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CAP. 1 PREZENTARE GENERALA:  

 S.C. IMOTRUST S.A.este o societate deschisa, cu un capital social la 31 decembrie 2019 

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

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

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

1.1. Analiza activităţii Societăţii  

     a) Descrierea activităţii de baza a Societăţii  

          Societatea IMOTRUST a ramas canalizata pe vanzarea de active rezidentiale, constructia 

de case, vanzarea lor,  arendarea si vanzarea terenurilor agricole. 

          Pentru zonele din Via Carmina se doreste vanzarea caselor edificate si a  parcelelor deja 

viabilizate (partial sau total), pentru a reduce stocul de active.  

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

suplimentare.   

          b) Precizarea datei de înfiinţare a Societăţii, indeplinirea conditiilor legale de 

functionare, istoric si prezentare generala 

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

J02/541/1991, avand cod de identificare fiscală RO 1680630. 

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

republicata si Legii 24/2017 privind piata de capital,  avand ca obiect principal de activitate 

Dezvoltare (promovare) Imobiliara (Cod CAEN 4110). 

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

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

Depozitarul Central. 

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

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

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

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

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

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

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

inchirierea si valorificarea de active imobiliare proprii ori inchiriate. 
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       In Aprilie 2006, Arconserv a fuzionat prin absorbtie cu alte 5 companii, controlate de 

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

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

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

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

imobiliara puternica. In luna octombrie a aceluiaşi an, denumirea societatii a fost schimbată in 

Imotrust S.A. 

          c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a Societăţii, ale 

filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului financiar; 

La data de 11.04.2019 prin Hotararea nr. 66/11.04.2019  pronuntata de Tribunalul Arad, 

sectia a-II-a civila, s-a admis cererea formulata de Imotrust SA privind fuzionarea si preluarea de 

catre aceasta a societatilor Via Carmina Business SA si Zona 5 Via Carmina, fuziune aprobata de 

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor Imotrust S.A. prin hotararea nr. 1A/14.03.2019 

conform Proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 2413 

din 25.06.2018. 

Astfel, in baza protocoalelor de predare-primire, la data de 23.04.2019 are loc 

transmiterea patrimoniului de la societatile Zona 5 Via Carmina S.A. si Via Carmina Business 

S.A. catre Imotrust S.A. 

 

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

In exercitiul financiar 2019 Societatea a vandut (instrainat) mai multe active, respectiv 

parcele de teren parcelate cu suprafete cuprinse intre 30 mp si 811 mp din Cartierul Via 

Carmina in baza Deciziilor de Directorat, in valoare totala de aproximativ 958.967 Euro 

Toate vanzarile de active ale Societatii, au fost efectuate cu respectarea legislatiei in vigoare. 

In cursul anului 2019 s-a oferit spre donatie cu titlu gratuit catre Comuna Vladimirescu a 

tronsoanelor de strada amenajate (drum construit) de catre Societate (in calitate de proprietara 

tabulara) ce compun impreuna strada Augusta, artera principala de circulatie de uz si utilitate 

publica conform PUZ din Cartierul Via Carmina, loc.Vladimirescu,jud.Arad, inscrise in 

urmatoarele Carti Funciare: 

- in CF 315574 a localitatii Vladimirescu cu suprafata de 1937mp; 

- in Cf 315570 a localitatii Vladimirescu cu suprafata de 3200 mp; 

- in CF 314452 a localitatii Vladimirescu cu suprafata de 1326 mp; 

- in CF 317388 a localitatii Vladimirescu cu suprafata de 6867 mp; 

- in CF 317386 a localitatii Vladimirescu cu suprafata de 2907 mp; 

         e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii Societatii: 

I. Principalele vanzari de imobilizari financiare in anul 2019:              
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In cursul anului 2019 au avut loc vanzari de actiuni detinute de Imotrust SA  in capitalul 

social al societatii Arcvia Minerva SA catre creditoarele UTA si ABH Residence Development 

SA (fosta Parc Industrial UTA) in vederea onorarii obligatiilor de plata decurgand din contracte 

de imprumut foarte vechi incheiate cu creditoarele, respectiv o datorie fata de creditoarea UTA 

in suma de 6.242.640,80 lei si o datorie fata de creditoarea ABH Residence Development  SA  

in suma de 2.359.220,35 lei pentru care creditoarele aveau titluri executorii obtinute inca din 

anul 2014.  

Cu toate ca in cadrul executarii silite creditoarele au acordat numeroase esalonari la plata 

si au incercat toate formele de recuperare a creantelor inclusiv prin acordarea de scutiri de 

penalitati pentru anumite perioade, Imotrust SA nu a mai avut posibilitatea sa achite datoriile.  

Astfel ca, la data de 06.03.2019 in dosarul de executare silita nr. 1313/2018 a avut loc 

licitatia prin vanzare, in contul creantei detinute de UTA SA si s-a adjudecat un numar de 

241.924 actiuni detinute de Imotrust SA in capitalul social al societatii Arcvia Minerva SA, 

pentru pretul de 6.290.042,30 lei reprezentand debit si cheltuieli de executare, iar la data de 

05.04.2019 in dosarul de executare silita nr. 1015/2014 a avut loc licitatia prin vanzare, in 

contul creantei detinuta ABH Residence Development  SA (fosta Parc Industrial UTA) in suma 

totala de 2.369.720,35 lei, s-au adjudecat un numar de 123.000 actiuni detinute de Imotrust SA  

in capitalul social al societatii Arcvia Minerva SA, pentru pretul de 3.198.000 lei diferenta de 

pret in suma de 828.279,65 lei fiind achitata de catre ABH  Residence Development  SA catre 

Imotrust SA. Determinarea pretului acțiunilor S.C. ARCVIA MINERVA S.A., s-a facut în baza 

Raportului de evaluare cu nr. 70 din data de 24.10.2018 intocmit de d-na Luca Florica – 

evaluator ANEVAR. 

 

Active imobilizate 

 

a) Imobilizări necorporale 

 

Imobilizarile necorporale cuprind: concesiuni, brevete si licente. 

Cresterea de valoare pentru imobilizarile necorporale o reprezinta: 

- Pentru suma de 133 lei- prelungire licenta SAGA modul salarii; 

- Pentru suma de 3.636 lei – certificat de inregistrare Oficiul de Stat pentru Inventii si 

Marci  nr. 137013 (marca OSIM) si nr. 133308 preluata de la societatea Via Carmina 

Business cu ocazia fuziunii, cu valabilitate pana la data de 08.12.2024 respectiv 

19.02.2023. 

 

Reducerea de valoare a imobilizarilor necorporale este in suma de 161 lei si o reprezinta 

scoaterea din evidenta a programului informatic SAGA cu ocazia inventarierii patrimoniului. 

 

b) Imobilizari corporale  

Valoarea bruta a imobilizarilor corporale la 31.12.2019 este de 4.460.209 lei. 
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Cresterea de valoare pentru imobilizarile corporale o reprezinta: 

- Pentru suma de 30.111 lei – teren aferent casa 166 si 167 preluata de la societatea Zona 

5 Via Carmina cu ocazia fuziunii; 

- Pentru suma de 569.187 lei – constructie casa 166 si 167 preluata de la societatea Zona 

5 Via Carmina cu ocazia fuziunii; 

- Pentru suma de 4.433 lei – sistem de irigatie casa 166 si 167 preluata de la societatea 

Zona 5 Via Carmina cu ocazia fuziunii; 

 

Reducerea de valoare pentru imobilizarile corporale o reprezinta: 

- Pentru suma de 134.111 lei – server casat ca urmare a efectuarii inventarierii 

patrimoniului pentru anul 2019. Comisia de inventariere a constatat ca sistemul de 

gestionare a hard-disc-urilor (RAID) este defect, procesorul și memoriile au generat 

erori la ultima verificare, producătorul serverului nu mai furnizează piese de schimb de 

mai bine de 5 ani; 

- Pentru suma de 9.771 lei – investitii imobiliare descarcate din evidentele contabile ca 

urmare a efectuarii inventarierii patrimoniului pentru anul 2019; 

- Pentru suma de 4.433 lei – sistem de irigatie casa 166 si 167 descarcata din evidentele 

contabile ca urmare a efectuarii inventarierii patrimoniului pentru anul 2019. Comisia 

de inventariere a constatat nefunctionalitatea si nefinalizarea sistemului de irigatie; 

- Pentru suma de 903.577 lei – s-a inregistrat scoaterea din evidenta a avansuri acordate 

pentru imobilizari corporale cu partenerul GLOBE CODLEA, cu ocazia finalizarii 

procedurii de faliment si a sentintei de inchidere a procedurii nr 4955/03.12.2019 cf 

careia se dispune radierea debitorului SC GLOBE CODLEA SRL ARAD in registrul 

comertului; 

 

Pentru suma de 599.298 lei in urma auditului statutar s-a facut o reclasificare a terenurilor 

si constructiilor pentru casele 166 si 167, acestea fiind incadrate ca si investitii imobiliare cu 

destinatie de inchiriere. 

 

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

exploatare in suma de: 3.774.305,39 lei asa cum sunt descrise la capitolul 2 din 

prezentul raport. 

Descrierea aferenta descresterii ajustarii productiei in curs: 

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

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

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

intocmit de un evaluator autorizat). 

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

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

ramanand de: 2.670.128 lei. 



IMOTRUST S.A. 
RAPORT ANUAL AL DIRECTORATULUI  2019 

 

 

J02/541/1991, RO 1680630, Capital Social 42.574.482,20 RON, office @imotrustarad.ro  
Str. Poetului, Nr.1/C , 310345, tel/fax +40 357 100 000 

8 

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

ajustari in suma de:1.635.617 lei, prin reluarea lor la venituri, soldul ajustarilor la 31.12.2015 

ramanand de: 1.034.511 lei. 

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

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

ramanand de: 928.621 lei. 

2017: In anul 2017 are loc o crestere a ajustarilor productiei in curs aferent terenului de 

la Cluj, in functie de pretul de vanzare aprobat prin Hot.AGEA nr.1/08.09.2017 cu suma de 

17.591.012 lei. 

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

lei. 

 

2018: In anul 2018 are loc o crestere a ajustarilor productiei in curs aferent cu suma de 

2.675.866,4  lei. 

Soldul ajustarilor la 31.12.2018 fiind de: 21.195.499 fata de cel de la 31.12.2017: 18.519.633 

lei. 

 

2019: Vanzarile produse in cursul anului 2019 au generat o descrestere a acestor ajustari 

cu suma de: 507.024 lei, prin reluarea lor la venituri, soldul ajustarilor la 31.12.2019 fiind in 

suma de: 20.688.474 lei. 

 

  Evaluarea stocurilor la inventar şi prezentarea acestora în bilanț 

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

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

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

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

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

evaluate la valoarea cea mai mica dintre costul de achizitie/ costul de producție si valoarea 

realizabila neta. 

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

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

productie indirecte aferente.  

Descresterea ajustarii productiei in curs cu suma de 507.024  lei reprezinta ajustare privind 

deprecierea valorii terenului detinut de catre societate in Mun Arad, str VASILE MILEA, teren 

descarcat din gestiune ca urmare a semnarii actului de dare in plata cu nr. 1394 la data de  

19.04.2019. 

Soldul ajustarilor la 31.12.2019 fiind de: 20.688.474 fata de cel de la 31.12.2018: 

21.195.499 lei. 

 

Situatia ajustarilor de valoare privind creantele: 

Sold initial: 487.563 lei 

Cresteri:0 lei 
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Reluari la venituri: 407.785 lei 

Sold final: 79.778 lei 

 

In anul 2019 s-au  reluat la venituri, ajustari in suma de 407.785 lei, ca si rezultat al 

scoaterii din evidenta a creantelor prescrise si a partenerilor radiati conform Legii, in 

baza deciziei de inventariere. 

 

c) Imobilizari financiare 

 

 

 

Valoare bruta 

Element de imobilizări Sold la Creşteri Cedări, Sold la 

 1 ianuarie   transferuri 31 decembrie  

 2019  şi alte 2019 

   reduceri  

Imobilizari financiare 33.920.411 0 33.820.411 100.000 

 

Valoarea totala a imobilizarilor financiare la 31.12.2019 este de 100.000 lei, inregistrand in 

anul  2019, o descrestere in suma de 33.820.411 lei reprezentand descarcare din gestiune actiuni 

in baza: 

 

1) Proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 2413 

din 25.06.2018, aprobat de Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor Imotrust S.A. din 

data de 1A/14.03.2019 conform caruia detinerile societatii Imotrust SA in Via Carmina Business 

SA au fost anulate la costul contabil in suma de 90.068 lei in corespondenta cu prima de fuziune. 

2) Proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 2413 

din 25.06.2018, aprobat de Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor Imotrust S.A. din 

data de 1A/14.03.2019 conform caruia detinerile societatii Imotrust SA in Zona 5 Via Carmina 

SA au fost anulate la costul contabil in suma de 104.744 lei in corespondenta cu prima de 

fuziune. 

3) Certificat de adjudecare nr. 1313 din data de 11.03.2019 si 1015 din 10.04.2019 

privind incuviintarea cererii de executare silita formulata de creditoarea UTA SA si ABH 

Residence Development SA pentru recuperarea debitelor datorate de societate in suma totala de 

9.488.042,30 lei fata de acestia. Astfel, societatea a descarcat din gestiune actiunile detinute 

asupra capitalului social al societatii Arcvia Minerva S.A. generand o reducere asupra 

imobilizarilor financiare in suma de 33.625.039 lei. 

4) Procesului verbal privind rezultatele inventarierii pentru suma de 500 lei, reprezentand 

garantie nerecuperabila, retinuta de catre FCC ENVIRONMENT SRL, in baza contractului 

incheiat intre Imotrust SA si respectiva societate. 

Ajustarile pentru depreciere aferente elementelor de imobilizari prezentate anterior reluate la 

venituri in exercitiul financiar 2019 insumeaza suma de 22.459.001 lei, si reprezinta: 

- Ajustari constituite pentru deprecierea imobilizarile corporale cu partenerul GLOBE 

CODLEA in suma de 903.577 lei, pentru care s-a inregistrat scoaterea din evidenta a 

avansuri acordate pentru imobilizari corporale cu partenerul GLOBE CODLEA, cu 

ocazia finalizarii procedurii de faliment si a sentintei de inchidere a procedurii nr 
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4955/03.12.2019 cf careia se dispune radierea debitorului SC GLOBE CODLEA SRL 

ARAD in registrul comertului; 

- Ajustari constituite pentru deprecierea imobilizarilor financiare asupra actiunilor 

detinute de societate in capitalul social al societatii Arcvia Minerva in suma de 

21.555.423 lei, actiuni descarcate din evidentele contabile ale societatii ca urmare a 

incuviintarea cererii de executare silita formulata de creditoarea UTA SA si ABH 

Residence Development SA. 

 

1.2. Elemente de evaluare generală:  

 

Destinaţia  

Exerciţiul financiar 

2018 

Exerciţiul financiar 

2019 

Pierdere: (9.202.443) (3.598.633) 

Rezerva legală                                                                                       -    - 

Profit de repartizat                                                                                                                          -    - 

 

Rezultatul aferent exercitiului financiar al anului 2019 reprezinta pierdere contabila in cuantum de 

3.598.633 lei pierdere care se va reporta in rezultatul anilor anteriori, pentru care Directoratul 

propune a fi recuperate din veniturile viitoare respectiv din alte elemente de capital.  

 
    a) pierdere neta: -3.598.633 lei; 

    b) cifra de afaceri: 4.647.776 lei; 

    c) export: 0 ; 

    d) costuri totale: 17.391.662 lei; 

    e) % din piaţa deţinut; 

          f) lichiditate (disponibil în cont etc.): 461.730 lei. 

 

Pierderea anului 2019 este influentata cu preponderenta de urmatoarele cheltuieli, care partial 

se vor reflecta in veniturile viitoare: 

CONT CONTABIL SUMA EXLICATIE TRANZACTI 

681 

Cheltuieli de exploatare 

privind amortizarile, 

provizioanele si ajustarile 

pentru depreciere 

                            

1.382.755      

Provizion teren cu destinatia de “drum” si zone verzi aferent cota 

parte din terenul vandut cartier Via Carmina   

658 Alte cheltuieli de exploatare 
                               

75.800      
Penalitati la contractele de finantare, Minerva, ABHRD, UTA, BL03 

666 Cheltuieli privind dobanzile 
                              

847.137      
Dobanzile la contracte de finantare +credite bancare 

627 
Cheltuieli cu serviciile 

bancare si asimilate 

                                 

104.777      
Comisioane bancare 

628 
Alte cheltuieli cu serviciile 

executate de terti 

                              

1.831.621      

Servicii IPM, asfaltare si introducere retele utilitati strada Afrodita, 

str Luna si Diana, intretinere cartier Via Carmina 

635 
Cheltuieli cu alte impozite, 

taxe si varsaminte asimilate 

                               

348.190      
Impozite si taxe locale 

 
TOTAL 

           

4.590.280       
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1.3 Evaluarea nivelului tehnic al Societăţii  

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

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

de distribuţie: 

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

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

viabilizarii (teren Cluj), teren pentru dezvoltare rezidentiala in Arad (str. Steagului si 

Zimbrului) . 

         Activele societatii sunt promovate pe toate canalele imobiliare care permit promovarea 

si valorificarea . De asemenea, acestea sunt evidentiate si pe panotajele publicitare din cartiere 

(pentru terenuri) sau din fata terenurilor agricole (acolo unde exista front stradal). 

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

de afaceri ale Societăţii  pentru ultimii trei ani:  

- Ponderea veniturilor din chirii in total venituri: 

 

An Venituri  Total venituri % 

2017    249.570 4.288.485 5.82% 

2018 63.478 4.930.883 1.29% 

2019 62.458 13.793.028 0.45% 

 

- Ponderea veniturilor din chirii in totalul cifrei de afaceri: 

An Venituri  Cifra de afaceri % 

2017    249.570   2.589.565 9.64% 

2018 63.478 3.872.866 1.64% 

2019 62.458 4.647.776 1.34% 

 

- Ponderea veniturilor din vanzarea de active imobilizate, marfuri si productia vanduta 

in total venituri:  

An Venituri  Total venituri % 

2017 3.885.316 4.288.485 90.60% 

2018 3.872.866 4.930.883 78.54% 

 

2019 4.647.356 13.793.028 33.69% 

  

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

cifrei de afaceri: 
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An Venituri  Cifra de afaceri % 

2017 3.885.316   2.589.565 150.04% 

2018 3.872.866 3.872.866 100% 

2019 4.647.776 4.647.776 100% 

 

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

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

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

afecteze substantial volumul de active. 

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

import) 

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

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

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

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

obtinerii celei mai bune existente pe piata. 

Responsabilitatea aplicarii prevederilor: Managerul de proiect va solicita furnizorului 

devizul si oferta in forma stipulate de procedura interna. 

    1.5. Evaluarea activităţii de vânzare 

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

vânzărilor pe termen mediu şi lung; 

 

In cursul anului 2019 Societatea nu a avut vanzari de natura activelor imobilizate. 

 

b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al Societăţii, a ponderii pe piaţa 

a produselor sau serviciilor Societăţii  şi a principalilor competitori; 

 

Societatea IMOTRUST detine in patrimoniu cu preponderenta teren in cartierul Via Carmina 

loc.Vladimirescu, unde se va demara obinerea de PUZ pentru zona 4 si zona 6, executarea 

lucrarilor de introducere de utilitati, precum si vanzarea de parcele de teren; terenuri agricole iar 

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

 

c) Descrierea oricărei dependente semnificative a Societăţii  faţă de un singur client sau faţă de 

un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţii. 

 



IMOTRUST S.A. 
RAPORT ANUAL AL DIRECTORATULUI  2019 

 

 

J02/541/1991, RO 1680630, Capital Social 42.574.482,20 RON, office @imotrustarad.ro  
Str. Poetului, Nr.1/C , 310345, tel/fax +40 357 100 000 

13 

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

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

al contraofertei si a modalitatii de plata. 

1.6. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul Societăţii  

 

       In cursul anului 2019, societatea a actionat pe relatia resurselor umane in urmatoarele 

directii: 

       Numarul de salariati directi ai societatii s-a mentinut la o medie de 2 angajati intrucat s-a 

optat pentru externalizarea unor servicii catre firme specializate cu care s-au incheiat contracte 

de antrepriza generala, contracte de intermediere pentu valorificarea activelor, contracte de 

prestari servicii pentru obtinere PUZ-uri, parcelari terenuri, intretinere imobile etc. 

 Cu membrii Directoratului si cu membrii Consiliului de Supraveghere s-au incheiat 

contracte de mandat. 

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

mediului înconjurător 

 Descrierea sintetică a impactului activităţilor de baza ale emitentului asupra mediului 

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

legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător. 

Nu este cazul 

1.8 Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare   

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

exerciţiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare. 

Nu este cazul.  

    1.9. Evaluarea activităţii Societăţii  privind managementul riscului 

In cursul anul 2019, membrii Directoratului s-a intrunit  in sedinte de consiliu si au emis 

decizii de la numărul 493A  pana la 552 Decizii ale Directoratului, care contin masuri privind 

administrarea Societatii. 

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

dezvoltare viitoare ale Societatii, programe de marketing, programe de informatizare,  sisteme 

de procedura pentru principalele activitati ale Societatii si reconsiderarea structurii 

organizationale a acesteia. 

MANAGEMENTUL RISCULUI 
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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 piaţă 

          Anul  2019 a fost unul mai benefic in ceea ce priveste raspunsul bancilor finantatoare., 

in sensul ca activele Societii au putut fi valorificate mai usor, prin creditare acordata 

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

precedenti.  

Insa preconizam un risc major in anul 2020 avand in vedere situatia actuală excepţională 

de pandemie declarată, cauzată la nivel global de CORONAVIRUS şi instituirea stării de forta 

majora, precum şi măsurile de prevenţie luate de autorităţile din România prin Decretul 

Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020 si a 

Ordonanțelor Militare ulterioare, societatea estimeaza ca activitatea de valorificare a activelor 

precum si incasarea creantelor prognozate pentru anul 2020, ar putea scădea cu până la 50%, 

luand in considerare faptul ca exista solicitari de amanare la plata a transelor scadente din partea 

clientilor.   

b. Riscul valutar  

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

urmare a variaţiei cursurilor de schimb valutar. 

           Instrumentele financiare utilizate dau posibilitatea conservării valorii activelor monetare 

deţinute în lei. 

 In anul 2019 Societatea a avut tranzacţii doar pe piaţa românească, dar are contracte de 

credite atat in lei cat si în valută, respectiv în Euro. Moneda românească s-a depreciat 

semnificativ in ultimele 4 luni comparativ cu moneda Euro, iar rezultatul financiar al activităţii 

în anul 2019 este expus unor influenţe negative datorită riscului valutar. 

Tot din cauza raspandirii CORONAVIRUSULUI, Societatea estimeaza in continuare o 

depreciere a monedei nationale in raport cu EURO. Dupa cum am aratat la lit. a) de mai sus, 

cu referire la incasarea creantelor la termenele scadente, Societatea anticipeaza un risc in ceea 

ce priveste incasarea acestora (in proportie de pana la 50%), ceea ce va avea ca si consecinta 

limitarea resurselor financiare pentru rambursarea creditelor bancare si a accesoriilor acestora. 

Societatea va depune de urgenta toate diligentele pe de o parte pentru conversia creditelor din 

EURO in moneda nationala RON, pentru a elimina orice risc de depreciere viitoare si a cresterii 

costurilor cu creditele bancare si, pe de alta parte pentru amanarea platii ratelor bancare si de 

diminuare a obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, comisioane penalităţi de întârziere, orice 

alte obligații de plată accesorii) aferente contractelor de credit pe durata starii de forta majora. 
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Pentru clientii nostri efectele unei crize pe plan economic se resimt printr-o depreciere a 

monedei naționale în raport cu euro, evoluție care se resimte imediat, în ratele generate de 

creditele bancare, a contractelor in derulare, cât și în puterea de cumpărare pentru bunuri 

precum cele din domeniul imobiliar. 

c. Riscul ratei dobânzii 

 Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze 

ca urmare a variaţiei ratelor dobânzilor de pe piaţă. 

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

rata dobânzii este destul de mare.  

             În anul 2019 Directoratul a reușit reducerea semnificativa a acestui risc  prin 

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

derulare.   

Ca si efect al pandemiei si a declararii starii de urgenta, efectul imediat a fost acela ca la 

Societate s-au depus cerereri de amanare din partea clientilor pentru sumele scadente, fapt ce 

va genera impovararea Societatii in ceea ce priveste costurile aferente creditelor (dobanzi, 

comisioane bancare, etc). Dupa cum am aratat la punctele precedente, Societatea a depus 

diligente pentru a obtine de la bancile finantatoare conversia creditelor in valuta si amanarea 

platii ratelor bancare si diminuarea obligaţiilor de plată accesorii  aferente contractelor de credit 

pana la ridicarea situatiei de urgenta decretata la nivel national. 

 

d. Riscul de creditare  

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

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

pierdere financiară. 

 Activele financiare care supun Societatea la concentrări potenţiale de riscuri de 

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

valoarea netă.  

Societatea estimeaza ca din cauza starii de forta majora, accesarea creditelor bancare va fi 

destul de dificila in urmatoarea perioada, Bancile fiind destul de reticente in a acorda credite 

(mai ales in situatia in care sunt nevoite sa amane plata ratelor si a dobanzilor bancare pana la 

data de 31.12.2020). 

e. Riscul lichidităţii 

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

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

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

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

de cea justă. 

Pentru anul 2020, societatea prognozeaza cresterea riscului de lichiditate, prin deprecierea 

monedei naționale în raport cu euro si scaderea veniturilor din vanzarea activelor. 

f. Riscul fluxului de numerar 



IMOTRUST S.A. 
RAPORT ANUAL AL DIRECTORATULUI  2019 

 

 

J02/541/1991, RO 1680630, Capital Social 42.574.482,20 RON, office @imotrustarad.ro  
Str. Poetului, Nr.1/C , 310345, tel/fax +40 357 100 000 

16 

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

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

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

dobânzii instrumentului financiar, de obicei fără a surveni modificări ale valorii sale juste. 

 Avand in vedere ca in anul 2020 s-a decretat stare de urgenta pe teritoriul Romaniei, 

impactul asupra fluxului de numerar, prognozat de societate, este unul semnificativ datorita 

efectelor generate in intreaga economie, insa societatea prognozeaza ca, datorita stocului 

existent si a diversitatii acestuia, fluxul de numerar se va genera ca efect al valorificarii 

activelor imediat vandabile. 

 

g.  Riscul fiscalitatii  

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

Astfel exista si riscul diverselor interpretari date actelor normative de catre autoritati in mod 

diferit fata de companie, aspect întarit si de noile reglementari fiscale atat din Codul Fiscal cat 

și din Codul de Procedura Fiscală. 

 

 1.10. Elemente de perspectiva privind activitatea Societăţii    

Interesul nostru este sa dezvoltam proiecte imobiliare in continuare, pentru a genera un 

portofoliu cat mai vast. 

Față de cele de mai sus, în baza evaluării riscurilor și a măsurilor luate și a celor care vor fi 

luate în viitor, ca răspuns la riscurile identificate, Directoratul a concluzionat că incertitudinea 

legată de continuitatea activității este una nesemnificativă, fapt pentru care situațiile financiare 

anuale ale Societății au fost întocmite cu respectarea principiului continuității activității. 

 

Cap 2. DESCRIEREA ACTIVITATII IN ANUL PRECEDENT SI PERSPECTIVELE 

PENTRU ANUL IN CURS 

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

2019:  

Pentru ca activitatea sa se desfasoare cu eficienta maxima Directoratul a optat pentru 

externalizarea unor servicii catre firme specializate in detrimentul angajarii de personal care ar 

genera costuri ridicate si permanente. Ca atare, cu societati specializate s-au incheiat contracte 

de antrepriza generala, contracte de mandat pentru valorificarea activelor, contracte de prestari 

servicii pentru administrare ansamblu rezidential, obtinere PUZ-uri, parcelari terenuri, 

intretinere imobile printre care se numara si contractele descrise in cele ce urmeaza. 

1) La data de 11.03.2019 membrii Directoratului decid aprobarea incheierii unui contract de 

prestari servicii privind administrarea cartierului rezidential Via Carmina intre S.C. IMOTRUST 

S.A in calitate de beneficiar si Societatea 2AD SMART CREATION SA (J02/846/2016, CUI 

36247967), in calitate de prestator de servicii, avand ca si obiect administrarea Ansamblului 
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Rezidential Via Carmina situat in loc. Vladimirescu, jud. Arad, pentru o perioada cuprinsa intre 

01.02.2019-31.01.2020, la un buget maxim de 118.644 lei; 

 

2) La data de 11.03.2019 membrii Directoratului decid aprobarea incheierii unui contract de 

mandat intre S.C. IMOTRUST S.A in calitate de Mandanta si Societatea SYNAPSE TECH  

SRL (J02/976/2009, CUI 26063487), in calitate de Mandatar, avand ca si obiect promovarea 

produselor imobiliare ale Ansamblului Rezidential Via Carmina situat in loc. Vladimirescu, 

jud. Arad, identificarea de clienti interesati sa achizitioneze produsele imobiliare amintite si 

perfectarea in numele si pe seama mandantei a tuturor actelor juridice aferente vanzarii 

produselor imobiliare ale ansamblului rezidential mentionat, pe baza unui targhet propus, 

pentru o perioada cuprinsa intre 01.02.2019-31.01.2020. 

 

3) La data de 11.03.2019 membrii Directoratului decid aprobarea incheierii unui contract de  

mandat (fara reprezentare) intre S.C. IMOTRUST S.A in calitate de Mandant si Societatea 

2AD SMART CREATION SA, (J02/846/2016, CUI 36247967), reprezentata de SC Alelelor 

Pozitiv SRL, in calitate de Mandatar, avand ca si obiect contractarea de specialisti in vederea 

parcelarii terenurilor greu de valorificat aflate in proprietatea mandantei si obtinerea tuturor 

documentatilor in acest sens (obtinere acorduri Banca Transilvania, obtinere certificate de 

urbanism, obtinere de la OCPI a documentatiei de alipire/dezlipire etc.), pentru o perioada 

cuprinsa intre 08.02.2019-28.02.2020. Pentru fiecare CF de teren nou rezultat, mandanta va 

achita un tarif de 500 RON/buc. 

 

4) La data de 11.03.2019 membrii Directoratului decid aprobarea incheierii unui contract de 

antrepriza lucrari intre S.C. IMOTRUST S.A in calitate de beneficiar si Societatea 2AD 

SMART CREATION SA (J02/846/2016, CUI 36247967), reprezentata de SC Alelelor Pozitiv 

SRL, in calitate de Antrepronor, avand ca si obiect realizarea lucrarilor si serviciilor necesare 

in vederea proiectarii si executiei lucrarilor de modernizare (asfaltare si introducere retele 

utilitati) a strazii Helis (inscrisa in CF nr. 310870, Vladimirescu) din Cartierul Via Carmina, 

precum si a lucrarilor de proiectare si executie a bransamentelor pentru parcelele/loturile de 

casa adiacente strazii Helis. Toate lucrarile mentionate urmand a fi executate in conformitate 

cu prevederile PUZ aprobat prin HCL Vladimirescu nr. 13/29.01.2013, pana la data de 

31.12.2019. 

 

5) La data de 11.03.2019 membrii Directoratului decid aprobarea incheierii unui contract de 

prestari servicii management de proiect intre S.C. IMOTRUST S.A in calitate de beneficiar si 

Societatea 2AD SMART CREATION SA, (J02/846/2016, CUI 36247967), reprezentata de SC 

Alelelor Pozitiv SRL, in calitate de manager de proiect, avand ca si obiect organizarea, 

contractarea, coordonarea si supervizarea activitatii de obtinere a aprobarii unui nou PUZ 

conform Temei de Proiect zona IV Via Carmina pana la data de 30.09.2019. 

 

6) La data de 11.03.2019 membrii Directoratului decid aprobarea incheierii unui contract de 

prestari servicii management de proiect intre S.C. IMOTRUST S.A in calitate de beneficiar si 

Societatea 2AD SMART CREATION SA, (J02/846/2016, CUI 36247967), reprezentata de SC 

Alelelor Pozitiv SRL, in calitate de manager de proiect, avand ca si obiect organizarea, 

contractarea, coordonarea si supervizarea activitatii de obtinere a aprobarii unui nou PUZ 

conform Temei de Proiect zona VI Via Carmina pana la data de 31.03.2020. 

 

7) La data de 11.03.2019 membrii Directoratului decid aprobarea incheierii unui contract de 

antrepriza generala intre S.C. IMOTRUST S.A in calitate de beneficiar si Societatea 2AD 
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SMART CREATION SA, (J02/846/2016, CUI 36247967), reprezentata de SC Alelelor Pozitiv 

SRL, in calitate de Antrepronor General, avand ca si obiect asigurarea antreprizei generale a 

urmatoarelor lucrari din Ansamblului Rezidential Via Carmina situat in loc. Vladimirescu, jud. 

Arad: turnare strat asfalt pe tronson drum, str. Augusta – tronson care leaga sens giratoriu de 

la Harvest de sens giratoriu de la Policlinica Laser. Se vor reabilita ambele sensuri giratorii. Pe 

lungimea tronsonului se vor realiza si 6 gigere cu rol de colectare a apelor pluviale, largire 

tronson de str. Helena, cu prelungirea pentru viabilizare parcele din spatele caselor Optima si 

Gloria in vederea valorificarii acestora ulterior. Lucrarea este prevazuta fara montare borduri 

laterale. Lucrarile mentionate vor fi considerate realizate numai odata cu predarea si 

receptionarea de catre beneficiar a tuturor lucrarilor pana la data de 31.08.2019. Bugetul maxim 

pus la dispozitia Antreprenorului pentru realizarea lucrarilor descrise este de 325.926 RON 

+TVA (incluzand si cota de antrepriza). 

 

8) In perioada 25.03.2019-29.03.2019 societatea a avut un control inopinat din partea ANAF 

in vederea stabilirii oportunitatii efectuarii unei inspectii fiscale la constatarile emise de catre 

inspectorii Antifrauda in procesul verbal nr. 2721/13.11.2017, concluzia controlului inopinat a 

fost ca nu se impune initierea unei inspectii fiscale, constatari inscrise in procesul verbal nr. 

93/28.03.2019. 

 

9) La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii care a avut loc la data de 

24.04.2019 actionarii au aprobat operatiunea de vanzare a terenului in suprafata de 13.724 mp 

situat in intravilanul localitatii Vladimirescu, Cartier Via Carmina, jud. Arad; 

 

10) La data Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii care a avut loc la data 

de de 24.04.2019, referitor la punerea in discutie a raportului Directoratului privind situatia 

patrimoniala a Societatii, din care rezulta ca Societatea se afla in situatia prevazuta de art. 153 

indice 24 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, actionarii au aprobat ca nu este necesar si nici oportun 

sa se recurga la dizolvarea societatii, ca pana cel tarziu la sfarsitul exercitiului financiar al 

anului 2019 Directoratul sa supuna aprobarii AGEA si sa initieze implementarea unei masuri 

alternative documentate si temeinic justificate in sensul reconstituirii activului net; 

 

11) La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii care a avut loc data de 

24.04.2019  actionarii au aprobat urmatoarele modificari in ceea ce priveste Imotrust Arad 

Sucursala DPI, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2/1005/2008, CUI 24015785: (1)  

schimbara sediului sucursalei de la actuala adresa din sat Vladimirescu, com. Vladimirescu, 

str. Augusta nr. 15 Cartier Rezidential Via Carmina, jud Arad la noua adresa din sat 

Vladimirescu, com. Vladimirescu, str. Fortuna nr. 9 Cartier Rezidential Via Carmina, jud Arad 

si (2) precizarea obiectului de activitate al sucursalei in sensul ca aceasta se va ocupa de 

administrarea si gestionarea in conditiile legii (incluzand si orice acte juridice de dispozitie si 

activitati de dezvoltare imobiliara) a tuturor imobilelor pe care societatea Imotrust SA le detine 

in prezent sau le va dobandii in viitor (inclusiv ca urmare a preconizatei fuziuni cu filialele sale 

Zona 5 Via Carmina SA si Via Carmina Business SA) in incita cartierului Via Carmina din 

comuna Vladimirescu, jud. Arad; 

 

12) La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii care a avut loc data de 

24.04.2019 actionarii au aprobat efectuarea lucrarilor de antrepriza generala privind proiectarea 

si modernizarea (asfaltare si introducere retele utilitati) strazilor Afrodita (inscrisa in CF nr 

315571, Vladimirescu), Diana (inscrisa in CF nr. 315569, Vladimirescu) si Luna (inscrisa in 

CF nr. 315575, Vladimirescu) din Cartierul Via Carmina, situat in sat Vladimirescu, comuna 
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Vladimirescu, jud. Arad, precum si a lucrarilor de proiectare si executie a bransamentelor 

pentru parcelele/loturile de casa adiacente celor 3 strazi, in limita unui buget de maxim 275.032 

euro. 

 

13)  In cursul anului 2019 au avut loc vanzari de actiuni detinute de Imotrust SA  in capitalul 

social al societatii Arcvia Minerva SA catre creditoarele UTA si Alber Holding Residence 

Development SA (fosta Parc Industrial UTA) in vederea onorarii obligatiilor de plata 

decurgand din contracte de imprumut foarte vechi incheiate cu creditoarele, respectiv o datorie 

fata de creditoarea UTA in suma de 6.242.640,80 lei si o datorie fata de creditoarea Alber 

Holding Residence Development  SA  in suma de 2.359.220,35 lei pentru care creditoarele 

aveau titluri executorii obtinute inca din anul 2014.  

 Cu toate ca in cadrul executarii silite creditoarele au acordat numeroase esalonari la 

plata si au incercat toate formele de recuperare a creantelor inclusiv prin acordarea de scutiri 

de penalitati pentru anumite perioade, Imotrust SA nu a mai avut posibilitatea sa achite 

datoriile.  

 Astfel ca, la data de 06.03.2019 in dosarul de executare silita nr. 1313/2018 a avut loc 

licitatia prin vanzare, in contul creantei detinute de UTA SA si s-a adjudecat un numar de 

241.924 actiuni detinute de Imotrust SA in capitalul social al societatii Arcvia Minerva SA, 

pentru pretul de 6.290.042,30 lei reprezentand debit si cheltuieli de executare, iar la data de 

05.04.2019 in dosarul de executare silita nr. 1015/2014 a avut loc licitatia prin vanzare, in 

contul creantei detinuta Alber Holding Residence Development  SA (fosta Parc Industrial 

UTA) in suma totala de 2.369.720,35 lei, s-au adjudecat un numar de 123.000 actiuni detinute 

de Imotrust SA  in capitalul social al societatii Arcvia Minerva SA, pentru pretul de 3.198.000 

lei diferenta de pret in suma de 828.279,65 lei fiind achitata de catre Alber Holding Residence 

Development  SA catre Imotrust SA. Determinarea pretului acțiunilor S.C. ARCVIA 

MINERVA S.A., s-a facut în baza Raportului de evaluare cu nr. 70 din data de 24.10.2018 

intocmit de d-na Luca Florica – evaluator ANEVAR. 

14) La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii care a avut loc data de 

02.07.2019 actionarii au aprobat: (i) operatiunea de vanzare a terenului intravilan in suprafata 

totala de aproximativ 44.505 mp detinut de societate in mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, la pretul 

total de 2.250.000 euro (fara TVA), (ii) de principiu operatiunea de fuziune prin absorbtie a 

societatii IMOTRUST S.A. cu societatile S.C. Arcvia Minerva SA, Bermo Real Estate 

Development S.A. si Imovest Clean S.A. (operatiune la care Directoratul Societatii, analizand 

situatiile societatilor implicate a considerat ca nu este optima si a renuntat la intocmirea 

proiectului de fuziune) si (iii) novarea creditului “Zona achizitie teren Vladimirescu Ariola 2 – 

126.837 mp – Zona VI” in valoare de 627.338 euro accesat de la imprumutatorul Banca 

Transilvania, Sucursala Arad, in sensul inlocuirii debitorului initial S.C. IMOTRUST S.A. cu 

debitorul nou City of Mara Trei S.A. (J35/1023/2019, CUI 40650258), si mentinerea garantiilor 

aferente creditului “Zona achizitie teren Vladimirescu Ariola 2 – 126.837 mp – Zona VI”, 

inclusiv mentinerea calitatii de garant ipotecar pentru creditul care se noveaza. 

 

15) La data de 07.08.2019 s-a incheiat contractul de imprumut nr. 45/07.08.2019 dintre 

Societate, in calitate de Imprumutat si S.C. Bermo real Estate Development&Investment S.A. 

(J02/874/2010, CUI RO 1094844), in calitate de Imprumutator avand ca obiect suma de 

400.000 lei. 
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16) La data de 23.08.2019 s-a preluat (conform art. 1599 si urm. din Codul Civil) de catre SC 

CITY OF MARA TREI SA. (debitor nou) datoria S.C. Imotrust S.A. (debitor initial) in 

cuantum de 627.338 Euro pe care Societatea o are fata de Banca Transilvania (creditor) in baza 

Contractului de credit nr. 402/01.07.2008 cu consecinta ca debitorul nou se obliga fata de 

creditor sa achite datoria preluata iar Societatea  va desplati creditoarea SC CITY OF MARA 

TREI SA cu toate sumele achitate de catre aceasta din urma Bancii Transilvania, pana cel tarziu 

la data de 30.09.2020. 

De asemenea s-a aprobat garantarea de catre SC Imotrust SA  in calitate de garant ipotecar a 

creditului de mai sus, preluat de SC CITY OF MARA TREI SA, cu instituirea de ipoteca in 

favoarea Bancii Transilvania asupra urmatoarelor imobile proprietatea Societatii:  

- imobil teren intravilan identificat prin CF nr. 3000475 nr. CF vechi 8565, nr. Cad 3876, 

in suprafata de 126.837 mp, situat in loc. Vladimirescu, jud. Arad 

- imobil teren extravilan identificat prin CF nr. 307061, nr. CF vechi 7717, nr. Cad. 3057, 

nr. Top 53.187/1/41, in suprafata de 15.000 mp, avand categoria de folosinta arabil, situat 

in jud. Arad; 

- imobil teren extravilan identificat prin CF nr. 307062, nr. CF vechi 7717, nr cad vechi 

3058, nr. Cad. 307062, nr. Top 54.350/2/19, tarla 94, parcela 350/2/19, in suprafata de 

4.000 mp, avand categoria de folosinta arabil, situat in jud. Arad. 

17) La data de 23.09.2019 s-a incheiat contractul de cesiune de actiuni dintre Societate, in 

calitate de Cedent vanzator si S.C. Bermo real Estate Development&Investment S.A. 

(J02/874/2010, CUI RO 1094844),  in calitate de Cesionar cumparator avand ca obiect un 

numar de 18.606 de actiuni (din totalul de 99.292 actiuni) detinute in capitalul S.C. ARCVIA 

MINERVA S.A. reprezentand un procent de 7.75% din capitalul societatii ARCVIA 

MINERVA S.A. la pretul de vanzare de 26 lei/ Actiune, respectiv la nivelul sumei totale de 

484.016 lei pentru intregul numar de Actiuni mentionat mai sus. 

18) La data de 23.09.2019 s-a incheiat contractul de cesiune de actiuni dintre Societate, in 

calitate de Cedent vanzator si S.C. UTA S.A. (J02/162/1991, CUI RO 1704047),  in calitate de 

Cesionar cumparator avand ca obiect un numar de 80.676 de actiuni (din totalul de 99.292 

actiuni) detinute in capitalul S.C. ARCVIA MINERVA S.A. reprezentand un procent de 7.75% 

din capitalul societatii ARCVIA MINERVA S.A. la pretul de vanzare de 26 lei/ Actiune, 

respectiv la nivelul sumei totale de 2.097.576 lei pentru intregul numar de Actiuni mentionat 

mai sus. 

19) La data de 25.09.2019 s-a incheiat contractul de imprumut dintre Societate, in calitate de 

Imprumutat si S.C. Bermo real Estate Development&Investment S.A. (J02/874/2010, CUI RO 

1094844), in calitate de Imprumutator suma imprumutata fiind de 1.200.000 lei. 

 

20) La data de 11.10.2019 s-a incheiat contractul de imprumut dintre societate, in calitate de 

Imprumutat si S.C. Bermo real Estate Development&Investment S.A. (J02/874/2010, CUI RO 

1094844), in calitate de Imprumutator suma imprumutata fiind de 550.000 lei. 

 

21) La data de 25.11.2019 s-au preluat (conform art. 1599 si urm. din Codul Civil) de catre SC 

VIVALIA 7 GRAND SPV SA. (debitor nou) doua credite (datoriile S.C. Imotrust S.A.-debitor 

initial): un credit de investitii pentru achizitie teren Zona 4 Vladimirescu, in sold de rambursat 

de 278.295,94 Euro in baza contractului 127/09.03.2007 si un credit de investitii pentru 

achizitie teren Zona 2+3 Vladimirescu si teren str. Steagului, in sold de rambursat de 256.300 

euro, in baza contractului 716/17.11.2016 si a actelor aditionale. 
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Debitorul SC IMOTRUST SA, va achita creditoarei VIVALIA 7 GRAND SPV SA, toate 

sumele achitate de catre aceasta din urma, Bancii Transilvania, in legatura cu Datoria novata, 

sume achitate cu titlu de: principal credit, dobanzi, comisioane, precum si orice alte obligatii 

accesorii acesteia.  Desplatirea se va face pana cel tarziu la data de 30.11.2023. 

Prin conventia de desplatire debitorul SC IMOTRUST SA (avand in vedere prevederile art. 

1602 Noul Cod Civil) s-a angajat sa mentina in garantie, in calitate de garant ipotecar a 

creditelor de mai sus, preluate de SC VIVALIA 7 GRAND SPV SA, cu instituirea de ipoteca 

in favoarea Bancii Transilvania asupra activelor-imobile mentionate in contractelele de novare 

a creditelor. 

 

22) La data de 06.12.2019 s-a incheiat contractul de imprumut dintre Societate, in calitate de 

Imprumutat si S.C. Bermo real Estate Development&Investment S.A. (J02/874/2010, CUI RO 

1094844), in calitate de Imprumutator, suma imprumutata fiind de 850.000 lei. 

23) In cursul anului 2019 s-au rescandentat urmatoarele credite, conform tabelului de mai jos 

si cu mentinerea garantiilor existente: 

 

24) La data de 23.04.2019 au fost preluate urmatoarele contracte de credit ca urmare a fuziunii 

prin absorbtie a societatii Zona 5 Via Carmina si Via Carmina Business: 

a) De la societatea Zona 5 Via Carmina SA: 

- Contractul 839/21.12.2007, în sumă de 1.030.000 euro, încheiat cu BANCA 

TRANSILVANIA SA, se transferă de la Zona 5 Via Carmina SA către absorbanta Imotrust 

SA, din care sold ramas de restituit este in suma de 442.651 euro; 

- Contractul 186/10.09.2013, în sumă de 882.500 euro si Act Aditional nr. 22/28.07.2016 

privind suplimentarea valorii creditului cu suma de 376.400 euro, încheiat cu BANCA 

TRANSILVANIA SA, se transferă de la Zona 5 Via Carmina SA către absorbanta Imotrust 

SA, din care sold ramas de restituit este in suma de 658.059 euro; 

- Contractul 396/06.10.2014 în sumă de 6.850.000 lei, încheiat cu BANCA TRANSILVANIA 

SA, se transferă de la Zona 5 Via Carmina SA către absorbanta Imotrust SA, din care sold 

ramas de restituit este in suma de 1.113.094 lei;  

- Contractul 155/28.04.2014 în sumă de 3.825.000 lei, încheiat cu BANCA TRANSILVANIA 

SA, se transferă de la Zona 5 Via Carmina SA către fuzionata Imotrust SA, din care sold ramas 

de restituit este in suma de 64.732 lei. La data prezentei creditul este rambursat integral. 

 

b) de la societatea Via Carmina Business SA: 

CREDIT Valoare  Initiala Sold 

Termen 

prelungire 

IMOTRUST (achiz teren Vladimirescu 

14.500 mp) -zona 2 946.000 Euro 418.216,51 Euro 12 luni 

IMOTRUST (utilitati Vladimirescu- 

transa 2)  

                

2.500.000 Lei          2.027.978 Lei 12 luni 
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-  Contractul 268/21.11.2013, în sumă de 461.450 euro, încheiat cu BANCA TRANSILVANIA 

SA, se transferă de la Via Carmina Business SA către absorbanta Imotrust SA, din care sold 

ramas de restituit este in suma de 6.625 euro. La data prezentei creditul este rambursat integral. 

- Contractul 251/02.07.2015, în sumă de 2.920.000 ron, încheiat cu BANCA 

TRANSILVANIA SA, se transferă de la Via Carmina Business SA către absorbanta Imotrust 

SA, din care sold ramas de restituit este in suma de 147.148 ron. 

 

25) Descrierea actiunii in instanta introdusa de Imotrust SA impotriva ANAF - Directia 

Generală Antifraudă Fiscală:  

Actiune introdusa de reclamanta SC Imotrust SA impotriva ANAF - Directia Generală 

Antifraudă Fiscală pentru anularea Deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii 

nr.A_FHD14257/06.11. 2017, constatarea nelegalității Procesului Verbal nr. 2721/13.11.2017 

si , ridicarea măsurilor asiguratorii instituire prin Decizie. Măsurile asiguratorii dispuse au la 

bază sumele estimate/stabilite prin Procesul Verbal nr. 2721 din data de 13.11.2017 intocmit 

de Directia Antifrauda 5 Deva fiind stabilit un prejudiciu total estimat la valoarea de 6.227.291 

lei. A fost instituit sechestru asigurator asupra unui numar de 71 de imobile – terenuri 

intravilane si extravilane proprietatea Societatii situate pe raza loc. Arad, Vladimirescu si 

Livada. 

Prin Sentinta civila nr. 156/2018  14.06.2018,  Curtea de Apel Timisoara a admis in parte 

acţiunea în contencios administrativ formulată de S.C. IMOTRUST S.A. in calitate de 

reclamanta , în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE 

FISCALĂ – DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ si a dispus anularea 

Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. AFHD 14257/06.12.2017.  

ANAF a declarat recurs, judecarea acestuia fiind de competenta ICCJ. 

La data de 20.06.2019 Inalta Curte de Casatie si Justitie respinge recursul formulat de pârâta 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva Sentinţei nr.156 din 14 iunie 2018 a 

Curţii de Apel Timişoara – Secţia contencios administrativ şi fiscal, ca lipsit de interes.  

26) Pe rolul Judecatoriei Cluj – Napoca se afla Dosarul nr. 7506/211/2016 avand ca obiect: 

servitute, partile implicate fiind urmatoarele: GALCER DEVELOPMENT SA (Reclamant), 

IMOTRUST SA (Reclamant), MANASTUR HOLDING SRL (Pârât) si CREDIT EUROPE 

BANK (ROMANIA ) SA (Pârât). In dosar s-au efectuat pana la data intocmirii prezentului 

raport urmatoarele demersuri: s-a depus un raport de expertiza de catre expertul desemnat de 

instanta si concluzii ale expertului asistent desemnat de Imotrust SA. Instanta a dispus refacerea 

expertizei de catre expertul desemnat de instanta. S-a refacut raportul de expertiza si s-a 

comunicat partilor spre studiu. La termenul din data de 10.03.2020 expertul asistent desemnat 

de Imotrust SA. a depus Punct de vedere iar cauza s-a amanat pentru termenul de judecata 

stabilit la data de 05.05.2020.27) Pe rolul Tribunalului Arad – Sectia Contencios administrativ 

s-a judecat Dosarul nr. 2150/108/2019 partile implicate fiind urmatoarele: Imotrust SA 

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

Vladimirescu (parati), avand ca obiect: anulare Hotărâri ale Consiliului Local Vladimirescu cu 

nr. 66/2019, 67/2019, Adresa nr. 6921/2019 privind respingerea justificării înscrierii provizorii 
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a dreptului de proprietate al pârâtei Comuna Vladimirescu asupra a două imobile cu destinaţia 

de drum la a caror drept de proprietate Societatea a renuntat.  

Prima instanta a admis acţiunea în contencios administrativ, formulată de reclamanta 

S.C. Imotrust S.A. în contradictoriu cu pârâţii Comuna Vladimirescu prin Primar, Primarul 

Comunei Vladimirescu şi Consiliul Local al Comunei Vladimirescu şi a obligat pârâtul 

Consiliul Local al Comunei Vladimirescu să adopte o hotărâre privind preluarea în patrimoniul 

pârâtei Comuna Vladimirescu a următoarelor imobile cu destinaţia de drum: imobilul înscris 

în C.F. nr.315568 Vladimirescu, constând în strada Maia şi imobilul înscris în C.F. nr.315567 

Vladimirescu, constând în strada Alexandria.  

38) Pe rolul Tribunalului Arad – Sectia Contencios administrativ exista 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 (rspectiv: anularea ca nelegala a deciziei continute 

la punctul 5 din Procesul verbal incheiat la data de 26.03.2019 cu ocazia sedintei ordinare a 

Consiliului Local Vladimirescu, privind refuzul Consiliului Local de a prelua in patrimoniul 

comunei Vladimirescu a terenului cu destinatia drum amenajat inscris in CF nr. 315570 

Vladimirescu cu nr. cadastral 315570, proprietatea tabulara a subscrisei) si obligarea 

Consiliului Local Vladimirescu sa adopte o hotarare privind preluarea in patrimoniul Comunei 

Vladimirescu a imobilului-teren cu destinatia de drum. Termen de judecata: 11.06.2020. 

2.1. Evenimente ulterioare aparute dupa inchiderea exercitiului financiar: 

1) Avand in vedere ca la data Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii care 

a avut loc la data de de 24.04.2019, referitor la punerea in discutie a raportului Directoratului 

privind situatia patrimoniala a Societatii, din care a rezultat ca Societatea se afla in situatia 

prevazuta de art. 15324 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, actionarii au aprobat la acel moment ca 

nu este necesar si nici oportun sa se recurga la dizolvarea societatii și ca Directoratul sa supuna 

aprobarii AGEA implementarea unei masuri alternative in sensul reconstituirii activului net.  

Directoratul, conformandu-se celor hotarate de adunarea generala, pune in discutie pentru 

AGEA ce va avea loc la data de 28/29.04.2020 o varianta de fuziune cu o societate afiliata cu 

mai multe variante posibile de lucru care, daca se va materializa, ar putea avea ca efect 

disparitia discrepantei dintre capitalul social si activul net al Societatii. 

2) La data de 16.03.2020 Președintele Romaniei decretat starea de urgență, decret publicat in 

Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 212/16.03.2020, pe întreg teritoriul României pentru 

o perioadă de 30 de zile, cu ocazia evolutiei situatiei epidemiologice internationale determinata 

de raspindirea coronavirusului SARS-COV-2 la nivelul international. 

Astfel, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului și realizarea managementului 

consecințelor, raportat la evoluția situației epidemiologice, pe durata stării de urgență este 

restrâns exercițiul mai multor drepturisi, pe cale de consecinta Societatea estimeaza ca 

activitatea de valorificare a activelor prognozata pentru anul 2020, ar putea scădea cu până la 

50%.  
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Avand in vedere impactul pe sectorul de servicii, prin generarea unor probleme de 

aprovizionare, potenţialele creşteri de preţuri si de curs valutar precum şi accentuarea 

blocajului financiar,  Societatea estimeaza ca pana la sfarsitul semestrului I, lucrarile 

prognozate a se derula pentru dezvoltarea si valorificarea activelor aflate in Cartierul 

Residential Via Carmina se vor stopa, acestea urmand a fi reluate dupa incetarea starii de forta 

majora. 

În ceea ce privește numărul de salariați până la sfârșitul anului 2020, Societatea prognozeaza 

ca va ramane acelasi, costurile alocate pentru desfasurarea activitatii in conditii optime pe 

aceasta perioada vor fi sustinute pe  din veniturile obtinute din valorificarea activelor, pe care 

Societatea le are pe stoc (vandabile imediat).  

In ceea ce priveste evolutia pietelor financiare, la București, se prognozeaza de catre analisti, 

la data prezentei, o scădere de 2,96%, toate titlurile companiilor din componența indicelui BET 

fiind în roșu, cu scăderi cuprinse între 0,75% (CONPET) și 5.91% (Purcari Wineries). 

Evoluția Bursei de la București la data prezentei: BET -2,49% 

Cu toate acestea, evaluarea conducerii Societății arată că nu exista risc de suspendare a 

activității Societatii. 

 

2.2  Prezentarea proiectelor/Activele corporale ale Societăţii       

                                                                                                          

            Mai jos va fi prezentat portofoliul societatii IMOTRUST: 

 

  Activele SC IMOTRUST SA 

 

I.  REZIDENTIAL 

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

de centrulMunicipiului Arad, deci cu acces rapid şi facil, califică Via Carmina ca pe cel mai 

ofertant proiect rezidenţial de amploare al Aradului.  

Cartierul de case Via Carmina a fost dezvoltat in baza unor planuri urbanistice zonale 

initiate de dezvoltatorul imobiliar si aprobate de catre Consiliul Local al Comunei 

Vladimirescu in baza urmatoarelor hotarari: 

- Hotararea nr. 9/30.01.2009 de aprobare a unui PUZ initial pentru tot cartierul Via 

Carmina in suprafata totala de teren de 465.427 mp;  

- Hotararea nr. 59/26.05.2009 de modificare a PUZ-ului aprobat initial; 

- Hotararea nr. 13/29.01.2013 de modificare a PUZ-ului reglementat prin cele doua 

hotarari anterioare.  

In prezent, in incinta cartierului locuiesc peste 500 de familii, functioneaza de asemenea 

un spital, o biserica, diverse societati comerciale, birouri notariale etc. 

             Sau realizat parcelari de teren cu suprafeţe cuprinse între 250 şi 1002 mp si utilităţi 

disponibile la parcelă: apă potabilă şi canalizare menajeră cu branşament de la cămin la 

conductă şi cămin în faţa limitei de proprietate, reţea de gaz, reţea de electricitate subterana, 

acces direct de la drumul european, transport urban cu tramvaiul, staţie în proximitatea 

cartierului, drumuri de incintă asfaltate, iluminat stradal. 
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 Proiect VIA CARMINA – Zona 2  - Arad 

 

 

Pentru Zona 2 a ramas locatie de interes pentru clientii existenti. 

Proiect VIA CARMINA – zona 3 

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

Proiect VIA CARMINA – zona 4 

Zona 4 este in curs de viabilizare teren. 

Proiect VIA CARMINA – zona 5 

La finalul anului 2019 societatea IMOTRUST mai detine 12 parcele partial viabilizate. Toate 

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

Proiect VIA CARMINA – zona 6 

Teren arabil in intravilan, arendat.  

II. RETAIL 

“Via Carmina înseamnă un cartier cu tradiție în Arad!” 

Povestea cartierului Via Carmina a început în anul 2008, iar în prezent după 12 ani 
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Imagine reală cu cartierul Via Carmina - 2017 

cartierul este format dintr-o comunitate extinsă de aproape 500 de familii. În cartier există o 

alimentară, numeroase spații de joacă, Centrul Medical Laser System care dispune de medic 

de familie, Biserica Harvest cu diverse spații pentru diferite activității sociale, 2 Pensiuni. 

Cartierul Via Carmina asigură liniștea necesară unei familii care alege să aibe confortul și 

intimitatea propriului cămin și care renunță la aglomerația și poluarea din oraș.  

 “Locația și proximitatea Cartierului Via Carmina sunt câteva din punctele forte pentru familiile 

care aleg să locuiască aici!” 

Am ales să construim Cartierul Via Carmina în imediata apropiere a orașului Arad, lângă o 

zonă dezvoltată a Aradului, cartierul fiind la doar câțiva pași de centrele comerciale 

Real/Jumbo/Selgros. Accesul din Via Carmina este foarte rapid către școli și grădinițe de 

renume din Arad, către zona centrală, către Spitalul Genesys Arad.  
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Poză de la înălțime cu cartierul Via Carmina - mai 2017 

Vis-a-vis de cartierul nostru se află o sală de sport modernă și un teren de tenis acoperit, locuri 

potrivite pentru a practica sportul necesar unei vieți echilibrate. 

“Cartierul Via Carmina este cartierul din Arad învecinat cu Pădurea Vladimirescu” 

Suntem cartierul din Arad învecinat cu Pădurea Vladimirescu unde se află două locații perfecte 

pentru zile de relaxare, fiind vorba de Pensiunea Safari și de Bella Foresta.  

Accesul spre Pădurea din Vladimirescu se poate face pe două rute, una fiind chiar pe pista de 

biciclete care permite locuitorilor din Via Carmina să facă mișcare și să aibe un stil de viață 

sănătos, iar cel de-al doilea drum este unul recent realizat de către Primăria din Vladimirescu, 

care comunică direct cu Vladimirescu fără să aibe acces în DN. 

Asigurăm flexibilitate în finanțare, iar în permanență gândim oferte de vânzare accesibile. 

 TERENURI  

Imotrust SA deține o serie de terenuri pe care nu dezvoltă momentan proiecte imobiliare. 

Unele dintre acestea sunt nevandabile (căi de acces) și au fost evaluate la valoarea zero. 

Terenurile agricole au valoare fluctuantă, astfel încât evaluarea lor este dificilă și are un 

pronunțat caracter aleator. Politica de vânzare prevede așteptarea momentului prielnic, 

valoarea lor justă fiind doar o imagine de moment a prețului de piață.  
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      La momentul achiziției, majoritatea terenurilor au fost cumpărate la prețuri reduse. Pentru 

a compacta suprafețele, unele terenuri marginale au fost cumpărate forțat la prețuri mai mari, 

dictate de puterea de negociere superioară a vânzătorului și de interesul crescut al 

cumpărătorului. Aceasta nu a modificat radical media prețurilor de achiziție din zonă, interesul 

urmărit de achizitor fiind prețul global al întregii parcele. Politica de vânzare prevede eventuala 

înstrăinare numai sub forma unor loturi compacte, din rațiuni de eficiență a exploatării lor.  

 

   2.3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială   

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

mobiliare emise de societatea comercială. 

 

Acţiunile Imotrust SA sunt tranzacţionate: Segmentul ATS, categoria AeRO Premium, 

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

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

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

          Capitalizarea bursiera comparativa, pentru anii 2018-2019, este urmatoarea : 

Indicator 31.12.2018 31.12.2019 Variatie 

Curs bursier (lei/actiune) 0,0122 0,0155 27.05% 

Numar actiuni 425.744.822 425.744.822 0% 

Capitalizare bursiera (lei) 5.194.086,83 6.599.044,74 27.05% 

 

         Marimea blocului de tranzactionare este de o actiune, iar emitentul nu are limita 

superioara si inferioara de tranzactionare. 

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

mai slab decât indicele pieței bursiere, BET.  



IMOTRUST S.A. 
RAPORT ANUAL AL DIRECTORATULUI  2019 

 

 

J02/541/1991, RO 1680630, Capital Social 42.574.482,20 RON, office @imotrustarad.ro  
Str. Poetului, Nr.1/C , 310345, tel/fax +40 357 100 000 

30 

 
 

               Pe parcursul anului 2019 Societatea a raportat in piata toate informatiile cerute de 

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

a fost sancționata de autoritățile pieței. 

    2.3.2. Descrierea politicii Societăţii  cu privire la dividende. Precizarea dividendelor 

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

eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani. 

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

de dividende. 

    2.3.3. Descrierea oricăror activităţi ale Societăţii  de achiziţionare a propriilor acţiuni. 

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

anului 2019. 

 

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

filiale 

Nu este cazul. 

 

    2.3.5. În cazul în care societatea a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţa, 

prezentarea modului în care societatea îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de 

valori mobiliare. 
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              Societatea nu a emis obligaţiuni şi alte titluri de creanţă în 2019 şi nu are emise alte 

titluri financiare, cu excepţia acţiunilor. 

2.3.6. Capitalul social si structura actionariatului 

          Capitalul social al S.C, IMOTRUST S.A. la 31 decembrie 2019 este de 42.574.482,20 

lei reprezentand 425.744.822 actiuni. Toate actiunile sunt comune, au fost subscrise si sunt 

platite integral la 31 decembrie 2019. Toate actiunile au acelasi drept de vot si au o valoare 

nominala de 0,1 lei/actiune. 

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

Premium, administrata de catre Bursei de Valori Bucuresti. 

 

   Structura actionariatului la 31 decembrie 2019, inregistrata la Depozitarul Central, 

este urmatoarea: 

Actionar Actiuni Procent 

alti actionari / others 161.006.011 37,8175 % 

SC UTA SA loc. ARAD jud. ARAD 83.783.623 19,6793 % 

SC ABH RESIDENCE DEVELOPMENT (denumire anterioara 

PARC INDUSTRIAL UTA SRL) loc. ARAD jud. ARAD 
64.112.992 15,0590 % 

ARCVIA MINERVA S.A. loc. ARAD jud. ARAD 64.083.500 15,0521 % 

SC BLOC 03 UTA SRL loc. ARAD jud. ARAD 52.758.696 12,3921 % 

TOTAL 425.744.822 100 % 

 

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

   Imotrust SA la data de 31.12.2019 are detineri in valoare de 100.000 lei in urmatoarele 

societati: 

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

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

2.000.000. actiuni. 

    2.4. Conducerea Societăţii  
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Imotrust a implementat sistemul dualist prevazut de Legea Societatilor Comerciale, 

administrarea societatii fiind incredintata unui Directorat, compus din 3 membri, aflat sub 

controlul unui Consiliu de Supraveghere. 

Membrii Directoratului sunt  numiti si revocati in conformitate cu prevederile legii. 

Mandatul directorilor este de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi la sfarsitul mandatului. 

Consiliul de Supraveghere ii acorda unuia dintre membrii Directoratului pozitia de 

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

si membrii ai Consiliului de Supraveghere. 

La 31.12.2019 membrii Directoratului sunt:   

Nr. Nume Prenume Pozitie 

1. Cristina Ana Vasvary Presedinte 

2. Feier Elisabeta Melania Vicepresedinte 

3. Merca Oana Membru 

   

Atributiile Directoratului sunt: 

a) Sa reprezinte Societatea in relatiile cu tertii; 

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

reprezinte Societatea; 

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

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

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

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

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

distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza 

sa o prezinte Adunarii Generale. 

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

Supraveghere si de Adunarea Generala. 

g) Obligatia de a participa la Adunarile Generale. 

h) Sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor. 

i)  Alte atributii stabilite de actul constitutiv, procedurile interne si legislatia relevanta. 

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

24/2017 si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societăţii, urmarind realizarea 
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obiectivelor strategice aprobate de A.G.A privind dezvoltarea si modernizarea activitatii 

Societatii. 

Si in anul 2019, o preocupare constanta a Directoratului a fost optimizarea procesului 

decizional la nivelul conducerii executive si imbunatatirea comunicarii in vederea aplicarii 

masurilor si deciziilor Directoratului cu operativitate si eficienta sporita in vederea maximizarii 

rezultatelor obtinute in activitatea desfasurata si minimizarea efectelor crizei economice. 

Din motive de eficienţă şi organizare a activităţii, societatea a ramas structurata pe 2 divizii, 

şi anume: 

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

de managementul proprietatii si managementul chiriasilor;  

✓ Imotrust Sucursala Via Carmina: raspunde de activitatea de dezvoltare cartiere 

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

 

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

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

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

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

Consiliului de Supraveghere. 

Adunarea Generala a Actionarilor poate revoca mandatul membrilor Consiliului de 

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

prezenti.             

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

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

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

aferente anului financiar 2019 sunt in valoare totala de aproximativ 46.000 lei. 

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

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

singur mandat in decursul unei perioade de 10 ani. 

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

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

eficientizarea controlului asupra activitatii Directoratului, cat si sustinerea acestuia prin 

consiliere atunci cand a fost cazul. 

Astfel la data de 31.12.2019 componenta Consiliului de Supraveghere este  urmatoarea: 

Nr. Denumire/Nume prenume Calitate 

1 

 

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

specializat in consultanta manageriala prin Berar Luisa Maria 

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

“Kocsis-Josan” 

Membru  

3 Coman Luminiţa– economist Membru  

 

Atributiile Consiliului de Supraveghere sunt: 

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

b) numeste si revoca membrii Directoratului; 

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

a Actionarilor privind operatiunile de conducere a Societatii; 

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

activitatea de supraveghere desfasurata; 

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

Generala a Actionarilor; 

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

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

de Supraveghere; 

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

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

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

Supraveghere; 

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

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

acesteia. 

    2.5. Situaţia financiar-contabila  

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

cu referire cel puţin la: 

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

active curente; total pasive curente; 

   

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

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

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



IMOTRUST S.A. 
RAPORT ANUAL AL DIRECTORATULUI  2019 

 

 

J02/541/1991, RO 1680630, Capital Social 42.574.482,20 RON, office @imotrustarad.ro  
Str. Poetului, Nr.1/C , 310345, tel/fax +40 357 100 000 

35 

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

plătite; 

 

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

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

trezorerie si echivalente de trezorerie 

 

Denumire element UM 2017 2018 2019 

Imobilizari necorporale 
lei 414.000 

 

148 

 

             2.303 

Imobilizari corporale lei 3.672.773 3.842.044 4.381.707 

Imobilizari financiare lei 15.669.964 12.364.988 100.000 

Creante lei 7.997.703 7.249.611 7.355.240 

Stocuri lei 48.114.327 41.908.052 44.796.994 

Disponibilitati banesti lei 25.599 64.115 461.730 

Investitii pe termen scurt lei    

Cheltuieli inreg in avans lei 4.710.370 4.325.844 4.208.218 

Total activ lei 80.604.736 69.754.802 61.306.192 

Datorii pe termen scurt lei 53.879.721 50.463.413 41.971.121 

Datorii pe termen lung lei 5.876.087 5.185.498 6.548.417 

PROVIZIOANE   2.177.729 3.560.484 

Venituri in avans lei 4.762.598 4.470.318 4.380.910 

Capitaluri proprii lei 16.086.330 7.457.844 4.845.260 

Total pasiv lei 80.604.736 69.754.802 61.306.192 

Venituri din exploatare lei 3.462.212 1.133.919 1.449.895 

Cheltuieli din exploatare lei 19.779.078 8.248.310 3.732.072 

Rezultat din exploatare lei -16.316.866 -7.114.391 -2.282.177 
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Venituri financiare lei 826.273 3.796.964 12.343.133 

Cheltuieli financiare lei 2.087.340 5.885.016 13.659.589 

Rezultat financiar lei -1.261.067 -2.088.052 -1.316.456 

Rezultat curent lei -17.577.933 -9.202.443 -3.598.633 

Impozit pe profit lei - - - 

Rezultat net lei -17.577.933 -9.202.443 -3.598.633 

 

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

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

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

(costul istoric).  

Costul produselor finite include materile, forta de munca si cheltuieli de productie indirecte 

aferente. Stocurile au crescut cu aprox. 6.89% fata de anul precedent, cresterea de valoare o 

reprezinta preluarea patrimoniului de la societatea Zona 5 Via Carmina SA si Via Carmina 

Business SA cu ocazia finalizarii a fuziunii prin absorbtie. Valoarea stocurilor preluate 

insumeaza suma de 6.084.728 lei.  

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

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

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

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

şi plătite; 

Contul de profit si pierdere (lei) 2017 2018 2019 

Cifra de afaceri 2.589.565 3.872.866 4.647.776 

Cheltuieli din exploatare 19.779.078 8.248.310 3.732.072 

Rezultatul operational -16.316.866 -7.114.391 -2.282.177 

Rezultatul financiar -1.261.067 -2.088.052 -1.316.456 

Rezultatul brut -17.577.933 -9.202.443 -3.598.633 

Rezultatul net -17.577.933 -9.202.443 -3.598.633 

Rezultatul net pe actiune (lei) -0.041 -0.02161 -0.08453 
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     Cifra de afaceri pe anul 2019 comparativ cu anul 2018 prezinta o crestere de cca. 20%, o 

crestere in valoare neta de 774.910 lei. 

Elemente de activ 

(lei) 
2017 2018 2019 

Active imobilizate 
19.756.737 16.207.180 4.484.010 

Active circulante 56.137.629 49.221.778 52.613.964 

Cheltuieli in avans 
4.710.370 4.325.844 4.208.218 

Total activ 80.604.736 69.754.802 61.306.192 

 

Elemente de pasiv 

 

(lei) 2017 2018 2019 

Capitaluri proprii 16.086.330 7.457.844 4.845.260 

Datorii - total, din care: 59.755.808 55.648.911 48.519.538 

sub 1 an 53.879.721 
50.463.413 41.971.121 

peste 1 an 5.876.087 
5.185.498 6.548.417 

Provizioane  2.177.729 3.560.484 

Venituri in avans 4.762.598 4.470.318 4.380.910 

Total pasiv 80.604.736 69.754.802 61.306.192 

 

 

Imobilizari financiare 

SC IMOTRUST SA  detine la data de 31.12.2019 un numar de 2.000.000 actiuni din 

capitalul social al societatii S.C. SSIF IFB FINWEST S.A. cu sediul in Arad, str. Dimitrie 

Bolintineanu, nr. 5, IMOTRUST SA. 

 

 Venituri şi cheltuieli in avans: 
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Prin derogare de la cadrul de raportare national, conform politicii contabile a entitatii aprobate 

in anul 2010, Societatea recunoaste veniturilor si cheltuielilor din diferente de curs valutar 

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

si cheltuielilor anticipate urmand ca acestea sa fie recunoscute in contul de rezultat la momentul 

descarcarii activului care a facut obiectul investitiei imobiliare. Aceasta politica a fost aplica 

in contabilitatea Societatii in perioada 2010-2014. 

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

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

 

Ipoteci şi garanţii 

 

La 31 decembrie 2019 Societatea avea constituite angajamente de natura ipotecilor şi 

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

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

societăţi.  

 

Informatii privind relatiile cu partile afiliate: 

Datoriile semnificative ale societatii catre afiliti la 31.12.2019 sunt: 

SC ARCVIA MINERVA SA 

- suma de 10.899.410 lei reprezentand finantare 

- suma de 10.603.136 lei, reprezentand datorie rezultata din promisiunile de cesiune parti 

sociale, incheiate in anul 2010, suma fiind incasata in avans, respectiv o datorie dintr-un 

contract de cesiune de creanta incheiata cu aceasta. Pana la data situatiilor financiare actuale, 

tranzactiile nu au fost finalizate. 

-suma de 671.120 lei reperezentand datorii comerciale; 

SC IMOTRUST PARTENERS MANAGEMENT S.A. - suma de 95.117 lei reprezentand 

datorii comerciale; 

SC UTA SA- suma de 228.953 lei reprezentand datorii comerciale; 

SC ABH RESIDENCE DEVELOPMENT SA – suma de 42.651 lei reprezentand datorii 

comerciale; 

SC BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT SA – suma de 3.096.065 lei reprezentand 

finantare si suma de 1.740.010 lei reprezentand datorii comerciale; 

SC CITY OF MARA TREI S.A. – suma de 2.998.237 lei reprezentand datorii comerciale; 
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SC VIVALIA 7 GRAND SPV SA – suma de 2.554.994 lei reprezentand datorii comerciale; 

Creantele semnificative ale Societatii catre afiliati la 31.12.2019 sunt: 

SC ARCVIA MINERVA SA 

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

- suma de 18.356 lei reprezentand decontare in asociere in participatiune 

Semnaturi 

 Raportul este semnat de reprezentantul legal al societatii, respectiv Presedintele 

Directoratului si de către persoana imputernicita, potrivit Legii, al Societăţii . 

 

Anexe 

Raportul anual va fi  însoţit de copii ale următoarelor documente: 

    a) actul constitutiv al Societăţii , dacă acesta a fost modificat în anul pentru care se face 

raportarea; 

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

administraţiei, conducerii executive, cenzorilor; 

    c) lista filialelor Societăţii  şi a societăţilor controlate de aceasta; 

    d) lista persoanelor afiliate Societăţii . 

 

Presedinte Directorat                                                                Vicepresedinte Directorat, 

 Vasvary Ana Cristina                                                                      Feier Elisabeta Melania 
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