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Opinie 
 
1 Am auditat situatiile financiare individuale ale societatii ARCVIA MINERVA SA, care cuprind 

bilantul prescurtat la data de 30 noiembrie 2020, contul de profit si pierdere pentru exercitiul 
financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note 
explicative folosite in cursul acestui ultim exercitiu financiar. Auditarea acestor situatii 
financiare s-a realizat ulterior dizolvarii fara lichidare a societatii auditate, asa cum vom arata 
si mai jos.  
 

2 Situatiile financiare individuale la 30 noiembrie 2020 se identifica astfel:  
 
 Activ net/Total capitaluri proprii:                                      45.970.901 lei 
 Pierderea exercitiului financiar:                                                              2.472.318 lei  

Mentionam ca aceste situatii financiare au fost intocmite ulterior, in scopul auditarii si raportarii 
catre actionarii societatii Imotrust SA, tinand cont de datele inregistrate in balanta contabila a 
societatii Arcvia Minerva SA, intocmita la 30.11.2020, pe baza careia s-a intocmit si procesul 
verbal de predare- primire, aferent preluarii activelor si pasivelor societatii Arcvia Minerva SA (in 
calitate de absorbita) de catre societatea absorbanta Imotrust SA. 

 

3 In opinia noastra, situatiile financiare auditate, intocmite ulterior fuziunii, pentru 
perioada 01.01.2020-30.11.2020, pe baza ultimei balante contabile a societatii existente 
inaintea  inregistrarii operatiunii de dizolvare fara lichidare a societatii, produsa in urma 
fuziunii prin absorbtie intre societatea Imotrust SA (in calitate de absorbanta) si 
societatea Arcvia Minerva SA (in calitate de absorbita), ofera o imagine fidela a pozitiei 
financiare  a Societatii ARCVIA MINERVA SA la data de 30 noiembrie 2020, precum si a 
rezultatului operatiunilor sale pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in 
conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea 
Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile 
financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”), mai 
putin principiul continuitatii activitatii, despre care vom raporta mai jos, fara 
modificarea opiniei.  
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Baza pentru opinie 
4 Am desfasurat auditul nostru  in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”). 

Responsabilitatile noastre in baza  acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea 
“Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem 
independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru 
auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica 
profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt 
suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. 

Descrierea aspectelor specifice, legate de  continuitatea activitatii 

5 Societatea Arcvia Minerva s-a dizolvat fara lichidare la data de 30.11.2020, in baza 
Sentintei civile nr.185 din 27.11.2020 a Tribunalului Arad, prin care a fost aprobata 
fuziunea prin absorbtie a societatii Imotrust SA, in calitate de absorbanta cu 
societatile Arcvia Minerva SA si Alber Holding Management SA, in calitate de 
absorbite. Evenimentul a fost prezentat si in notele explicative care insotesc situatiile 
financiare. 

In consecinta, avand in vedere faptul ca auditarea societatilor absorbite nu s-a realizat 
pentru exercitiul 2020 pana la data realizarii fuziunii deoarece conducerea societatii 
absorbante a decis ulterior inregistrarii acestui eveniment cu privire la oportunitate 
auditarea acestei perioade in scopul informarii cat mai complete a actionarilor 
societatii absorbante, intocmirea si auditarea acestor situatii financiare s-a realizat 
dupa inregistrarea dizolvarii societatii auditate si prin urmare ele sunt intocmite fara 
aplicarea principiului continuitatii activitatii. 

Fiind vorba de situatii financiare intocmite in situatia exceptionala descrisa mai sus, 
adica dupa dizolvarea societatii supuse auditarii, neaplicarea principiului continuitatii 
activitatii nu mai are relevanta, fiind determinata de conditia obiectiva in care se 
regaseste patrimoniul societatii, care la data auditului face parte din patrimoniul 
societatii absorbante. 

Tinand cont de lipsa de relevanta a aplicarii principiului continuitatii activitatii pentru 
exprimarea opiniei in legatura cu aceste situatii financiare, noi nu am modificat opinia 
si am auditat situatiile financiare facand abstractie de necesitatea respectarii acestei 
conditii, care nu poate fi indeplinita in mod obiectiv, pentru situatia data.  

Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect. 

 

Evidentierea unor aspecte  

6 Fara ca detalierea acestor aspecte sa reprezinte exprimarea unor rezerve, consideram ca 
prezentarea lor este necesara, pentru intelegerea adecvata de catre utilizatori, a situatiilor 
financiare, pe care le-am auditat: 
 

- Asa cum rezulta si din notele explicative (pct.3.5) in data de 21.09.2020 a fost 
pronuntata Sentinta civila 143 a Tribunalului Arad prin care a fost aprobata divizarea si 
dizolvarea fara lichiadre a societatii Vivalia Real Estate SA si transmiterea cu titlu 
universal a intregului sau patrimoniu catre societatile beneficiare Arcvia Minerva SA si 
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respective Bloc 03 UTA SRL. In baza acestei Hotarari in data de 01.10.2020 societatea 
Arcvia Minerva SA, in calitate de beneficiara a unei parti din patrimoniul societatii 
divizate si ulterior dizolvate, a inregistrat in contabilitatea proprie, preluarea partii de 
patrimoniu care i-a revenit din divizarea societatii Vivalia Real Estate SA, pe baza 
protocolului de predare-primire intocmit  conform balantei societatii dizolvate intocmita 
la 30.09.2020. Astfel, la data de 01.10.2020 societatea Arcvia Minerva SA  
inregistreaza o intrarea de active in patrimoniul sau in suma de 3.571.286,94 lei, 
constand in creante si disponibilitati banesti aflate in conturi bancare. Ca rezultat al 
dizolvarii si preluarii partii din patrimoniul societatii Vivalia Real Estate SA, societatea 
Arcvia Minerva SA a anulat actiunile sale detinute in capitalul social  al societatii 
dizolvate, care aveau o valoare contabila de 1.941.253 lei. Anularea actiunilor s-a 
realizat in contraparte cu anularea capitalului social preluat, in suma de 1.426.140 lei 
si cu o parte din rezultatul reportat al societatii preluate, realizat de societatea dizolvata 
pana la data dizolvarii/preluarii patrimoniului, in suma de 515.113 lei. Pasivului preluat 
de la societatea Vivalia Real Estate SA ramas dupa operatiunea de anulare a actiunilor, 
respectiv suma 1.598.442,67 lei, se regaseste evidentiata in soldurile balantei Arcvia 
Minerva SA la 30.11.2020, dupa cum urmeaza:  prima de emisiune in suma de 
73.010,32 lei, rezerve legale in suma de 62.859,67 lei, rezultat reportat surplus din 
reevaluare in suma de 40,18 lei si rezultat reportat profit provenit din societatea Vivalia 
Real Estatate in suma de 1.462.532,5 lei; 

- In luna 07.2020 societatea Arcvia Minerva SA a inregistrat iesirea din gestiune prin 
vanzare a doua suprafete de teren arabil catre societatea Bloc 03 Ared SRL cu o 
valoare contabila de 807.246 lei, in urma careia a inregistrat un venit in suma 724.140 
lei. Aceste terenuri aveau inregistrata in contul 105 o reevaluare in suma de 660.446,6 
lei, care a fost reluata la rezultat reportat sub forma de surplus din reevaluare realizat 
(cont 1175); 

- Asa cum rezulta si din notele explicative (la pct.3.1.2) la data de 30.11.2020 societatea 
inregistreaza un sold de imobilizari financiare in suma de 10.315.218,25 lei, care a 
inregistrat o crestere fata de inceputul anului in suma de 1.798.502 lei. Acesta variatie 
se datoreaza efectului cumulat al achizitiilor de imobilizari financiare in suma de 
3.839.755 lei, a iesirilor din gestiune a unor imobilizari financiare in suma de 2.041.253 
lei, precum si inregistarii pe seama cheltuielilor a unor ajustari de pierdere de valoare 
pentru o parte din actiunile detinute la data de 30.11.2020 in suma de 24.850 lei. 
Detalierea modificarilor intervenite in structura imobilizarilor financiare este prezentata 
in notele explicative ale situatiilor financiare. Soldul ajustarilor de pierdere de valoare 
ale imobilizarilor financiare in sold la 30.11.2020 este in suma de 5.472.158,91 lei, 
astfel ca valoarea ajustata a imobilizarilor financiare, prezentata in bilant este de 
4.843.059 lei.    

- Asa cum rezulta si din notele explicative (pct.3.2.1) valoarea stocurilor aflate in sold la 
31.12.2020 prezentata in situatiile financiare este de 11.333.192 lei, inregistrand o 
reducere fata de inceputul anului in suma de 3.914.642 lei. Acesta reducere este 
influentata de efectul cumulat al intrarilor si iesirilor de stocuri din gestiunea societatii, 
care are urmatoarea structura: 
  - intrari:  

    - capitalizari ale costurilor de productie: 557,244.78 lei; 
    - plus de inventar la productie in curs: 55,010.31 le;i 
    - achizitie garaj inregistrat in ct 371: 24,352.53 lei; 
   - iesiri: 
     - descarcari din gestiune la productia in curs: 3,725,910.17 lei, din 
     care: 
     - valorificari prin vanzare active: 1,947,023.82 lei 
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     - active nevandabile descarcate din gestiune la cost de  
     productie si predate catre UAT: 1.778.886,35 lei 
      - descarcari din gestiune produse finite valorificate prin vanzare:  
        805.185,13 lei; 
      - descarcari din gestiune casare obiect inventar: 16.625,55 lei; 
      - descarcari materiale consumabile: 3.529,42 lei. 
      
 Atragem atentia asupra influentei semnificative pe care a avut-o asupra rezlultatului 
evidentiat in  contul de profit  si pierdere la 30.11.2020,  scaderea din gestiune a terenurilor 
nevandabile predate catre UAT (Primaria Municipiului Arad) in mod gratuit, deoarece costul de 
productie al acestora in suma de 1.778.886,35 lei, care a majorat soldul debitor al contului 711, 
nu a fost contrabalansat prin obtinerea vreunui venit.  
        

- Cu privire la soldul de creante ale societatii care are o valoare bilantiera  la 30.11.2020 
de 30.094.529 lei, mentionam ca acestea au in componenta un sold semnificativ de 
creante fata de societatile afiliate, din care se distinge soldul creantelor fata de 
societatea Imotrust SA cu o valoare contabila de 26.290.351 lei, fapt prezentat si in 
notele explicative (pct. 3.2.2). Mentionam ca acesta creanta se anuleaza cu datoria 
similara inregistrata in contabilitatea societatii Imotrust SA, la data inregistrarii fuziunii 
prin absorbtie intre societatea Imotrust SA in calitate de absorbanta si Arcvia Minerva 
SA in calitate de absorbita, adica la data de 01.12.2020; 

- In categoria datoriilor societatii detaliate in notele explicative (pct.3.3) se remarca 
soldul in suma de 2.612.725 lei, reprezentand varsamite de efectuat catre societatea 
afiliata UTA SA in suma de  2.612.535 lei si  fata de Fundatia Alber in suma de 190 lei, 
precum si soldul de 1.007.025 lei reprezentand impozitul pe venit calculat in vederea 
realizarii fuziunii cu societatea Imotrust SA si neachitat pana la data de 30.11.2020; 

- Asa cum rezulta si din notele explicative ( pct.9.2) in cursul anului 2020 societatea a 
fost platitoare de impozit pe venit. Se constata ca societatea a inregistrat un impozit pe 
venit pentru anul 2020 in suma de 1.123.995,45 lei. Acesta suma s-a constituit prin 
aplicarea cotei de 3% asupra bazei impozabile constituita din veniturile impozabile 
curente ale exercitiului financiar pana la data lichidarii in suma de 4.621.613,44 lei, 
generand un impozit in suma de 138.648,4 lei din care s-a scazut bonficatia de 12.997 
lei obtinuta in urma platii la termen a impozitului pe venit calculat pentru trim I, II si III 
si la care s-a adaugat impozitul calculat cu ocazia lichidarii, asupra conturilor din clasa 
1 in suma de 998.344,04 lei. Baza impozabila, reprezentand soldurile conturilor din 
clasa 1 asupra carora s-a aplicat cota de 3% pentru stabilirea impozitului calculat cu 
ocazia lichidarii, are urmatoarea componenta: soldul la 30.11.2020 al conturilor 105, 
reprezentand rezerva din reevaluare a terenurilor care se regasesc in clasa 2 in suma 
de 2.377.042,35 lei, soldul la 30.11.2020 al conturilor de rezerve (conturile 106) in 
suma de 5.442.482,21 lei precum si soldul la 30.11.2020 al conturilor de surplus 
realizat din reevaluare (conturi 1175) care nu au fost impozitate in exercitiile anterioare, 
in afara celor care nu necesitau impozitarea (respectiv suma de 660.446,6 lei care a 
fost transferata in cursul anului 2020 pentru care nu s-a beneficiat de deducerea 
aferenta a valorii reevlaluate, datorita regimului de impozitare aplicat la iesirea din 
gestiune a terenurilor mentionate la punctul anterior), respectiv suma de 25.458.610,06 
lei. In consecinta soldul toatal al conturilor din clasa 1 impozitate la 30.11.2020 a fost 
in suma de 33.278.134,83 lei. 
 

Opinia noastra nu este modificata cu privire la aceste aspecte, prezentate anterior.  
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Alte informatii – Raportul administratorilor  

7 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte 
informatii cuprind Raportul administratorilor. 
 
In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 30 noiembrie 
2020, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa 
apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, 
sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi 
denaturate semnificativ. 
 
In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, 
in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-492 din OMFP 1802/2014. 
 
In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, 
in opinia noastra: 
a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor  pentru exercitiul financiar pentru care 

au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in aspectele semnificative, cu 
situatiile financiare; 

 
b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in aspectele semnificative, in conformitate cu 

punctele 489-492 din OMFP1802/2014. 
 

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, 
dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 
30 noiembrie 2020, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in 
Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect. 

  
Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru 
situatiile financiare 
 
8 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere 

o imagine fidela in conformitate cu  OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care 
conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de 
denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. 

 
9 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii 

Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor 
referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii 
activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau 
sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora. 
 

10 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului 
de raportare financiara al Societatii. 
 

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare  
11 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care 

situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de 
frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia 
noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie 
a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare 



6 
 

semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si 
sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, 
individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor 
situatii financiare. 
 

12 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem 
scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

 Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, 
cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca 
raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru 
a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari 
semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei 
denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune 
intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului 
intern. 

 Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri  de 
audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra 
eficacitatii controlului intern al Societatii. 

 Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al 
estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre 
conducere. 

 Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere 
a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit 
obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire  la  evenimente sau conditii 
care ar putea  genera  indoieli semnificative  privind capacitatea Societatii de a-si 
continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine 
semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor 
aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt 
neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de 
audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau 
conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza 
principiului continuitatii activitatii. 

 Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv 
al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile 
si evenimentele  care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o 
prezentare fidela. 

13 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si 
programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice 
deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului. 

Auditor financiar   

Silvia Muntean   

Inregistrat in Registrul ASPAAS cu numarul 
AF 2114 
 

 
Arad, 26.10. 2021 
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