alte elemente importante ale cheltuielilor             
             Cheltuieli cu impozitele locale 780.786 716.762 0 7.649 0 134.334 0 0 45.695 159.258 826.481 1.018.003 

             Cheltuieli cu utilitatile 3.171.551 2.337.193 6.328.056 307.949 353.286 140.194 30.587 148.740 99.323 43.163 9.982.803 2.977.239 

             Cheltuieli cu salariile 300.706 228.402 0 3.056 0 0 8.046 0 266.074 158.378 574.826 389.836 
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(ii) Reconcilierea veniturilor, profitului sau pierderii aferente segmentelor raportabile 

Venituri    

în lei    

  2018 2017 

Total venituri aferente segmentelor raportabile 48.705.906 47.570.503 

Venituri aferente altor segmente  2.047.083 2.029.731 

Eliminarea veniturilor din tranzacții cu alte segmente -9.869.274 -24.164.645 

Venituri consolidate  40.883.715 25.435.589 

    

Profit sau pierdere    

în lei    

  2018 2017 

Total profit sau pierdere aferent(ă) segmentelor raportabile 11.062.214 5.837.751 

Profit sau pierdere din alte segmente  -322.856 -314.506 

Sume nealocate:    

     Alte venituri  363.871 601.957 

     Alte cheltuieli  -5.125.329 -7.401.750 

Profit sau pierdere înainte de impozitare  5.977.900 -1.276.548 

    

2018    

Alte elemente semnificative    

in lei Total segmente raportabile Ajustari Total societate 

Cheltuieli cu dobanzile 3.346.057 296.322 3.642.379 

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 11.921.410 430.638 12.352.048 

Alte elemente importante ale cheltuielilor    

             Cheltuieli cu impozitele locale 826.481 27.766 854.247 

             Cheltuieli cu utilitatile 9.982.803 101.816 10.084.619 

             Cheltuieli cu salariile 574.826 1.781.274 2.356.100 

    

2017    

Alte elemente semnificative    

in lei Total segmente raportabile Ajustari Total societate 

Cheltuieli cu dobanzile 3.178.740 83.741 3.262.481 

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 10.238.912 137.667 10.376.579 

Alte elemente importante ale cheltuielilor    

             Cheltuieli cu impozitele locale 1.018.003 89.781 1.107.784 

             Cheltuieli cu utilitatile 2.977.239 54.327 3.031.5 
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Cheltuieli cu salariile 389.836 1.132.809 1.522.645 
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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 2017 5.072.939 8.654.059 8.055.932 496.579 0 22.279.509 

Intrari 0 581.093 2.399.565 444.745 0 3.425.403 

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 2017 5.072.939 9.235.152 9.586.456 911.464 0 24.806.011 

       

Sold la 1 ianuarie 2018 5.072.939 9.235.152 9.586.456 911.464 0 24.806.011 

Intrari 0 16.384 1.355.151 60.232 135.952 1.567.719 

Transferuri de la investitii imobiliare 0 0 0 0 0 0 

Transferuri la investitii imobiliare -4.987.476 -2.015.910 0 0 0 -7.003.386 

Transferuri la stocuri 0 0 0 0 0 0 

Iesiri 0 -108.974 -51.018 -4.958 0 -164.950 

Sold la 31 decembrie 2018 85.463 7.126.652 10.890.589 966.738 135.952 19.205.394 

       

Amortizarea acumulata       

Sold la 1 Ianuarie 2017 18.723 6.288.414 2.492.969 248.733 0 9.048.839 

Amortizare in cursul anului 2.670 466.723 1.183.877 76.724 0 1.729.994 

Amortizare iesiri 0 0 -539.480 -22.918 0 -562.398 

Sold la 31 decembrie 2017 21.393 6.755.137 3.137.366 302.539 0 10.216.435 
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Sold la 1 Ianuarie 2018 21.393 6.755.137 3.137.366 302.539 0 10.216.435 

Amortizare in cursul anului 2.670 482.719 1.309.500 97.601 0 1.892.490 

Amortizare iesiri 0 -1.522.506 -50.705 -413 0 -1.573.624 

Sold la 31 decembrie 2018 24.063 5.715.350 4.396.161 399.727 0 10.535.301 

       

Valoarea contabila neta       

       

Sold la 1 ianuarie 2017 5.054.216 2.365.645 5.562.963 247.846 0 13.230.670 

Sold la 31 ianuarie 2017 5.051.546 2.480.015 6.449.090 608.925 0 14.589.576 

       

Sold la 1 ianuarie 2018 5.051.546 2.480.015 6.449.090 608.925 0 14.589.576 

Sold la 31 ianuarie 2018 61.400 1.411.302 6.494.428 567.011 135.952 8.670.093 

 

La data de 31.12.2018, grupul nu avea inregistrata nicio pierdere din deprecierea imobilizarilor corporale ( 0 lei la data de 31.12.2017 ) 

Valoarea contabilă netă a imobilizărilor achiziționate prin leasing financiar este de 181.802 lei la 31 decembrie 2018, respectiv  677.463 lei la 31 decembrie 2017. 
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7. Investiţii imobiliare 

in lei    

    

cost 

Investitii 
imobiliare 

Investitii imobiliare in 
curs de executie 

Total 

Sold la 1 ianuarie 2017 230.425.869 9.677.934 240.103.803 

Intrari 7.528.254 24.007.671 31.535.925 

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 262.497.863 8.672.740 271.170.603 

    
Sold la 1 ianuarie 2018 262.497.863 8.672.740 271.170.603 

Intrari 6.225.141 14.539.762 20.764.903 

Transferuri de la investitii in curs de executie 14.922.340 -20.496.155 -5.573.815 

Transfer de la imobilizari corporale 7.003.386 0 7.003.386 

Iesiri -986.076 0 -986.076 

Sold la 31 decembrie 2018 289.662.654 2.716.347 292.379.001 

    
Amortizarea acumulata    
Sold la 1 Ianuarie 2017 54.752.002 0 54.752.002 

Amortizarea in cursul anului 8.557.338 0 8.557.338 

Amortizare iesiri 0 0 0 

Sold la 31 decembrie 2017 63.309.340 0 63.309.340 

    
Sold la 1 Ianuarie 2018 63.309.340 0 63.309.340 

Amortizarea in cursul anului 11.486.058 0 11.486.058 

Amortizare iesiri -986.076 0 -986.076 

Sold la 31 decembrie 2018 73.809.322 0 73.809.322 

    
Valoarea contabila neta    

    
Sold la 1 ianuarie 2017 175.673.867 9.677.934 185.351.801 

Sold la 31 ianuarie 2017 199.188.523 8.672.740 207.861.263 

    
Sold la 1 ianuarie 2018 199.188.523 8.672.740 207.861.263 

Sold la 31 ianuarie 2018 215.853.332 2.716.347 218.569.679 
 

La data de 31.12.2018, grupul nu avea inregistrata nicio pierdere din deprecierea investitiilor imobiliare (0 lei 

la 31.12.2017). 
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8. Imobilizări necorporale 

cost 
Alte imobilizari necorporale 

Sold la 1 ianuarie 2017 280.763 

Intrari 78.423 

Iesiri -6.454 

Sold la 31 decembrie 2017 352.732 

  
Sold la 1 ianuarie 2018 352.732 

Intrari 13.528 

Iesiri 0 

Sold la 31 decembrie 2017 366.260 

  
Amortizarea acumulata  
Sold la 1 Ianuarie 2017 259.470 

Amortizarea in cursul anului 17.955 

Amortizarea iesiri -6.454 

Sold la 31 decembrie 2016 270.971 

  
Sold la 1 Ianuarie 2017 270.971 

Amortizarea in cursul anului 30.666 

Amortizare iesiri 0 

Sold la 31 decembrie 2017 301.637 

  
Valoarea contabila neta  

  
Sold la 1 ianuarie 2017 21.293 

Sold la 31 ianuarie 2017 81.761 

  
Sold la 1 ianuarie 2018 81.761 

Sold la 31 ianuarie 2018 64.623 
 

La data de 31.12.2018, grupul nu avea inregistrata nicio pierdere din deprecierea imobilizarilor necorporale  (0 

lei la 31.12.2017). 

 

 

9. Investitii in capitalul propriu al altor societati (evaluate la valoarea justa prin contul de profit si 

pierdere). 
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 31 decembrie 2018 31 decembrie 2017 

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 SC Somes Balastiere SA 3.129 3.129 
Ajustari pentru pierderea de valoare a titlurilor 
imobilizate -3.129 -3.129 

Total 4.361.081 4.361.081 
 

Grupul deține următoarele participații: 

• 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 2018 31 decembrie 2017 

Produse finite si marfuri 22.117 187.314 

Materii prime si materiale consumabile 22.697 128.557 

Total 44.814 315.871 

 

11. Creanțe comerciale si asimilate 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2017 

Clienti 4.501.680 2.398.450 

Furnizori debitori 3.296.492 564.720 

Avansuri platite pentru imobilizari corporale 462.105 45.960 

Ajustari pentru deprecierea creantelor -1.221.881 -1.037.152 

Total 7.038.396 1.971.978 

   
Creante comerciale pe termen lung 0 386.798 

Creante comerciale pe termen scurt 7.038.396 1.585.180 
 

12. Numerar și echivalente de numerar 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2017 

Conturi curente la banci 11.453.276 7.470.822 

Numerar in casierie 8.883 5.811 

Total 11.462.159 7.476.633 

 

La data de 31 decembrie 2018, suma de 183.142 lei  era restrictionata la utilizare, fiind constituita intr-un depozit 

bancar, sub forma de garantie pentru plata ratelor bancare, conform clauzelor dintr-un contract de credit.   

13. Alte creanțe 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2017 

Debitori diversi 5.054.751 1.722.029 

Creante fata de bugetul de stat 1.250.518 531.809 

Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori diversi -478.007 -478.007 

Total 5.827.262 1.775.831 
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14. Capital social și rezerve 

c) Structura acționariatului Societății 

 

31 decembrie 2018 Numar actiuni Suma (RON) % 

Timofte Andrei Iancu 472.466 15.591.378 59,08 

Timofte Mircea 285.072 9.407.376 35,65 

Alti actionari 42.213 1.393.029 5,28 

Total 799.751 26.391.783 100 

 

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 

 

d) Reconcilierea capitalului social 

 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2017 

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 2018 societatea mama a grupului a acordat urmatoarele dividende: 

-conform Hotararii AGOA din data de 26.04.2018, s-au acordat dividende in suma de 2.239.302,8 lei, 

dividendul brut/actiune fiind de 2,8 lei. Plata dividendelor s-a efectuat incepand cu data de 05.06.2018; 

 

Societatea mama a grupului a acordat urmatoarele dividende preliminare, din profiturile inregistrate in cursul 

anului 2018, pe baza situatiilot financiare trimestriale aprobate de actionari: 

 

-conform Hotararii AGOA din data de 04.09.2018, s-au acordat dividende in suma de 2.399.253 lei, 

dividendul brut/actiune fiind de 3 lei. Plata dividendelor s-a efectuat incepand cu data de 12.10.2018; 

 

-conform Hotararii AGOA din data de 17.12.2018, s-au acordat dividende in suma de 1.519.526,90  lei, 

dividendul brut/actiune fiind de 1,9 lei. Plata dividendelor s-a efectuat incepand cu data de 16.01.2019; 

 

In anul 2017 societatea mama  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; 
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d)  Rezerve  

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2017 

Rezereve legale 2.413.163 2.085.986 

Alte rezerve-facilitati fiscale 4.841.541 4.763.820 

Alte rezerve 33.904 33.904 

Total rezerve 7.288.608 6.883.710 

 

Conform cerinţelor legale, Grupul 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 2018 31 decembrie 2017 

Imprumuturi pe termen lung   
Imprumuturi bancare pe termen lung 125.511.103 123.829.443 

Datorii privind leasingul financiar 86.641 211.511 

Alte datorii pe termen lung 1.969.518 1.669.622 

Total 127.567.262 125.710.576 

   
Imprumuturi pe termen scurt   
Partea curenta a imprumuturilor bancare pe termen lung 6.205.571 2.851.361 

Imprumuturi bancare pe termen scurt 4.500.000 0 

Partea curenta a datoriilor privind leasingul financiar 84.807 253.165 

Partea curenta a altor datorii pe termen lung 987.800 1.843.546 

Total 11.778.178 4.948.072 

 

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   2.930.348 lei la 31.12.2018, respectiv 

3.486.197 lei la 31.12.2017. 
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La datele de raportare Grupul 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 

31.12.2018-echivalent in 

lei 

Principalul in sold la 

31.12.2017-echivalent in lei 

1 CEC Bank SA 22/08/2016 8.142.000 EUR Euribor 6M+marja bancii 21/08/2031 37.880.172,48 36.191.630,93 

2 CEC Bank SA 21/08/2015 6.514.284 EUR Euribor 6M+marja bancii 20/08/2030 29.332.589,60 29.981.835,10 

3 CEC Bank SA 21/08/2015 3.900.000 EUR Euribor 6M+marja bancii 20/08/2030 17.698.576,12 18.055.413,94 

4 CEC Bank SA 21/08/2015 1.078.129 EUR Euribor 6M+marja bancii 20/08/2030 4.705.104,58 4.949.198,43 

5 CEC Bank SA 15/12/2016 5.964.626 EUR Euribor 6M+marja bancii 18/12/2031 26.039.764,00 23.501.058,00 

6 CEC Bank SA 22/08/2016 493.160 EUR Euribor 6M+marja bancii 21/08/2031 1.822.442,57 1.931.292,20 

7 CEC Bank SA 20/12/2017 869.953 EUR Euribor 6M+marja bancii 19/12/2025 3.261.454,96 0,00 

8 CEC Bank SA 21/05/2018 643.420 EUR Euribor 6M+marja bancii 21/05/2023 2.684.152,24 0,00 

9 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 

10 CEC Bank SA 31/08/2017 9.000.000 lei ROBOR 6 M+marja bancii 30/08/2022 8.292.417,30 7.345.759,28 

 Total      136.216.673,85 126.456.187,88 
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16. Datorii privind impozitul amânat 

Datoriile privind impozitul amanat la 31.12.2018 sunt prezentate in tabelul urmator: 

 

31 decembrie 2018 Active Datorii Net 

Imobilizari corporale 68.919.503 0 68.919.503 

Investitii detinute pana la scadenta -3.129 0 -3.129 

Creante comerciale -930.293 0 -930.293 

Alte creante -478.006 0 -478.006 

Total 67.508.075 0 67.508.075 

    
Diferente temporare nete-cota 16%   67.508.075 

    
Datorii privind impozitul pe profit amanat  10.801.292 

 

31 decembrie 2017 Active Datorii Net 

Imobilizari corporale 70.727.275 0 70.727.275 

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 69.713.586 0 69.713.586 

    
Diferente temporare nete-cota 16%   69.713.586 

    
Datorii privind impozitul pe profit amanat  11.154.174 

 

17. Provizioane 

 

 2018 2017 

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 2018 31 decembrie 2017 

Datorii comerciale 10.713.859 5.010.937 

Avansuri primite 812.928 980.071 

 11.526.787 5.991.008 

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

spaţii.  

19. Alte datorii 

 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2017 

Datorii catre angajati 146.637 160.938 

Impozitul curent de platit 351.910 0 

Datorii catre bugetul de stat 491.070 144.022 

Dividende de plata 1.732.818 156.627 

Creditori diversi si alte datorii 0 1.382.193 

Total 2.722.435 1.843.780 

 

20. Rezultatul pe acţiune 

Societatea Transilvania Constructii  a prezentat rezultatul pe actiune in cadrul situatiilor  financiare individuale, 

asadar rezultatul pe actiune nu mai este prezentat in cadrul situatiilor financiare consolidate, intocmite pentru 

grup.   

 

21. Venituri din cifra de afaceri 

 

 2018 2017 

Venituri din vanzarea produselor finite 123.011 73.294 

Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii 40.432.167 24.972.882 

Venituri din activitati diverse 51.098 119.492 

Venituri din vanzarea marfurilor 270.669 258.888 

Venituri din vanzarea produselor reziduale 6.770 11.033 

Total 40.883.715 25.435.589 

 

Mai jos este prezentata corelarea dintre natura veniturilor din Cifra de Afaceri si segmentele de activitate, 

prezentate in Nota 5. 
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Tip Venit 
Parc Logistic Transilvania TRC Park Cluj Novis Plaza 

Toate celelalte 

segmente 
Total  

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Venituri din vanzarea produselor finite 0 0 0 0 0 0 123.011 73.294 123.011 73.294 

Venituri din chirii 24.240.172 19.980.399 13.945.490 3.888.624 1.487.482 359.638 759.023 744.221 40.432.167 24.972.882 

Venituri din servicii prestate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Venituri din activitati diverse 5.948 99.914 0 0 0 0 45.150 19.578 51.098 119.492 

Venituri din vanzarea marfurilor 0 0 0 0 0 0 270.669 258.888 270.669 258.888 

Venituri din vanzarea produselor reziduale 6.770 11.033 0 0 0 0   6.770 11.033 

Total venituri aferente Cifrei de Afaceri 24.252.890 20.091.346 13.945.490 3.888.624 1.487.482 359.638 1.197.853 1.095.981 40.883.715 25.435.589 
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Situatia sintetica a executarii contractelor de inchiriere spatiu in cursul anului 2018: 

 2018 2017 

Sold initial datorii aferente contractelor 2.077.797 1.245.506 

Datorii reluate la venituri 2.077.797 1.245.506 

Cresterea datoriilor aferente contractelor 2.022.381 2.077.797 

Sold final datorii aferente contractelor 2.022.381 2.077.797 
 

Garantii incasate de la clienti la 31.12.2018: 3.082.369 lei 

Garantii incasate de la clienti la 31.12.2017: 2.077.245 lei 

22. Alte venituri 

 2018 2017 

Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati 451.669 176.022 

Alte venituri din exploatare 45.000 439.479 

Total 496.669 615.501 

 

23. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 

 

 2018 2017 

cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 376.585 323.455 

alte cheltuieli materiale 76.224 206.364 

alte cheltuieli externe-cu energia si apa 10.070.685 2.918.359 

Total 10.523.494 3.448.178 

 

24. Cheltuieli cu personalul 

 2018 2017 

Cheltuieli cu salariile 2.212.375 1.553.884 

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate 71.238 69.796 

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 72.487 375.089 

Total 2.356.100 1.998.769 

 

In anul 2018  numarul de angajati din cadrul Grupului a fost de 38,   din care conducerea executiva 3 

angajati si personal administrativ 15. 

In anul 2017 numarul de angajati din cadrul Grupului a fost de 38,   din care conducerea executiva 2 

angajati si personal administrativ 21. 

 

25. Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 

 2018 2017 

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor  11.994.544 10.305.287 

Cheltuieli cu deprecierea activelor circulante-creantele 360.505 112.560 

Cheltuieli cu deprecierea activelor financiare 172.774 -41.268 

Venituri din reluarea deprecierii activelor circulante -175.775 0 

Total 12.352.048 10.376.579 
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26.    Alte cheltuieli din exploatare 

 2018 2017 

Pierdere  din cedarea activelor imobilizate 29.574 178.536 

Cheltuieli cu amenzile,despagubirile si penalitatile 6.675 127.270 

Pierderi din creante 153.767 0 

Cheltuieli  cu sponsorizarile 76.831 32.000 

Cheltuieli cu alte impozite si taxe 973.537 1.094.727 

Alte cheltuieli din exploatare -384.737 -707.406 

Total 855.647 725.127 

 

27. Venituri și cheltuieli financiare 

Venituri din activitatea financiara 2018 2017 

Venituri din dobanzi 4.350 4.830 

Total 4.350 4.830 

 
   

Cheltuieli din activitatea financiara 2018 2017 

Cheltuieli privind dobanzile 3.642.379 3.262.481 

Pierderea neta din diferente de curs valutar 185.853 2.998.358 

Total 3.828.232 6.260.839 

 

 28. Cheltuiala cu impozitul pe profit 

 2018 2017 

Impozitul pe profit curent   
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 1.432.318 203.927 

Cheltueili cu impozitul pe activitati specifice 11.826 11.826 

Total cheltuieli cu impozitele curente 1.444.144 215.753 

   

 2018 2017 

Impozitul pe profit amanat   
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat 0 0 

Venituri din impozitul pe profit amanat -364.063 -85.025 

   

Total 1.080.081 130.728 

 

Reconcilierea cotei de impozitare efective: 

 

 2018 2017 

Profit inainte de impozitare 6.611.864 408.883 

Impozit in conf.  cu rata statutara de impozitare de 16% 
(2017-16%)  1.057.898 65.421 

Efectul asupra impozitului pe profit al   
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   impozitului pe activitati specifice 895 -6.350 

   Rezervei legale -52.348 -2.362 

   Cheltuielilor nedeductibile 275.971 178.290 

   Veniturilor neimpozabile -21.686 -3.245 

   Elementelor similare veniturilor 272.781 83.291 

   Scutirilor pentru sponsorizari -76.831 -32.000 

   Facilitati fiscale-profit reinvestit -12.536 -67.290 

   Inregistrarii diferentelor temporare     nerecunoscute in 
ajustarile IFRS -364.063 -85.025 

Impozitul pe profit 1.080.081 130.730 

 

29. Părți afiliate 

 

Grupul are ca si parti afiliate urmatoarele societati 

 

1.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 

 

Incepand cu Noiembrie 2018 societatea a fost radiata din evidentele Oficiului Registrului Comertului, 

ca urmare a lichidarii voluntare.  

  

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

 

-in perioada 01.01.2018-31.12.2018 grupul  a  desfasurat urmatoarele tranzactii  cu Brieta Industrial 

Com: 

 

              Sold initial creditor  cont 404:              0,00 lei; 

              Rulaj creditor cont 404:               69.400,00 lei; 

              Rulaj debitor  cont 404:               69.400,00 lei; 

              Sold final creditor cont 404:                 0,00 lei  

 

Tranzactiile au constat in achzitia de catre Transilvania Constructii a unui autoturism AUDI A3. 

Tranzactia s-a realizat la valori de piata, pe baza raportului de evaluare intocmit de catre un evaluator 

autorizat 

 

Anul 2017: 

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

 
De asemenea, Societatea Transilvania Constructii 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. 
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     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  Transilvania Constructii a inregistrat cheltuieli cu dobanzile 

aferente creditului contractat in suma de :8.825,28 lei 
 

2 .Alte parti afiliate: 

 

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

10; 

 

In anul 2018  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 2017. 
  

 

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

Societăţii mama, respectiv Transilvania Constructii SA. 

   

Consiliul de Administrație este alcătuit din: 

 

2018 Functia 

Timofte Mircea Presedinte al Consiliului de Administratie  

Timofte Andrei Iancu Membru CA 

Legean Viorel Membru CA 

 

 

2017 Functia 

Timofte Mircea Presedinte al Consiliului de Administratie  

Timofte Andrei Iancu Membru CA 

Legean Viorel Membru CA 

 

Conducerea executivă a Societății este reprezentată de: 

 

2018  Funcţia   

Timofte Andrei Iancu Director General 

Barz Lucian 

Zah Dragos Eugen 

Director Economic 

Director Dezvoltare 

 

 

2017  Funcţia   

Timofte Andrei Iancu Director General 

Barz Lucian Director Economic 

 



 

6 
 

Beneficiile personalului cheie din conducere cuprind: 

      2018 2017 

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie 24.236 22.220 

Salarii platite personalului de conducere 375.919 127.218 
 

Tranzacții cu personalul cheie din conducere 

Dețineri acțiuni 

 31 decembrie 2018  31 decembrie 2017 

 

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 472.466 59,08 59,22  461.635 57,72 57,72 

 

In anul 2018 grupul nu a desfasurat tranzactii cu personalul din conducere.  

In anul 2017 grupul 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 

 

30.   Angajamente 

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

Administrație la 31 decembrie 2018: 13.943.553 EUR  (31 decembrie 2017 in suma  de 4.037.720 

EURO  )  

31.   Active și datorii contingente 

-Datorii contingente 

La data de 31 decembrie 2018 grupul 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 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 26.04.2019 

3 TETAROM SA 479.127,84 30.11.2019 
 

 

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 
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-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 

4 TETAROM SA 96.315,59 30.11.2019 
 

Active contingente: 

Grupul detine urmatoarele active contingente: 

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

Design SRL, aflata in faliment.  La data de 31.12.2018 valoarea nominala a creantei este in suma de 

91.548.795,86 lei; 

Grupul 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 31.12.2018 valoarea nominala a creantei este in suma de 

91.533.547,01 lei; 

Grupul 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 31.12.2018 erau in curs de desfasurare diferite actiuni de executare silita impotriva 

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

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

 

32. Evenimente ulterioare datei Bilantului 

 

La data de 21.01.2019 Consiliul de Administratie al societatii mama a decis schimbarea obiectului 

principal de activitate al societatii, din 4120 „Lucrari de constructii cladiri rezidentiale si 

nerezidentiale” in 6820 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”. 

Aceasta decizie urmeaza a fi aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor”, 
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care a fost convocata pentru data de 24.04.2019. Acest eveniment nu are impact asupra pozitiei 

financiare a societatii, sau asupra rezultatelor financiare. 

 

33. Gestionarea riscului financiar 

Prezentare generală 

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 

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.  

m) 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. 

(i) Expunerea la riscul de credit 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2017 

Creante comerciale si alte creante 12.865.658 3.747.809 

Numerar si echivalente de numerar 11.462.159 7.476.633 

Total 24.327.817 11.224.442 

 

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 acesta 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. 

In vederea evaluarii riscului de credit al clientilor (si implicit in vederea estimatii pierderilor din 

depreciere)  s-au stabilit urmatoarele politici: 

-fiecare client este incadrat intr-o clasa, corespunzator bonitatii de care dispune. Exista 3 clase de 

clienti, respectiv: 

        -clasa A, care cuprinde clienti din categoria societatilor multinationale , institutii publice, regii 

autonome, companii nationale, etc.Pentru creantele clientilor din aceasta categorie, grupul considera 

ca riscul de credit s-a deteriorat :in cazul in care facturile emise catre acesti clienti sunt refuzate la 
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plata , daca respectivul client este implicat in scandaluri financiare de proportii sau in cazul in care 

scadenta este depasita cu mai mult de 180 de zile; 

-clasa B, care cuprinde clientii din categoria societatilor cu reprezentare nationala sau locala, cu 

care grupul colaboreaza de peste 5 ani, fara a exista un istoric de intarzieri semnificative la plata. 

Pentru creantele clientilor din aceasta categorie, grupul considera ca riscul de credit s-a deteriorat : in 

cazul in care facturile emise catre acesti clienti sunt refuzate la plata, daca respectivul client este 

implicat in scandaluri financiare majore sau daca scadenta facturilor este depasita cu mai mult de 120 

de zile. 

Din analiza efectuata asupra portofoliului de creante a rezultat faptul ca in ultimii ani, singurele 

situatii in care clientii din categoria A sau B au inregistrat restante au fost situatiile in care facturile 

emise de grup au fost refuzate la plata de catre clienti, 

-clasa C, care cuprinde clientii neregasiti in categoriile de mai sus. In vederea estimarii pierderilor 

din depreciere, grupul utilizeaza analiza punctuala a fiecarui client, avand in vedere numarul relativ 

redus al clientilor din aceasta categorie. In cazul in care considera ca riscul de credit al clientului s-a 

deteriorat, grupul inregistreaza o ajustare pt depreciere a respectivei creante.  

Criteriile utilizate de grup pentru a determina deteriorarea riscului de credit al unui client din aceasta 

categorie sunt urmatoarele: 

- daca scadenta a fost depasita cu mai mult de 60 de zile ; 

- In cazul in care debitorul contesta creanta; 

- In cazul in care exista mai multe actiuni in instanta , introduse de ceilalti creditori ai 

clientului; 

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

Grupul utilizeaza modelul simplificat, calculand pierderea din depreciere pe toata durata de viata 

a activului. 

(iii) Depreciere 

 

31 decembrie 2018   

in lei Valoare bruta Depreciere 

Curente si restante inte 0 si 30 de zile 4.612.649  

Restante intre 31 si 60 de zile 4.067.161 0 

Restante intre 61 si 90 de zile 79.115 0 

Restante intre 91 si 180 de zile 1.956.870 0 

Restante intre 181 si 360 de zile 53.132 0 

Mai mult de 360 de zile 3.796.619 1.699.888 

Total 14.565.546 1.699.888 

 

Grupul 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 31.12.2018, grupul avea inregistrate urmatoarele creante considerate  drept depreciate  

(analiza individuala): 
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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 39.331,61 litigiu pe rol 

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

8 Doranic Prodcom 2.261,86 in executare silita 

9 Grup 4 Instalatii 23.756,52 in insolventa 

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

11 Interpaul Company 6.482,81 in faliment 

12 Leader Building Construct 340.859,91 in executare silita 

13 MBS Group 17.544,59 in faliment 

14 Metal Man 19.644,66 litigiu pe rol 

15 Mono Constructii 90.819,34 litigiu pe rol 

16 Opt Construct 3.471,68 debit nerecunoscut 

  Total 1.699.888,29   

 

n) 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 Parcurilor Logistice , 

precum si in cadrul spatiilor de birouri,  li se solicita atat achitarea unei garantii, cat si achitarea in 

avans a chiriei, conform cutumelor  comerciale practicate pe piata inchirierilor.  

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

de raportare, inclusiv plățile estimate de dobândă: 

 

31 decembrie 2018 

Valoarea 
contabila 

Fluxuri de numerar 
contractuale 

< 1 an 1-5 ani > 5 ani 

Imprumuturi 139.345.440 158.081.480 14.521.915 56.884.084 86.675.481 

Datorii comerciale si alte datorii 14.249.222 14.249.222 14.249.222 0 0 

Total 153.594.662 172.330.702 28.771.137 56.884.084 86.675.481 
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o) 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 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. 
(i)   Profilul expunerii la risc 

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

purtătoare de dobândă deținute de Grup a fost: 

 

Instrumente cu rata variabila 31 decembrie 2018 31 decembrie 2017 

Datorii financiare 136.388.122 127.145.480 

Total 136.388.122 127.145.480 

 

(ii)   Analiza de senzitivitate a valorii juste pentru instrumentele cu rată de dobândă fixă 

Grupul 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 1.363.881 lei la 31 decembrie 2018, respectiv cu  1.271.455 lei la 31 decembrie 2017. 

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 2018, respectiv  la 31 decembrie 2017, 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 

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 
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venituri în moneda în care rambursează creditele. 

Expunerea Grupului la riscul valutar este prezentată în tabelul următor 

 

  echivalent in RON 

31 decembrie 2018 RON EUR 

Active financiare   
Creante comerciale si alte creante 12.865.658 0 

Numerar si echivalent in numerar 9.802.330 1.659.829 

Total 22.667.988 1.659.829 

   
Datorii financiare   
Imprumuturi 15.749.735 123.595.705 

Datorii comerciale si alte datorii 14.249.222 0 

Total 29.998.908 123.595.705 

 

  echivalent in RON 

31 decembrie 2017 RON EUR 

Active financiare   
Creante comerciale si alte creante 3.337.051 410.758 

Numerar si echivalent in numerar 7.038.058 438.575 

Total 10.375.109 849.333 

   
Datorii financiare   
Imprumuturi 15.583.543 115.075.105 

Datorii comerciale si alte datorii 7.834.788 0 

Total 23.418.331 115.075.105 

 

(ii) Analiza de senzitivitate 

O crestere cu 10% a monedei RON la 31 decembrie 2018 comparativ cu EUR ar fi avut un impact net 

în profit de 12.193.588 lei (pierdere). 

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

în profit de 11.422.577 lei (pierdere). 

O scadere cu 10% a monedei RON la 31 decembrie 2018, 31 decembrie 2017 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. 

p) 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 
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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 supus controalelor fiscale pe 

măsura emiterii unor noi reglementări fiscale.  

q) 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 

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: 

(ii) 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 
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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. 

In anul 2019 grupul va extinde Parcul Logistic Transilvania, prin dezvoltarea unui depozit logistic 

de clasa A, de 14.000 mp. 

Incepand cu anul 2019, 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 2019 grupul intentioneaza sa demareze dezvoltarea celei 

de-a doua faze.  

In cursul anului 2019 grupul va dezvolta primul parc logistic in afara judetului Cluj, prin 

demararea primei etape de dezvoltare a parcului logistic de langa Bacau, pe un teren de cca 8 ha, 

achizitionat in anul 2018. 

 

De asemenea, grupul 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. La 

sfarsitul anului 2018 a demarat dezvoltarea celei de-a 2-a faze, care urmeaza a fi livrata in cursul 

anului 2019.  
r) Adecvarea capitalului 

Politica Grupului 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 Grupului includ capitalul social al societatii mama (Transilvania 

Constructii), diferite tipuri de reserve, rezultatul reportat si interesele care nu controleaza. Grupul nu 

face obiectul unor cerinţe de capital impuse din exterior. 

Consiliul de Administratie al Grupului considera ca stabilitatea financiara a Grupului 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%.  

 

Grupul considera capitalul administrat ca fiind elementele de patrimoniu ce compun capitalurile 

proprii, respectiv:  

-capital social detinut de societatea mama, respectiv Transilvania Constructii.; 

-prime de capital; 

-actiuni proprii (care diminueaza capitalul propriu) 

-rezerve; 

-rezultat reportat; 

-interese care nu controleza 
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Mai jos este prezentata componenta elementelor de capitaluri proprii (capitalul administat de grup)  

la inceputul si la sfarsitul exercitiului financiar 2018: 

 

Element de capital 
Sold la 
01.01.2018 

Majorari Reduceri 
Sold la 
31.12.2018 

Capital social 26.391.783 0 0 26.391.783 

Ajustari ale capitalului 27.019.805 0 0 27.019.805 

Rezerve 6.883.710 345.202 0 7.228.912 

Rezultat reportat 28.537.062 5.132.105 2.584.505 31.084.662 

Interese care nu controleaza -16.009 -34.203 0 -50.212 

Actiuni proprii -104.544 0 0 -104.544 

Total 88.711.807 5.443.104 2.584.505 91.570.406 

 

In cursul anului 2018 nu au avut loc modificari ale capitalului social.  

 


