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Raportul anual pentru exercitiul financiar al anului 2021 

conform Legii nr. 24/2017 si Regulament ASF nr 5/2018 

 

Data raportului Martie 2021 

Denumirea Societatii: IMOTRUST S.A. 

Sediul social: Arad, str. Bicaz, nr.1-5, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, et. 1, 

jud. Arad; 

E-mail: office@IMOTRUSTarad.ro; 

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1680630; 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J02/541/1991; 

Piata bursiera pe care se tranzactioneaza actiunile: Segmentul SMT, Categoria 

AeRO Premium (administrata de Bursa de Valori Bucuresti)- simbol ARCV; 

Capitalul social subscris si varsat: 49.185.494,80 lei; 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Societate: Valoare  

nominala 0,1 lei;  
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 2021 ASPECTE OPERATIONALE PRINCIPALE 

✓ 55 parcele construibile vandute = 17.741 mp in proiect Romana Residence 

(ramas de vandut 3 unitati) 

✓ 42 parcele, respectiv 12.980 mp in proiect Via Carmina 

✓  5 case vandute in proiectele Romana Residence si Via Carmina 

✓ 40% realizat din executie viabilizare Proiect Zona 4 - Via Carmina avand 

suprafata de 89.991 mp (viabilizare= introducere utilitati si construire de 

drumuri) ; 

✓ Predare 4.584 mp drumuri catre autoritatile publice; 

✓ Parcurs etapele 1 si 2 din procesul de obtinere PUZ pe o suprafata de 

aproximativ 14.5 ha pentru dezvoltari viitoare in Loc. Vladimirescu 

✓ 42 ha de teren agricol vandute si 100% din terenuri agricole ramase pe 

stoc arendate. 

✓ Demararea procesului de fuziune intre IMOTRUST SA (societate 

absorbanta) si alte 5 societati afiliate in vederea consolidarii pozitiei 

financiare a IMOTRUST SA; 

✓ Finalizarea si predarea cu succes catre autoritatile locale a unui sens 

giratoriu care fluidizeaza accesul in Cartier Via Carmina 

✓ Restituirea integrala a creditelor bancare; 

✓ Implicare activa si sustinuta in evenimente de responsabilitate sociala prin 

finantarea (prin intermediul Fundatiei “Alber”) a unor proiecte 

educationale; 
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 IMOTRUST -DESPRE NOI PE SCURT 

✓ IMOTRUST S.A. este o companie pe actiuni, de tip „deschisa”, cotata la Bursa de 

Valori Bucuresti din anul 1996, iar din anul 2015 este la categoria AeRO Premium. Din 

decembrie 2020 (in urma procesului de fuziune) compania are cu un capital social de 

49.185.494,8 lei format din 491.854.948 actiuni, si tot din anul 2020 este condusa de 

un Consiliu de Administratie format din 3 membri. 

✓ Incepand din 2019 IMOTRUST SA a inceput un process de consolidare  atat a pozitiei 

financiare cat si a celei de dezvoltator imobiliar, astfel ca dupa 2 procese de fuziune 

finalizate cu success pana in anul 2020, IMOTRUST SA este implicat (in calitate de 

societatea absorbanta) intr-un al treilea process de fuziune demarat in anul 2021. 

✓ Ne mandrim cu o experienta de aproape 30 de ani in domeniul dezvoltarilor imobiliare, 

activand atat in domeniul dezvoltarilor industriale cat si in domeniul dezvoltarilor de 

case si apartamente, investind de asemenea si in terenuri agricole.  

✓ Incepand cu anii 2018-2019 IMOTRUST a identificat o nevoie crescanda a clientilor 

nostri pentru parcele de teren „la cheie”in vederea construirii ulterioare de imobile si a 

actionat in acest sens. 

✓ Suntem printre putinii dezvoltatori imobiliari care au reusit (prin inovatie si 

perseverenta) sa treaca cu bine atat peste criza imobiliara din anii 2009-2011, cat si 

peste cea sanitara provocata de pandemia cu SAR-Cov 2, actionand cu prudenta in 

aceasta perioada de tensiune globala, cauzata de conflictul dintre Rusia si Ucraina pe 

fondul unei inflatii crescande generata in special de cresterea costurilor cu energia. 

✓ Recunostinta fata de clientii nostril si fata de comunitatea din care facem parte ne-o 

exprimam continuu prin finantarea de proiecte de responsabilite sociala, avand un 

partener de nadejde in Fundatia „Alber” 
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 PORTOFOLIU DE PROIECTE 

Proiecte in derulare 

CARTIER VIA CARMINA- Z4 

Perioada: 2020-2022 

Parcele construibile/loturi de case: 108 

Suprafata viabilizata: 9 ha 

Valoare proiect : 4.8 mil euro 
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 CARTIER VIA CARMINA- Z6 

Perioada: 2021-2024 

Parcele construibile/loturi de case: 100 

Suprafata viabilizata: 14,5 ha 

Valoare proiect : 4.3 mil euro 

CARTIER VIA CARMINA- Z2 

Perioada: 2022-2024 

Parcele construibile pentru comercial 

Suprafata viabilizata: 3 ha 

Valoare proiect : 3 mil euro 

 

CARTIER VIA CARMINA- Z4 Extra 

Perioada: 2022-2023 

Blocuri de locuinta in regim redus de inaltime: 2 

Apartamente: 56 

Valoare proiect : 4.4 mil euro 
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 CARTIER VIA CARMINA- Z7 

Perioada: 2022-2024 

Parcele construibile pentru servicii si agrement 

Suprafata viabilizata: 2.8 ha 

Valoare proiect : 0.8 mil euro 
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 HALA INDUSTRIALA – ARAD 

100% grad de inchiriere 
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TERENURI JUD. ARAD 
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BIROURI ARAD 

*In curs de vanzare integrala 
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IMOTRUST- ACTIVITATEA IN ANUL 2021 

Fuziuni/reorganizari 

 In cursul anului 2021 IMOTRUST a demarat un nou proces de fuziune prin absortie cu 

alte 5 societati, in urma caruia IMOTRUST isi creste capitalurile proprii cu o  valoare  de  , iar 

capitalul social se va putea majora (in cazul in care nu vor fi retrageri semnificative) pana la 

un nivel de 55.561.326,8 lei, format din 555.613.268 actiuni, avand fiecare o valoare nominala 

de 0.1 lei. 

Vanzarea de terenuri/parcele de terenuri  

          Societatea si-a canalizat activitatea pe vanzarea de terenuri si parcele de terenuri 

viabilizate incheind acte de vanzare pentru o suprafata totala de peste 65.000  mp cu o valoare 

totala reflectata in venituri de aproximativ 17.9 mil lei.  

Vanzarea si arendarea de terenuri agricole 

          In Arad si in zonele adiacente, IMOTRUST a valorificat- atat din portofoliu sau de active 

cat si din activele preluate in urma procesului de fuziune-  o suprafata aproximativ 42 ha cu o 

valoare reflectata in venituri de aproximativ 5.1 mil lei. De asemenea, o suprafata de 

aproximativ 60 ha este arendata pe o perioada intre 1 an si respectiv 4 ani. 

Situatia creditelor si a surselor de finantare 

 Pana la data de 31.12.2021 IMOTRUST S.A. a rambursat integral soldul creditelor 

bancare, iar la data raportului IMOTRUST SA mai avea sub 100.000 euro de rambursat catre 

actionarii societatii. 
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 Portofoliu de active 

Portofoliu de active al Imotrust la 31.12.2021 insumeaza o valoare contabila totala de 

64.331.011 lei. 

STRUCTURA PORTOFOLIULUI DE ACTIVE  la 31.12.2021: 

 

• Terenuri construibile in suprafata de 300.561 mp in valoare totala de 37.350.857 lei; 

• Terenuri agricole in suprafata de 59,9 - ha in valoare  de 2.625.913 lei; 

• Birouri in suprafata de 1925 mp in valoare  de 1.775.251 lei; 

• 1 hala industriala de 909 mp in valoare de 1.344.635 lei; 

• 1 casa in valoare de 223.389 lei; 

• Parcari si boxe in valoare de 37.098 lei; 

• Alte active in suprafata de 6.600 mp in valoare de 530.601 lei; 

• Actiuni detinute la entitatile afiliate in valoare de 3.821.164 lei; 

• Softuri si aplicatii de tip ERP in cuantum de 97.652 lei; 

• Alte active necorporale in valoare de 181.506 lei 

• Alte active corporale in valoare de 195.221 lei 

• Creante de incasat in urma promisiunilor de vanzare-cumparare case, apartamente, 

parcari, boxe si terenuri in cuantum de 15.480.822 lei; 

• Creante de incasat din activitatea de monitorizare si suport in cuantum de 151.982 lei 

• Lichiditati in cuantum total de 514.920 lei 

 

In anul 2021 valoarea activelor nu a fost amendata prin ajustare. 

 

Responsabilitate sociala 

IMOTRUST achieseaza la principiile si obiectivele Fundatiei Alber, considerand ca 

educatia este cea mai buna „investitie” si credem in educatie ca fundament al dezvoltarii 
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societatii si generator de multiplicare. Astfel, IMOTRUST a fost implicat in mai multe proiecte 

educationale pe parcursul anului 2021, din care amintim 2 proiecte:  

IMOTRUST – Sponsor al Fundatiei Alber 

1. Freelancer, antreprenor sau angajat?  

Perioada: mai-iunie 2021 

Proiectul s-a adresat unui numar de 40 de elevi de la Colegiul National „Vasile Goldis” din 

Arad impreuna cu care prin intermediul mai multor tipuri de activitati am cautat raspunsul 

potrivit pentru fiecare dintre ei la aceste intrebari: freelancer, antreprenor sau angajat? 

 

Activitatile desfasurate au fost:  

activitati live in cadrul atelierelor online cu invitati speciali. Am avut marea bucurie ca in 

cadrul proiectului sa le oferim elevilor ocazia sa discute direct cu antreprenori si freelanceri de 

succes.  

Putem rezuma in cateva cuvinte ceea ce ne-au impartasit (in spiritul filosofiei Ikigai) astfel: 

DO: 

What you love + What the world needs + What you can be Paid for + What you are good at! 

activitati pe platforma eLearning dedicata proiectului – scenarii interactive, quizz-uri 

amuzante, provocari si exercitii creative; 

s-a publicat o colectie de resurse digitale, incluzand tutoriale, video-uri, podcast-uri cu 

informatii de calitate si foarte utile la inceput de drum in freelancing/ antreprenoriat. 
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2. Reabilitarea, modernizarea si dotarea salii de sport a scolii Sfantul Nicolae 

din Arad. 

Perioada: noiembrie 2021 -feb 2022 

Beneficiari: 89 elevi de scoala primara si gimnaziala 

Lucrarile de reabilitare a salii de sport au fost: scos parchet vechi si tunare sapa de beton, 

reparatii pereti si gletuire, montare tavan fals, vopsire pereti si tavan fals, refacere instalatie 

electrca generala si sanitara in vestiare, montare incalzire in pardoseala. 

Dotarile care au fost aduse in sala de sport dupa efectuarea lucrarilor de reabilitare au fost:  

spalier scolar 260X80 cm, banca gimnastica 2m, consola fixa proiectie 0,4m, panou baschet,  

inel baschet,plasa baschet, poarta handbal lemn, plasa handbal . 

 

 

INAINTE

 



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

PENTRU ANUL 2021- IMOTRUST S.A. 
 

 

 

 

P
ag

e1
5

 

DUPA: 

 

 
 

Dezvoltari de proiecte  

Via Carmina 

 Zona 6- In 2021 IMOTRUST a inaintat cu demersurile pentru obtinerea PUZ-ului 

pentru o suprafata de aproximativ 14.5 ha de teren (proprietate proprie) situata in Localitatea 

Vladimirescu (Zona 6), proiect care va genera un numar de aproximativ 100 parcele de teren 

atat pentru constructia de case cat si pentru valorificarea de parcele „la cheie”, apreciind ca 

vom obtine HCL pentru aprobarea PUZ in Q3 anul 2022. 

 Zona 4- Suntem intr-o faza avansata pentru executia intregii infrastructuri rutiere si de 

utilitati pentru proiectului Zona 4 Via Carmina (termen de finalizare executie- iunie 2022), 

proiect care a generat un numar de 108 parcele construibile, parcele care vor fi valorificate ca 

si parcele „la cheie”, construirii de case.  
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Zona 4- extra -IMOTRUST a demarat si conceptul pentru un proiect de  „bloculete” cu regim 

de inaltime P+2E+Er. 

Zona 7- IMOTRUST a demarat procesul de obtinere PUZ pentru o zona de servicii si 

agrement in suprafata totala de 28.000 mp 

 

Alte aspecte legate de activitate 

 In luna decembrie a anului 2021, IMOTRUST a finalizat sensul giratoriu de pe DN 7 

care leaga Mun Arad de Loc. Vladimirescu, giratie care  faciliteaza accesul in cartierul Via 

Carmina, iar in luna februarie a anului 2022 giratia a fost predata in patrimoniul Primariei 

Vladimirescu in vederea administrarii si intretinerii acestuia.  

Accesul facil in Cartierul Via Carmina a constituit, de asemenea, si o etapa intermediara 

in tranzactia cu retailer-ul Lidl (care va dezvolta un magazin in proximitatea intrarii in Cartier 

Via Carmina), tranzactie care se va finaliza in Q3 an 2022. 

 Tot IMOTRUST este in curs de valorificare a unui teren in vederea construirii unui 

complex de tip „stop-shop”. 

 

Aspecte juridice 

IMOTRUST SA nu a fost implicata in cursul anului 2021 in litigii cu impact semnificativ 

(litigiile semnificative aflate pe rol in anul 2020 fiind incheiate in anul 2021 cu hotarari ale 

instantelor din Romania favorabile IMOTRUST), cu exceptia litigiului de mai jos privind 

preluarea unei strazi amenajate din cartierul Via Carmina, pentru care insa ulterior solutionarii 

litigiului s-a facut o oferta de donatie ce urmeaza a se solutiona de catre Consiliul Local al 
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Comunei Vladimirescu (care a preluat in patrimoniul sau mai multe strazi si spatii verzi din 

incinta cartierului in perioada 2021 - 2022).    

 

➢ Pe rolul Tribunalului Arad – Sectia Contencios administrativ s-a judecat Dosarul nr. 

2749/108/2019, partile implicate fiind urmatoarele: IMOTRUST SA (Reclamant), Comuna 

Vladimirescu, Primarul Com. Vladimirescu si Consiliul Local al com. Vladimirescu (parati) 

avand ca obiect: anulare act administrativ. Prima instanta a admis actiunea in contencios 

admin formulata de IMOTRUST in contradict. cu cei 3 parati si a dispus: anularea ca 

nelegala a deciziei continute la pct. 5 a PV din 26.03.2019 de paratul CL Vladimirescu, 

privind refuzul acestuia de a prelua in patrimoniul paratei de ordinul I a terenului cu 

destinatia „drum amenajat” inscris in CF nr. 315570 Vladimirescu cu nr. cad. 315570, 

proprietatea tabulara a reclamantei. A obligat pe paratul Consiliul Local al com. 

Vladimirescu sa adopte o hotarare privind preluarea in patrimoniul paratei Com. 

Vladimirescu a imobilului teren, cu destinatia de drum. Cei trei parati au declarat recurs, 

care s-a judecat la Curtea de apel Timisoara. 

Recursul declarat de paratii recurenti impotriva sentintei civile nr. 788/14.10.2020, 

pronuntata de Tribunalul Arad in dosar nr. 2749/108/2019, in contradictoriu cu reclamanta 

intimata SC IMOTRUST SA. Prin  Decizia nr. 428/01.04.2021 a fost admis recursul si s-a 

casat sentinta recurata, in sensul ca s-a respins cererea promovata de reclamanta SC 

IMOTRUST SA in contradictoriu cu paratii recurenti. 

 

Guvernanta corporativa 

Guvernanta corporativa respecta legislatia romana in vigoare urmarind sa asigure atat 

acuratetea si transparenta in ceea ce priveste rezultatele Societatii, cat si accesul egal al tuturor 

actionarilor la informatiile relevante despre Societatea IMOTRUST. 

IMOTRUST este administrata in sistem unitar conducerea sa executiva fiind asigurata 

de catre Presedintele Consiliului de Administratie S.C. PLUS CONSULT SRL prin 

reprezentantul sau permanent doamna Berar Luisa Maria, impreuna cu Directorul Adjunct, 
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respectiv Dna. Coman Luminita si cu Directorul Economic respectiv doamna Feier Elisabeta 

Melania, sub supravegherea Consiliului de Administratie doamna Kocsis Josan Ioana (avocat) 

si doamna Cirnu Anamaria (specialist resurse umane) 

Elementele de guvernanta corporativa sunt implementate in cadrul IMOTRUST 

conform Codului de Guvernanta Corporativa adoptat de Consiliul Bursei de Valori pentru 

societatile admise la tranzactionare pe AeRO in anul 2016. 

IMOTRUST  a depus si va depune eforturile profesionale legale si administrative 

necesare pentru a asigura alinierea la prevederile Codului de Guvernanta Corporativa si 

prezentarea transparenta a acestor rezultate.  

IMOTRUST SA publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu 

(www.IMOTRUSTarad.ro) detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor, 

respectiv convocatorul, materialele/documentele aferente ordinii de zi, formularele de procura 

speciala, formularele de vot prin corespondenta proiectele de hotarari. De asemenea, 

IMOTRUST  asigura informarea tuturor actionarilor imediat dupa desfasurarea Adunarii 

Generale a Actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu in legatura 

cu deciziile luate in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor si rezultatul detaliat al votului. 

IMOTRUST pune de asemenea la dispozitie actionarilor/investitorilor rapoarte curente, 

comunicate, calendarul financiar, rapoarte anuale si semestriale.  

Relatia directa cu investitorii este asigurata de o persoana desemnata dedicata 

informarii actionarilor in functie de intrebarile adresate in scris sau telefonic in persoana Dnei. 

Oana Merca, e-mail: office@IMOTRUSTarad.ro. 

De-a lungul anilor IMOTRUST s-a conformat cu prevederile Codului de Guvernanta 

Corporativa  si a raportat informatiile privind guvernanta corporativa in mod periodic, prin 

intermediul declaratiei de guvernanta corporativa din cadrul raportului anual si actualizate in 

permanenta prin intermediul rapoartelor curente. 

In perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 au fost adoptate 49 (patruzecisinoua) de Decizii 

ale Consiliului de Administratie din care 2 (doua) au primit vot negativ, ele vizand in mod 

principal activitatea sucursalelor societatii, respectiv IMOTRUST S.A. ARAD-SUCURSALA 

ARAD - DPI, IMOTRUST S.A. ARAD - SUCURSALA TIMISOARA NORD ONE, numirea 

titularilor cu drept de semnaturi in banca pe conturile societatii si ale sucursalelor, convocari 

AGA si alte subiecte asupra carora Consiliul de Administratie trebuie sa decida in baza 

prevederilor Legii nr. 31/1990 si ale Actului constitutiv al Societatii.  

http://www.imotrustarad.ro/
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Coduri si politici 

Societatea IMOTRUST a elabora/ in curs de updatare urmatoarele documente care 

fundamenteaza guvernanta corporativa: 

➢ Codul Etic- in curs de elaborare 

➢ Politica privind conflictul de interese- elaborata si updatata periodic 

➢ Decizii si proceduri de lucru privind Sucursalele IMOTRUST SA 

 

 

Controlul Intern al IMOTRUST este realizat: 

 
➢ de catre compania Associeted Business Auditors SRL membru al CAFR cu numar 

FA788 pe baza unui plan anual de audit si a unor misiuni trimestriale vizand activitati 

din toate departamentele IMOTRUST SA( achizitii, HR, vanzari, etc) inclusiv 

activitatea Sucursalelor IMOTRUST SA. Rapoartele emise urmare a misiunilor de 

audit intern sunt transmise si catre auditorul statutar al societatii. 

 

 

Auditorul IMOTRUST  
➢ In baza Hot. AGOA IMOTRUST SA nr. 3/28.04.2022, s-a decis (i) ratificarea 

mandatului auditorului financiar Halmagean Emil Marian din Arad, str. Hateg, nr. 5, 

bl. 16, sc. A, ap. 20, jud. Arad, inregistrat in Registrul Public Electronic ASPAAS sub 

nr.  AF 4.478 pentru realizarea auditului situatiilor financiare aferente anului 2020 (ca 

urmare a declararii auditorului numit Horga Consulting S.R.L. a unei posibile 

incompatibilitati) si (ii) numirea aceluiasi auditor financiar in persoana D-lui 

Halmagean Emil Marian pe o perioada de 5 luni, respectiv, pana la data de 30.09.2021;  
in baza hot. AGOA IMOTRUST S.A. nr. 1/30.07.2021 s-a prelungit mandatul 

auditorului Halmagean Emil Marian cu o durata de 2 luni, respectiv, de la data de 

01.10.2021 pana la data de 30.11.2021;  
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➢ Conform convocatorului AGOA si AGEA IMOTRUST S.A. din data 

31.03.2022/01.04.2022 s-a supus spre aprobare prelungirea mandatului auditorului 

numit sau numirea unui alt auditor in vederea auditarii situatiilor financiare pentru anul 

2021.  

 

 

CONSILIU DE ADMINISTRATIE SI SALARIATII 

Consiliu de administratie 

 Reprezinta organul decizional cu privire la aspectele semnificative pentru IMOTRUST, 

indeplinind toate actiunile si actele necesare pentru realizarea obiectului de activitate a 

IMOTRUST (mai putin cele care, conform legii, cad in sarcina competentei adunarii generale 

a actionarilor) si implicandu-se, prin membri lui, la nivel strategic in activitatea IMOTRUST .  

 Consiliul de Administratie se intruneste in mod regulat, pentru indeplinirea eficienta a 

sarcinilor ce cad in responsabilitatea sa, delegand conform legii si a actului constitutiv 

competentele de conducere executiva catre Presedinte de CA. Astfel, in virtutea celor 

exprimate anterior, in anul 2021, Consiliul de Administratie s-a intrunit de 49 de ori. 

 Consiliu de administratie este format din 3 membri : 

• Berar Luisa Maria (incepand cu data de 01.05.2021 in baza Hot. AGOA nr. 

2/28.04.2022), Presedinte al Consiliului de Administratie conform Deciziei C.A. nr. 

30/04.05.2021);  

• Kocsis Josan Ioana- membru neexecutiv al Consiliului de Administratie (incepand cu 

data de 30.06.2020 in baza Hot. AGOA nr. 1/30.06.2020); 

• Cirnu Anamaria- membru neexecutiv al Consiliului de Administratie (incepand cu 

data de 01.05.2021 in baza Hot. AGOA nr. 2/28.04.2021); 
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Mandatele membrilor Consiliului de Administratie sunt valabile pana la data de 

30.06.2024.  

Contractele de administrare cu membrii Consiliului de administrare au fost incheiate pe 

perioada determinata, respectiv pana la 28.02.2022, conform celor aprobate prin HAGA cu 

privire la remuneratia acestora, in baza planului de afaceri/bugetului de venituri si cheltuieli al 

anului 2021 care este valabil pana la data de 28.02.2022, iar pentru decada urmatoare se vor 

aproba noi contracte de administrare, pe perioada echivalenta planului de afaceri/bugetului de 

cheltuieli care urmeaza a fi aprobat prin HAGA. 

Salariatii IMOTRUST 

 La sfarsitul anului 2021, pe langa cei 3 membri ai Consiliului de Administratie, 

IMOTRUST inregistra un numar de 23 salariati, din care in concediu de maternitate un numar 

de 2 angajati si 2 angajati cu CIM suspendat pentru perioada cat indeplinesc functii care 

presupun acest lucru. Raporturile cu angajatii IMOTRUST se desfasoara in baza contractelor 

individuale de munca, a fiselor de post si a regulamentului intern, elaborarea, implementarea 

si respectarea acestora cazand in sarcina Managerului de Resurse Umane. Mentionam ca 

angajatii nu sunt organizati in sindicat.  
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PIATA IMOBILIARA IN ROMANIA 

DATE GENERALE 

➢ Fata de anul precendent, in 2021 numarul autorizatiilor de construire rezidentiale a fost in 

crestere cu 25,1% fata de aceeasi perioada din 2020 - in primele 11 luni din 2021 au fost 

eliberate 47.276 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale 

➢ In profil teritorial, avem o crestere de +55.926 mp a suprafetei utile la autorizatiile de 

construire eliberate pentru cladirile nerezidentiale este reflectata in urmatoarele regiuni de 

dezvoltare:  

- Sud-Muntenia (+35.143 mp),  

- Centru (+28.613),  

- Vest (+15.452),  

- Bucuresti-Ilfov (+6.161) 

- Sud-Est (+4.506).  

Scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare:  

- Nord-Vest (-23.981 mp),  

- Sud-Vest Oltenia (-6.860) 

- Nord-Est (-3.108).; 

Sursa: INSS Romania 

 

INVESTITII 

➢ Volumul total al investitiilor din Romania in anul 2021 a crescut cu peste 60% fata de anul 

2020.  Ca si in anul precedent, Bucurestiul continua sa fie in topul tranzactiilor, cu peste 54% 

din volumul investitiilor.  

sursa:  CBRE 

➢ In perioada imediat urmatoare – pe termen scurt – preturile locuintelor ar putea avea o 

contractie redusa, dar cresterea cererii si a costurilor de construire va duce pe termen mediu la 

majorarea acestor preturi. 

Sursa: Rev. Arena Constructiilor 
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➢ Preturile solicitate de catre dezvoltatori (in special pentru ansambluri rezidentiale, dar si 

pentru apartamentele vechi) au fost mai mari in 2021 cu peste 18% fata de cele cerute in 2020. 

➢ Segmentul de birouri, dar si sectorul industrial au ramas in continuare primele in competitia 

tranzactiilor care au angajat interesul investitorilor pe tot parcursul anului 2021. 

 

  Sursa:  Imobiliare.ro 

 

BIROURI 

➢ La sfarsitul anului 2021, numarul ofertelor pe piata de birouri in Bucuresti a crescut cu peste 

245.000 mp.  crescut stocul de birouri monderne in Bucuresti cu: 104.000 mp.  

➢ 2022 - un an de referinta privind consolidarea strategiilor imobiliare - optiunile hibride de 

lucru ale angajatilor vor conduce catre o crestere a cererii pe piata imobiliara a chiriilor. 

Sursa: CBRE 

 

INDUSTRIAL 

➢ In 2021, stocul total de spatii moderne industriale din Romania a atins 5,6 milioane mp, cu 

peste 500.000 mp livrati doar in 2021. 

➢ Capitala Bucuresti conduce in topul spatiilor industriale moderne, acumuland peste 60% 

cerere si oferta.  

Sursa: CBRE 

 

➢ Piata a fost foarte dinamica si in 2021 continuand evolutia din 2020, sustinuta de o cerere 

din sectoare diverse ale economiei - retail traditional, comert online, logistica si distributie. 

➢ factori cheie de stimulare a cererii: 

- extinderea comertului online; 

- masurile de eficientizare operationala; 

- scurtarea lanturilor de aprovizionare. 

➢ Pana la finalul anului 2022, se preconizeaza ca stocul de spatii industrial modern sa creasca 

cu peste 500.000 mp  

Sursa:  Cushman & Wakefield Echinox 
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TERENURI 

➢ Pe parcursul anului 2021, la nivelul intregii tari, circa 290 ha cu potential de dezvoltare au 

fost vandute. 

➢7% din totalul tranzactiilor au fost cumparata in principal pentru dezvoltarii viitoare de 

proiecte cu utilizare mixta.  

Sursa: CBRE 

 

➢ pentru jud. Arad, numarul tranzactiilor cu terenuri agricole inregistrate in judetul Arad s-a 

injumatatit in 2021 fata de anul anterior. 

➢ datele statistice arata insa o crestere a pretului mediu de vanzare a unui hectar, mai mare cu 

20 % fata de 2020 

 

sursa: CBRE 
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DIRECTII STRATEGICE 2022 

 

✓ Continuarea procesului de consolidare a patrimoniului IMOTRUST  

prin fuziunea cu alte societati; 

✓ Finalizarea executiei de utilitati si drumuri aferente proiectul 

rezidential in suprafata de aproximativ 9 ha din Loc. Vladimirescu 

(Zona 4) in Q2 2022; 

✓ Valorificarea a 50% din proiectul Zona 4- Via Carmina 

✓ Obtinerea autorizatii de construire si demarare executie drumuri si 

utilitati aferente terenului in suprafata de aproximativ de 14.5 ha 

(Zona 6) pentru dezvoltari rezidentiale viitoare; 

✓ Demarare procesului de obtinere PUZ aferent terenului in suprafata 

de aproximativ 3 ha (Zona 2) pentru dezvoltare comerciale viitoare; 

✓ Demararea executiei primului bloc de locuinte in regim de P+2E+Er 

in Zona 4 Extra Via Carmina 

✓ Obtinerea PUZ aferent terenului in suprafata de aproximativ de 2.8 

ha (Zona 7) destinate pentru servicii si agrement; 

✓ Obtinere autorizatiei de construire si demararea executiei unui 

proiect imobiliar constand intr-un bloc de locuinte (112 

apartamente) cu spatii comerciale la parter (15 SAD) in 

Timisoara; 

✓ Digitalizarea activitatii personalului IMOTRUST prin 

implementarea unui sistem de tip ERP; 
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✓ Identificarea de noi oportunitati de investitii/dezvoltare; 

✓ Continuarea procesului de promovare si lichidizare a terenurilor 

pentru care nu sunt planificate dezvoltari viitoare; 

✓ Continuarea implicarii active a IMOTRUST in activitati privind 

responsabilitatea sociala; 

Toate cele de mai sus sunt cuprinse si in cifre conform Bugetului de venituri si 

cheltuieli pentru perioada martie 2022- februarie 2023 propus spre aprobare AGA – 

Anexa 4. 
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 REZULTATE FINANCIARE 2021 

Performanta financiara: 

mii lei 2021 2020 Var.% 

Active imobilizate din care 
              

10,937.41  
16,111.59 68% 

Imobilizari necorporale 
                   

279.16  
460.72 61% 

Imobilizari corporale 
                

6,837.09  
10952.66 62% 

Imobilizari financiare 
                

3,821.16  
4,698.21 81% 

Active circulante, din care 
              

53,393.60  
70,585.28 76% 

Stocuri 
              

37,245.88  
52,759.09 71% 

Creante 
              

15,632.80  
12,802.78 122% 

Numerar si echivalente de 

numerar 

                   

514.92  
5,023.42 10% 

Total active 
              

64,331.01  
86,767.06 74% 

Cheltuieli in avans 
                     

72.99  
4.65 1570% 

Datorii, din care 
                

9,393.25  
33,558.95 28% 

Imprumuturi bancare si 

obligatiuni 

                   

105.39  
10,416.27 1% 

Provizioane 
                   

836.79  
6.55 12775% 

Venituri in avans 
                          

-    

                         

-    
0% 

Capitaluri proprii 
              

54,173.96  
53,206.22 102% 

 

Cresterea capitalului propriu fata de anul 2020 se datoreaza profitului net inregistrat in 

societate. 

Valoarea stocurilor s-au diminuat ca urmarea a valorificarii productiei in curs si 

respectiv a activelor societatii. Unele dintre tranzactii (teren Vladimirescu denumit generic PIC 
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si respectiv teren din cartierul Romana Residence) a fost valorificat cu plata intr-un termen de 

1 an de zile respectiv 3 ani, motiv pentru care se observa cresterea de creante ale societatii. 

Valoarea lichiditatilor s-a diminuat avand in vedere rambursarea de catre societate a 

creditelor si imprumuturilor. Se poate observa diminuarea acestora in pozitiile bilantiere. 

Societatea a constituit provizione de acoperire a impozitelor viitoare care ar putea fi 

calculate in momentul utilizarii rezervelor societatii. 

 

Pozitia financiara prin prisma contului de profit si pierdere: 

 

mii lei 2021 2020 Var.% 

Venituri din exploatare, din care: 
                 

(1,427.93) 
       (415.41) 344% 

Cifra de afaceri 
                 

26,274.68  
9,651.35 272% 

Venituri aferente costului productiei in curs de executie  
               

(30,309.71) 
  (12,682.34) 239% 

Alte venituri din exploatare 
                   

2,607.10  
2,615.58 100% 

Cheltuieli din exploatare, din care: 
                 

(2,312.37) 
    (2,128.96) 109% 

Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile               1,524.83  36.58 4168% 

Cheltuieli cu personalul 
                   

1,601.44  
472.4 339% 

Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si 

necorporale 

                      

272.20  
35.86 759% 

Ajustari de valoare privind activele circulante 
               

(15,253.92) 
-4,165.35 366% 

Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale 
                             

-    
786.66 0% 

Ajustari privind provizioanele 
                      

829.25  
-3,559.29 -23% 

Cheltuieli cu impozitele si taxele locale 
                      

479.03  
312.95 153% 

Alte cheltuieli din exploatare 
                   

8,234.80  
3,951.23 208% 

Rezultat din activitatea de exploatare: 
                      

884.44  
      1,713.55  52% 
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Venituri financiare, din care: 
                      

781.12  
      4,994.49  16% 

Venituri din interese de participare 
                      

278.93  
0.00 100% 

Venituri din dobanzi 
                        

11.78  
18.5 64% 

Alte venituri financiare 
                      

490.41  
4,975.99 10% 

Cheltuieli financiare, din care: 
                      

649.21  
4,346.15 15% 

Cheltuieli privind dobanzile 
                      

244.01  
781.53 31% 

Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare 
                             

-    

                         

-    
0% 

Alte cheltuieli financiare 
                      

405.20  
3,564.62 11% 

Rezultat din activitatea financiara: 
                      

131.91  
         648.34  20% 

Rezultatul brut al exercitiului financiar 
                   

1,016.35  
      2,361.89  43% 

 

 

In cursul exercitiului financiar al anului 2021 societatea IMOTRUST S.A. a inregistrat 

un profit net de 1.016.344 lei, dupa provizionarea impozitelor viitoare care s-ar putea genera 

la o utilizare a rezervelor pentru acoperirea pierderilor 

Cifra de afaceri a societatii IMOTRUST S.A. realizata in valoare totala de 26.274.683 

lei, este compusa din venituri pe urmatoarele  segmente de activitati: 

- Venituri din vanzarea produselor finite/productiei 23,6 mil lei; 

- Venituri din servicii prestate      1,09 mil lei; 

- Venituri din vanzare de marfa     1,25 mil lei 

- Venituri din inchirierea activelor detinute  0,33 mil lei; 

Total cifra de afaceri   26,27 mil lei. 

Cu toate acestea veniturile totale din exploatare au valoare negativa datorita descarcarii 

de gestiune a productiei in curs la o valoare mult mai mare decat valoarea de valorificare. 

Aceata valoare mult mai mare descarcata provine in special din valoarea descarcata a terenului 



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

PENTRU ANUL 2021- IMOTRUST S.A. 
 

 

 

 

P
ag

e3
0

 

viabilizat vandut in Cluj. Dar acest lucru a fost estimate inca din anii anteriori, moment in care 

s-au constituit provizioane de depreciere pentru productia in curs din locatia Cluj.  

Se constata o crestere semnificativa a cifrei de afaceri generata in principal de 

valorificarea terenului in suprafata de 32.067 mp situat in intravilanul municipiului Cluj 

Napoca la pretul de 9,57 mil. lei si respectiv a terenului din cartierul Romana Residence in 

valoare de 6,1 mil lei. 

Activitatea de exploatare inregistreaza in anul 2021 un profit in suma de 0,88 mil lei, 

generat de valorificarea activelor detinute la un pret mai mare decat costul de achizitie sau 

productiei, dupa caz. 

Societatea IMOTRUST a obtinut din activitatea financiara desfasurata un profit in 

valoare de 0,131 mil lei. 

Societatea a inregistrat in exercitiul financiar 2021 un numar mediu de 16 salariati. 

Salariile brute platite salariatilor in anul 2021 se ridica la suma de 1,49 mil lei. Societatea 

inregistreaza cheltuieli cu asigurarile sociale in suma de 0,04 mil lei. Tichetele de masa 

acordate salariatilor sunt in suma de 0,07 lei. 

Profitul realizat propunem a fi repartizat cu respectarea prevederilor legale, astfel: 

Destinatia profitului Suma (lei) 

Profit net de repartizat: 1.016.344 

 - Rezerve legale – conform prevederilor  legale 

 - Acoperirea pierderilor reportate din anii precedenti 

50.817 

965.527 
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POLITICA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI 

Conducerea companiei trateaza gestionarea riscurilor ca pe o componenta esentiala a 

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

Prin specificul activitatii derulate, IMOTRUST SA este expusa unor riscuri diverse, 

cum ar fi: 

a. Riscul de piata 

Privim cu prudenta la anul 2022 din cauza conflictului intre Rusia si Ucraina care, pe fondul 

unei crize generate de preturile energiei si o inflatie crescuta, poate conduce la o crestere si 

mai accelerata a costurilor materialelor de constructie, costuri care pot influenta semnificativ 

piata imobiliara nationala/locala. Monitorizam continuu atat pietele interne de materiale de 

constructie cat si evolutiile preturilor pe pietele internationale ale elementelor care pot afecta 

piata imobiliara, astfel incat sa poata fi luate masuri care sa asigure stabilitatea societatii. 

b. Riscul valutar  

 Riscul valutar reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca 

urmare a variatiei cursurilor de schimb valutar. 

 In anul 2020 IMOTRUST si-a rambursat integral creditele in valuta. Cu toate acestea, 

o crestere semnificativa a cursului de schimb pentru moneda euro, poate afecta activitatea 

IMOTRUST in special in ceea ce priveste costurile de achizitie ale materialelor si serviciilor 

din constructii.  Conducerea societatii monitorizeaza continuu preturile materialelor si 

serviciilor dezvoltand un compartiment propriu de achizitii (buyer) care are ca obiectiv 

achizitia de materiale si servicii la costurile optime ca raport intre calitate si pret. 

c. Riscul ratei dobanzii 

 Riscul ratei dobanzii reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze 

ca urmare a variatiei ratelor dobanzilor de pe piata. 
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  IMOTRUST preconizeaza o crestere a costurilor de creditare pe fondul inflatiei 

crescande si a conflictului dintre Rusia si Ucraina si va face toate demersurile, ca in cazul in 

care acceseaza finantari, sa acceseze la costuri care sa nu ridice asupra situatiei rentabilitatii 

societatii riscuri semnificative de depreciere. 

 

d. Modificari legislative 

 Riscul rezultat din modificarile dese ale legislatiei coroborat cu modificari ale regimului 

de obtinere a documentatiilor de urbanism si autorizare a proiectelor ramane un risc ridicat, 

care necesita o atentie si monitorzare continua pentru anticiparea si diminuarea efectelor 

nedorite asupra activitatii IMOTRUST. 

 

e. Riscul de creditare  

 Riscul de creditare reprezinta riscul ca una din partile participant la un instrument 

financiar nu isi va indeplini o obligatie, fapt ce va determina ca cealalta parte sa inregistreze o 

pierdere financiara. 

 Inasprirea conditiilor de creditare poate avea un effect negativ atat asupra capacitatii 

IMOTRUST de a dezvolta proiecte noi cat si asupra clientilor nostri care acceseaza credite 

bancare in vederea achizionarii de produse imobiliare ale IMOTRUST. IMOTRUST cauta 

solutii pentru diversificarea surselor sale de finantare si comunica continuu cu 

clientii/potentialii sai clienti pentru a gasi variante care sa ajute in achizitie. 

 

f. Riscul operational  

In functie de evolutia pietei imobiliare, exista posibilitatea ca activele imobiliare detinute 

si cele care se preconizeaza a fi construite sa nu poata fi valorificate conform planului de afaceri 

actual. Pentru evitarea acestui risc urmarim in permanenta evolutia pietei, iar dezvoltarile 

imobiliare le adaptam in timp astfel sa avem o corelare a cererii si ofertei. 

g. Riscuri tehnice si de executie 

     Acestea reprezinta riscul de a fi obligati sa intervenim in unele situatii pentru unele remedieri 

ca urmare a unor vicii ascunse. Aceste riscuri sunt acoperite in general prin garantiile blocate 
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constructorilor si prin asigurarea activelor prin companii de asigurare cu o buna reputatie, dar 

unele deficiente pot aparea ulterior deblocarii sumelor retinute. 

IMOTRUST PE PIATA DE CAPITAL 

Actiunile IMOTRUST  sunt tranzactionate: Segmentul ATS, categoria AeRO Premium, 

administrata de catre Bursa de Valori Bucuresti, avand simbolul ARCV.  

                     Capitalizarea bursiera comparativa, pentru anii 2020-2021 este urmatoarea : 

Indicator 27.11.2020 31.12.2021 Variatie 

Curs bursier (lei/actiune) 0,0170 0.1720 913% 

Numar actiuni 425.744.822 491.854.948 15.5% 

Capitalizare bursiera (lei) 7.237.661,97 84.599.051 1.168% 

          

Marimea blocului de tranzactionare este de o actiune, iar limita de tranzactionare este 

+/-  30%. 

Reamintim ca in anul 2021 IMOTRUST a fost implicat intr-un proces de fuziune prin 

care a absortit societatile Arcvia Minerva S.A. si respectiv, Alber Holding Managament S.A.. 

In urma procesului de fuziune capitalul social al IMOTRUST a ajuns la 49.185.494,8 lei format 

din 491.854.948 actiuni.  

In aceasta perioada, IMOTRUST este implicat intr-un alt proces de fuziune, in calitate 

de absorbanta a societatilor: Imovest Clean SA, Bermo Real Estate&Development SA, Aritec 

Expo SRL, Polsland Development SRL si Albedra Homes SRL ( toate in calitate de absorbite). 

Astfel, structura actionariatului IMOTRUST actuala, inaintea procesului de 

fuziune pe rol, este urmatoarea: 
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Actionar Actiuni Procent 

SC UTA SA loc. ARAD, jud. ARAD 364.106.168 74,0271435% 

SC BLOC 03 UTA SRL loc. ARAD, jud. ARAD 74.508.731 15,1485170% 

SC BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT & INVESTMENT SA 

loc. ARAD, jud. ARAD. 
7.476.405 1,5200427% 

alti actionari/others 45.763.644 9,3042968% 

TOTAL 491.854.948 100 % 

                  

Structura potentiala a actionariatului  IMOTRUST, dupa finalizarea procesului de 

fuziune pe rol (in cazul in care nu apar tranzactii majore sau retrageri semnificative) va fi 

urmatoarea: 

Valoare nominala [lei/actiune] 0,10 

Actionariat IMOTRUST SA 

Numar actiuni 555.613.268 

UTA SA 409.906.194  

Bloc 03 UTA SRL 90.160.283  

altii 55.546.791  

ACTIUNI - TOTAL 555.613.268  

Capital social (dupa fuziune) 55.561.326,80 lei 
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Evolutia cotatiilor a fost in continuare modesta in ultimii ani, emitentul performand per 

global mai slab decat indicele pietei bursiere, BET.  

 

               Pe parcursul anului 2021 IMOTRUST a raportat in piata toate informatiile cerute de 

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

a fost sanctionata de autoritatile pietei. 

Actiuni detinute de membrii Consiliului de Administratie la data de 

31.12.2021 

- Dna Berar Luisa Maria -Presedintele Consiliului de Administratie detinea un numar de 

107.306 actiuni, reprezentand 0.0218% din capitalul social al IMOTRUST – actiuni obtinute 
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partial ca urmare a unui proces de fuziune si partial prin achizitie de pe piata de capital,  toate 

achizitiile fiind declarate in conformitate cu prevederilor legale. 

- Dna. Kocsis Josan Ioana nu are detineri in societatea IMOTRUST S.A. 

- Dna. Cirnu Anamaria nu are detineri in societatea IMOTRUST S.A. 

    Dividende cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani       

       Societatea a inregistrat pierderi contabile cumulate in ultimii 3 ani, astfel ca  nu s-au 

distribuit dividende in perioada mentionata. 

    Actiuni proprii  

          Societatea nu are detineri de actiuni proprii. 

          Societatea nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta in 2021 si nu are emise alte 

titluri financiare, cu exceptia actiunilor. 

   Participatii detinute (directe si indirecte ) in alte societati  

IMOTRUST, la data de 31.12.2021,  avea detineri in urmatoarele societati; 

➢ La SMART ESTATE DEVELOPER SA cu sediul in mun. Arad, str. Lucius Verus, nr. 

3, jud. Arad, detine un nr. de 4.500 actiuni reprezentand 75% din capitalul social din 

capitalul social al societatii de 6.000 actiuni; 

➢ La ALBEDRA HOMES SRL cu sediul in Municipiul Arad, Strada BICAZ, Nr. 1-5, 

Cladire de Birouri, Apart/Birou Nr. 3, Judet Arad, detine un nr. de 3.085 parti sociale 

reprezentand 100% din capitalul social al societatii de 3.085 parti sociale; 

➢ La GALCER DEVELOPMENT SA cu sediul in Municipiul Arad, Strada BICAZ, Nr. 

1-5, Cladire de Birouri, Apart/Birou Nr. 3, detine un nr. de 2.571 actiuni reprezentand 

5,58% din capitalul social al societatii de 46.100 actiuni; 
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➢ La REGISTRUL INDEPENDENT RIAVEST SRL cu sediul in Municipiul Timis, B-

dul MIHAI VITEAZU, nr. 30, Et:1, Ap:SAD 108/B   detine un nr. de 375 parti sociale 

reprezentand 9,53% din capitalul social al societatii de 3.935 actiuni; 

➢ La IFB FINWEST SA cu sediul in Arad, str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 5, ap. 4 si 5, 

detine un nr. de 1.000.000 actiuni din capitalul social al societatii de 91.958.209 actiuni; 

 

ANEXE: 

Anexa 1 - Stadiul implementarii Codului de Guvernanta Corporativa 

Anexa 2- Situatii financiare pentru exercitiul financiar 2020 

Anexa 3 - Raportul Auditorului Statutar 

 

Anexa 4- Propunere de Buget venituri si cheltuieli pentru perioada martie 2022-februarie 

2023 

 

 


