
LCS IMOBILIAR S.A.
CLUJ-NAPOCA str.Ploiesti,n r. I 7-19lA
CUI: RO 19143125

RC : J121362712006

RAPORTUL DE GESTITINE AL CONSILruLUI DE ADMINISTRATIE
pe baza bilanlului activitdfii economico_financiare tl societdtii

ta 31.t2.2016

Consiliul de Administralie a LCS Imobili
19lA,itp.45, bazAndu-se informaliile cuprinse in
contul de profit $i pierde situatia activelor imobili

OBILIAR se incadreaza la categoria
MICROENTITATILOR si intocmeste bilat prescurrar.

1. SITUATIA JURIDICA

Societatea LCS Imobiliar S.A. s-a infiinlat Ia d.ata
este constituit dintr-un total de 1.030.000 ac{iuni cu o valoare

Structu lui la LCS

de 27.10.2006. Capitalul social, de 103.000 lei
nominald de 0,1 lei / actiune.

ra acuonanatulul mobiliar S.A. este urmatoarea :

Nr.
Crt. NUME NR. ACTIUNI VALOARE

LEI
Procent din total

actiuni
Alti actionari 440.817 44.08r.70 42.80%

2 Deak Melinda 339.000 33.900,00 32.91%
3. LCS Invest SA 141.4t6 14.141,60 13.73 %

4 Trebela Limited Limassol Cvn 108.16'7 10.876.10 10.56 %
TOTAL r.030.000 103.000.00 100,000%

Societatea LCS Imobiliar S.A. s-a aflat in litigiu cu SC LBBW Immobilien Romania SRL cu SC
Taco Development SRL, legat de deblocarea contului ESCROW,constituit conform cont'actului de
varrzare-cumparare autentificat sub numarul 4364119.12.2008,soldul acestuia este de 96.3g7.14
euro,la 3l .12-2015 .Litigiul s-a frnalizat in cursul lunii decembrie 201 5 si s-a acordat castig de cauza
societatii LBBW Immobilien Romania SRl.Deblocarea contului s-a efectuat in anul 2016, iar LCS
IMOBILIAR va recuperat cheltuieli de judecata in valoare de 124.92'1,66 lei si a restituit valorea
contului escrow 431.568,7 5 lei.

2.SITUATIA COMERCIALA

obiectul principal de activitate al LCS Imobiliar S.A. este "Dezvoltare (promovare) imobiiliarb,,cod
cAEN'4110. cifra de afaceri in anul 2016 este de 493.585 lei( din activitatea de inchiriere si subanchiriere
coc CAEN 6820 autorizat. Clientii principali ai societatii sunt societatile Docessensis SRL, Soiree privee
SRL,LCIS lnvest SA,Fashouse SRL.

3. SITUATIA PERSONALULUI

La 3l .12.2016 numdrul mediLr de salariati este l

4. SITUATIA CONTURILOR DE CAPITAL, REZERVE $I IMOBILIZARI

Capitalul social al LCS Imobiliar S.A. este de 103.000 lei, fbrmat dintr-un numar de 1.030.000
actiuni cu valoare nominala de 0.10 lei/acliune,capital subscris si varsat. Rezervele legale sunt in valoare de



20'600 lei, < Alte rezerve ) sunt in suma de 351 .412lei,sunt fiscalizate.Soldul contului 117reportat reprezanrand surplusul realizar din rezerve din reevaluare >, af'erent jmobiljzarilor

lllXi:|1t- ]] l,?u;!t3 
lei nu sunt.fiscalizate.Pentru reflectarea fidela a situaiei financiare/sLw.a vrrLru rsrltrut,d.rtra llugla a sllualel Imaconform art'22,a\5 din normele metodologice ale codului fiscal transferul sumei de 33.g2

l9!1..""iili;;;;#'ffi:.i;,i;;.T."::1,',Hi:'lJ'ffi :nl.1,'i:;i;ni?'"::Lq 'wvtwLtttLa. ru,'ruartr uc .esunatle s_a constttutt la 31.12.2015 provi

i::::]t::::::T."'"Tl: ,,, "lr"i:.^* s.412.226 rei. in anuizoli .o,.rtrt 117 prezinta un sczrnta un so

Imobilizdrile corporale sunt in sumd de '7.733.095 lei, iar imobilizarile financiare sunr6'540'017 lei, rezultand active imobilizate in valoare ae i.zlz.n 2 lei.Imobi Iizarile financianeta de 6'540'017 lei cuprind valoarea actiunilor detinute de societate la SC ieraprurt sa9'770'475 actiuni si 26.690 unitati de fond ia STK Emergent.vulour.u bruta a acestor imobil12'961'51 I Iei'Provizionul creeat pentru deprecierea imobiiizarilor financiare este in suma de 6.,
, il;;i;;;;i,;i;,;",:,

:::Yi_?tlAL s-RL si su fost aduse la valoarea justa.Activete imobilizare sunt constituire din icare conform noilor reglemen ari au fost reconsiderate si s-a incadrat la imobilizari imosocietatea isi are sediul,iar restul imobilelor reprezinta investitii imobiliare.

5. CONTURILE DE STOCURI $I SITUATIA INVENTARIERII LOR
La dara de 31.12'2016 stocurile sunt in valoare de 46.003 lei -obiecte de inventar .

6. STTUATTA CONTURTLOR DE DECONTART

,,,!,1):,t3.3,?19- 
"l_9:,t-*'.1r."1 

S.A.,are 
91ean1e 

inregistrate in valoare de 5.e06 lei (
*11::ll,:1:"t:l:j:lJ ::::i1:? 7:8tB rei, datoriile ce trebri,.esc prdtite intr_o perioadd de pd

?:,::ll:::f:T1::i. o::":1t:,personalurui, bugetului urigu.*iio. ,;il ; fi;;d;,ffi;
achrtate in ianuarie 201'7 :21.169 iei, tva de plata: 3.g54 tei,rurnizo.i;;.3;3 i;irl"cli;;*:;:;
clienti) : 39.422 iei cu termen de ricidare mai mare de tantarie2017.

7. SITUATIA CONTURILOR DE TREZORERIE

La31.12.2016 LCS Imobiriar S.A. avea urmdtoarele solduri in conturile:
- disponibil in casl
-disponibil in casa euro( 42.50 euro)

- disponibil la bancr
- disponibil la banci euro (9g1.g15,79 eur)
TOTAL

8. INTOCMIREA BILANTULUI CONTABIL
Bilanlul contabil la 3I-12.2016 s-a intocmit pe baza balanlei de verificare a conturilor

respectarea priincipiilor contabile si a politicilor contabile conform cu OMF lg02/2014, rez
active minus datorii curente in valoare de 19.559.913 lei gi total capitaluri in valoare de 14.1

valoare de 9.890.704 lei. La 3 .12.2016 s-a inregistr" ;;-fn;;ri"uii'i, 
"",T#;: ;:;;;ur Yqrv4lv ug J. /ol

:tj:;*:,:"0:X::f]:l^l.L:.1 11!"i. 
in suma d.. 13tin-* reisi reluarea ta venituri a ajus

31.12.2016 in valoare de 14.147.6gi lei

8.778,61 lei
193,00 lei

840.205,55
4.458.523,68

: 5.307.700,84

5.412.226 lei ,provizioane pentru impozite.

g.CONTUL DE PROF'IT SI PIERDERE

9.1. Activitatea de exploatare
Veniturile din exploatare realizate in anul 2016 sunt in valoare de lei 702.47g lei (7

din redeverile loca{ii de gestiune gi chirii", 75g < Arte venituri din exproatare r> ).
Cheltuielile de exploatare aferente sunt in valoare de 932.452 lei. Cheltuielile desemnificative sunt:
- Cheltuielile cu personalul( salariati,contributii CA) in suma de 11g.633 lei,- cheltureli cu alte taxe gi vdrsdminte asimilate in valoare de 68.591 lei.
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- Anulare provizion litigii si lichidare escrow 6.2g1lei.
Rezultatul activitalii de exploatare este concretizat o oi

" 9.2.Activitatea financiarl
In anul 2016 s-au obtinut venituri financiare in valoare
itele la termen (7.759 lei), diferentele favorabile de curs val
.94i7 lei incasate pentru actiunile detinute de societate ra T,

980 lei .

Acti financiara inregistreaza astfel
Vgniturile totale realizate in anul
-2.313.657lei.

del
4.78
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3.3

Chelt

de 4.

Cons
Ra

l.Zlyctraun primite cu titlu gratuit de la societateaTerapli
uielife financiare sunt ?n sumd de - 3.246.109 lei. cheltuieli
71 lei si stingerea unei parti din veloarea provizioanelor c.
i investitiilor financiare respectiv a actiunilbr si unitatilor de

- Cheltuieli privind prestaliile externe : 390.601 lei.
- Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabiie 16.
- Cheltuieli cu amortizarea 232.102 lei

Rezrrrltatul r ealizat la 3 1 .12.20 16 este concr etizat inprofit co
ielile nedeductibile fiscal sunt in valoare de 673.646lei,ven

i este in valoare de 4.305.117 lei,astfel pierderea fiscala de
).891 lei.

iul de Administratie al LCS IMOBILIAR SA,propune spre
de gestiune.

lei ietatea inregistraza \a31.12.2016 o pierdere fiscala de 304.1
anteri

in anul 2016 un profit
2016 sunt in valoare

i,.-:l
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in valoare de 129.947 lei.

765.836 lei provenite din dobdnzi la
(149.368,48 lei) .dividende in suma

Lplast SA, precum si din inreeistrarea a
SA, respectiv suma de 41g.i6t.50 lei.
diferente nefavorabile de curs valutar-

:ate in anii anteriori pentru deprecierea
fond detinute de societate. in suma de -

.01 1.945 lei.
1.468.314 lei, iar cheltuielile totale in

il in valoare de 3.781.971 \ei.
ile neimpozabile in valoare 4.322.0g6

4 lei.Pierderea fiscala cumulata din anii
uperat in anii urmatori este in valoare

bare situatiile financiare si prezentul
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lrAPORTT]L AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT
asupra sltuatiilor flnanciare intocmite de

SC LCS IMOIIILIAR S.A. la dara de 3 I . l2.20 I 6

Am auditat sitLratiile tlnanciare arrr.rale individLrale ane\ate ale SC LCS IMOBILIAR
S'A. care cuprind bilantLrl incheiat la data de 3l decernbrie 2016 si contul de protit si pierdere.
situatia nrodiflcarilor capitalLrrilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie afbrente exercitiului
irncheiat la acea data si Ln surnar al politicilor contabile senrnillcative si alte intbrrnatii
e[.plicative.SitLratiile flnanciare individLrale rnentionate se refbra ra:

l.Capitaluri proprii
2. Rezu ltatLr I exerc i t i Lr I Lr i fi nanc iar. protit
3.Cifia de at-aceri

l.l l:17687 lei
378l97l lei
493585 lei

fi.esponsa bilita tea cond ucerii pen tru situatiile fi na nciare i nd ivid ua le

Conducerea stlcietatii cste respousabila de irrtocrnirea si prezentarea tldela a acestor sitLratii
financiare individLrale in contbrmitate cLr OMFP 1802/201.{ pentrLr aprobarea Reglementarile contabile
pfivind intocnrirea sitLratiilor flnarrciare individLrale si corrsolidate. cLr OMFP nr. 123120|16 orivind
i4tocrnirea si depunerea sitLratiilor tlnanciare anuale si a rapoftari lor contabile anuale ale operatori lor
eQonotrici si cLt politicile contabile descrise in notele la situatiile flrranciare individuale. si oentru acel
control intern pe care conducerea il considera necesar pentrLr a penrite intocnrirea de situatii flnanciare
cflfe sLltt lipsite de denatLrrari sernniflcative. cauzate tle de fiaLrda. fle de eroafe. Aceasta responsabilitate
irtclude: proiectarea. itrplernentarea si mentinerea sisterrLrlui de control intern asupra intocrnirii si
pl'ezerrtarii tldele a unor sitLratii flnanciare individuale care sa nu prezinte denaturari sernniflcative.
dptomte fie fi'audei. fle erori i: selectarea si aplicalea politicilor contabile adecvate. elaborarea Lrnor
estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

Rgesponsabilitatea audito rului

Respctnsabilitatea noastra este. ca pe braza aLrditLrlLri nostru. sa erprirnattr o opinie asLtpra

aqestor situatii flnanciale iudilidLrale. Anr desfirsurat aLrditul nostru in contbrrritate cLt Standardele
lrlternatioanale de ALrdit adoptate de C'amera Airditorilor [rinanciari din llomania. Aceste standarde
pfevad confbrntitatea cLr cerirrtele etice si planilicar-ea si destasLrrarea auditulLri in vederea obtinerii
irgigurarii rezonabile cLr privire la rnasura in care sitLratiile financiare sunt lipsite de denaturari
sdrnn iflcative.

Urr audit implica destbsurarea de procedLrri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la

vElorile si prezentarile din sitLratiile flnanciare. ProcedLrrile selectate depind de rationanrentul
iiUditorului. inclrrsiv de evalrrarea riscurilor de denatLrrale sernnificatila a situatiilor flnanciare.
cquzata fle de fl-aLrda. lle de eroare. ln ef'ectLrarea acelor evaluari ale riscLrlui. auditorLrl ia in considerare
cqntrolul intern relevant pentru intocrnirea de catre errtitate a situatiilor financiare in vederea cotrceperii
rJe proceduri de audit care sa fle adecvate circumstantelor. dar nu cu scopLrl exprirnarii Lrrrei opinii cu
priivire la eflcienta contlolulLri intern al entitatii. L.ln aLrdit include. de asenrenea. evalr.rarea eradLrlLri de

adecvare a politicilor contabile si a caracterLrlLri rezonabil al estirrarilor contabile efbctuate de catre
cdnducere. DrecLrl si cvet l Lrarea Dfezen tari i sitLrati i lor tl nanc iare.



, Credern ca probele de audit pe care le-arn obtinLrt sunt suflciente si adecvate pentrlr a fnrniza
Q baza pentru opinia noastfa cle aLrdit.

Qpinie

ndividuale ale SC LCS IMOBILIAR S.A.
rie 20l6 sr-rr.rt intocrrite. de o rnaniera adecvata. in
MFP I802/20i4 pentru aprobarea Reglementarile
individLrale si consolidare si cu politiclle contabile

deci opinie fdrd rezerve.

,{lte aspecte

r\cest fapoft este adresat exclusiv actionari lor societatii in ansalrrblLr. ALrditul nostru a fbst
efbctuat pentru a pLttea faporta actionarilor societatii acele aspecte pe care trebuie sa le rapofiarn intr-
ufl rapofi de aLtdit tjnanciar. si nu in alte scopLrri . ln rlasLrra pernrisa de lege. nu acceptarn si ur.r pe
afumatr responsabilitatea decat fbta de socictate si de actiorrarii acesteia. ininsarnblu. pentru aLrditul
npstru, pentru acest rapoft sau pentru opinia fbnnata.

Situatiile financiare individuale anexate nLr sunt menite sa prezinte pozitia flnanciara,
operatiLlnilor si flLr.rLrlile de nurnerar alc societatii in cclnfbrnrltate cLr cerintele

or Internationale de Rapoftafe Finarrciara. De aceea situatiile flnanciare individuale
t st"tt.tt itrttlctltitc petrtrLt ttzLr I pelsclarrelor carc nLt cLlrosc reglenterrtarile contabile si legale

dln Rornarria

\aport asu pra raportu lui ad min istratorilor

Administratorii strnt resporrsabili pentru intocrnirea si prezentarer rapoftului adrninistratorilor
ivind aprobarea Reglerrentarilor contabile privind
tuatiile flnanciare corrsolidate. punctele 489-492.
entrut acel coutrol intern pe care conducerea il

,.raporlir 
lLri adrninistratorilor care sa nu contina

Raporlul adrninistratorilor prezentat nu face parle din situatiile flnanciare individuale.

Opinia noastra asLrpra situatiilor tlnarrciare individiLrale nu acopera raportul adrninistratorilor.

ln legatura cLr aLrditul nostfu privind sitLratiie flnarrciare
adm in istratori lor anerat sitLrati i lor fl nanciare i nd ividLrale si

individLrale. noi al.t'r citit raportul
raponam ca:

a) in raportLrl acltninistratorilor rru arn identiflcat infirrrlatii care sa nLr fle corrsecvente. in
toate aspectele setrnitlcative. cLr irrfbrrnatiile prezentate in sitLratiile flrranciare individLrale
anexate:

b) raporlLtl adtrinistratorilor identiflcat mai sLrs inclLrde. irr toate aspectele senrnitlcative.
infbnnatiile cerute de OMFP 180212014. pLrnctele 489-492:

c) in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor
financiare individirale pentruur exercitiLrl flnanciar incheiat la 3l decernbrie 2016 cLr

privire la SC I-CS IMOBILIAR S.A. si la rnediLrl acesteia, nLr am identifrcat
infbrrnatii inclLrse in raportr-rl adrnirristratorilor care sa fie eronate sernniflcativ.
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Sediul Social:          Cluj Napoca, Str. Ploiești, nr. 17-19/A  

Numărul de telefon/fax:   0264-432432                                     

Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului Comertului: 

J12/3627/2006   

Cod de Identificare Fiscală:  19143125                       

Atribut fiscal:                              RO 

Valoarea Nominală:   0,1 lei 

Număr de acţiuni:    1.030.000 acţiuni                     

Acţiunile LCS Imobiliar  S.A. se tranzacţionează la BVB Sistemul Alternativ 

de Tranzactionare - AeRO 

Valoarea totală de piaţă a acţiunilor  1.055.750 lei 
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1. Introducere 

 

 
   
 

 LCS Imobiliar S.A. Cluj Napoca este o societate comercială cu un 

capital social de 103.000 lei, specializată în dezvoltarea şi promovarea 

imobiliară. 

 

 Societatea comercialã LCS Imobiliar S.A. Cluj Napoca s-a înființat în 

27 octombrie 2006. 
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2. Analiza activităţii societăţii comerciale 

 

 

2.1 a) Activitatea desfăşurată sau care urmează a se desfăşura de către 

societatea comercială. 

Obiectul principal de activitate al LCS Imobiliar  S.A. este “Dezvoltare 

(promovare) imobiliară”, cod CAEN 4110. 

b) Data înfiinţării societăţii comerciale. 

LCS Imobiliar S.A. s-a infiinţat în 27.10.2006, ca urmare a divizării societăţii 

LCS Conf  S.A. cu sediul în Cluj Napoca. 

c) Fuziuni sau reorganizări semnificative ale societăţii comerciale, a 

filialelor  sale sau a societăţilor controlate, realizate în timpul exerciţiului 

financiar. 

În cursul exerciţiului financiar 2016 nu au existat fuziuni sau reorganizări 

semnificative a societăţii comerciale. 

d) Achizitii sau instrainari de active. 

În cursul exercitiului financiar 2016 nu au avut loc achizitii sau instrainari de 

active. 

 

2.1.1. Elemente de evaluare generală: 

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2016 un profit net in suma de 3.781.971 

lei in timp ce anul trecut pierderea neta inregistrata de societate era în valoare 

de 5.196.208 lei.  

b) La 31.12.2016 cifra de afaceri era de 493.585 lei, în scadere fata de anul 

anterior cu 52,54%. 
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c) Societatea nu desfasoara activitate de export 

   d) Cheltuielile totale înregistrate în cursul anului 2016 de -2.313.657 lei au fost 

influentate de stingerea provizionului pentru deprecierea valorii inv. financiare 

in suma de 3.382.980 lei. Cheltuielile totale suportate de societate la nivelul 

anului 2015 au fost de 6.589.343 lei, iar in anul 2014 au fost de 823.395 lei. 

e) În legatură cu cota de piață, societatea nu dispune de informatii. Nu s-a 

realizat un astfel de studiu de către societate. 

 

f) Lichiditate: 

 

� Lichiditatea generală şi lichiditatea redusă: 

 

Lichiditate generală 31.12.2016 = Active circulante/Datorii pe termen scurt = 73,60 

Lichiditate redusă 31.12.2016 =Active circ.-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 72,97 

 

Lichiditate generală 31.12.2015 = Active circulante/Datorii pe termen scurt = 30,69 

Lichiditate redusă 31.12.2015 = Active circ.-Stocuri/Datorii pe termen scurt = 30,45 

 

Lichiditate generală 31.12.2014 = Active circulante/Datorii pe termen scurt = 26,96 

Lichiditate redusă 31.12.2014 = Active circ.-Stocuri/Datorii pe termen scurt= 26,78 

 

Coeficientul celor două lichidităţi a crescut în 2016 fata de anul 2015 pe fondul 

scaderii datoriilor pe termen scurt si a cresterii stocurilor.  
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� Lichiditatea imediată: 

Lichiditate imediată 31.12.2016 = Lichidităţi/Datorii pe termen scurt = 72,89 

Lichiditate imediată 31.12.2015 = Lichidităţi/Datorii pe termen scurt = 30,38 

Lichiditate imediată 31.12.2014 = Lichidităţi/Datorii pe termen scurt = 26,65 

Lichiditatea imediată a crescut faţă de anul anterior pe fondul scaderii datoriilor 

pe termen scurt.  

 

 

 

 

2.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 

a) Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul 

cifrei de afaceri ale societatii pentru ultimii 3 ani se prezinta dupa cum 

urmează: 

 

 

 

Lichiditatea in 2016

73.6

72.97

72.89

Lichiditatea generala

Lichiditatea redusa

Lichiditatea imediata
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Produse/servicii 2014 2015 2016 

Cifra de 
afaceri  

   - %- 

Venituri 

   -%- 

Cifra de 
afaceri 

   -%- 

Venituri 

  -%- 

Cifra de 
afaceri 

     -%- 

Venituri 

    -%- 

Venituri din chirii   86,34  65,86 100 74,65 100 33,61 

Alte venituri din 
exploatare 

  13,66  10,42 0 25,35 0 14,22 

 

b) Societatea nu are in vedere pentru urmatorul exercitiu financiar crearea sau 

oferirea de noi produse. 

 

2.1.3. Evaluarea activităţii de vânzare 

a) Pe piaţa internă, volumul vânzărilor la 31.12.2016 era de 100%. Pe piaţa 

externă, societatea nu are vânzări. 

b) În ceea ce priveşte ponderea pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii 

comerciale şi a principalilor concurenţi, unitatea nu dispune de astfel de informaţii. 

Pentru acesta ar fi nevoie de un studiu complex, pe care societatea nu îl poate realiza 

in momentul de fata. 

c) Societatea comerciala depinde in mod semnificativ de DOCESSENSIS SRL 

– contract de inchiriere. 

 

2.1.4. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii societăţii comerciale 

a) Numărul mediu de salariaţi la 31.12.2016 a fost de 1 angajat. Nivelul de 

pregătire al angajatilor este: studii superioare. 

b) Nu există sindicat în cadrul societăţii. 

c) Raporturile dintre manager şi angajat sunt optime. 
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d) Nu există elemente conflictuale între manager şi angajat. 

 

2.1.5. Activitatea de bază a emitentului nu afectează mediul înconjurător 

peste normele legale. 

Nu există litigii şi nici nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea 

legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător. 

 

2.1.6. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare 

 Societatea nu desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare. 

Nu s-au alocat fonduri de cercetare-dezvoltare pentru anul 2017. 

 

2.1.7. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul 

riscului 

Societatea nu este expusa riscului de pret, lichiditate si nici unui risc de credit, 

societatea neavand credite angajate. Departamentul financiar-contabil urmareste 

zilnic cash-flow-ul in scopul asigurarii lichiditatilor necesare platilor curente. In 

vederea asigurarii unui control intern cat mai eficient, LCS Imobiliar S.A. si-a 

identificat si isi evalueaza permanent riscurile semnificative, cu luarea in considerare 

a factorilor interni si externi. 

Obiectivele LCS Imobiliar S.A. privind managementul riscului au in vedere 

asigurarea atingerii rezultatelor previzionate. 

 

2.1.8. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale 

Avand in vedere faptul ca activitatea de baza, desi se desfasoara la nivel de 

piata interna, totusi, situatia economica la nivel mondial, poate influenta in mod 

negativ lichiditatea societatii comerciale, prin mentinerea la un nivel scazut a 

cuantumului veniturilor din activitatea de baza a acesteia, numarul  
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tranzactiilor fiind in continuare mic, ceea ce a dus la stagnarea lichiditatii in 

ultimii ani. Semnalele pozitive trimise de bănci în piaţă prin intermediul 

dobânzilor mici, de guvern prin programul Prima Casă şi chiar de BNR prin 

declaraţiile guvernatorului au determinat populaţia să revigoreze piaţa 

rezidenţială după ani de inerţie. 

 

3. Activele corporale ale societăţii comerciale 

 
a) Activele corporale ale societății sunt constituite din clădiri și terenuri. 

b) Litigiul pe care LCS Imobiliar SA l-a avut cu LBBW Immobilien 

Romania SRL, legat de deblocarea contului ESCROW, conform 

contractului de vanzare-cumparare autentificat sub numarul 

4364/19.12.2008 s-a finalizat in cursul lunii decembrie 2015 si s-a 

acordat castig de cauza societatii LBBW Immobilien Romania SRL. 

LCS Imobiliar SA a recuperat cheltuielile de judecata in valoare de 

124.927,66 lei. 

 

4. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială 
 
4.1. Valorile mobiliare emise de societatea comercială se tranzacționează la 

Bursa de Valori Bucureşti, segmentul ATS, categoria AeRO Standard. 

Capitalul social subscris şi vărsat la 31.12.2016 este de 103.000 lei, aferent a 

1.030.000 acţiuni nominative a 0,1 lei valoare nominală/acţiune. Acţiunile LCS 

Imobiliar S.A. se tranzacţionează la BVB cu simbolul LCSI. 

 

4.2. Dividende cuvenite/platite/acumulate in ultimii trei ani: 

Societatea nu a distribuit dividende in ultimii 3 ani. 
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4.3. Societatea nu a desfasurat nicio activitate de achizitionare a propriilor 

actiuni. 

4.4. Societatea comercială nu are filiale.  

4.5. Societatea comercială nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.  

 

5. Conducerea societăţii comerciale 

 

 
5.1. a) Conducerea administrativă a societăţii comerciale este asigurată de 

Consiliul de Administratie a carui componenta este prezentata in tabelul de mai 

jos:  

Nume, 
prenume 

Calitatea Vârsta Calificare Funcţia Vechimea în 
funcţie 

Cristea 
Viorica 

Presedinte 
CA 

66 ani Studii 
superioare 

Presedinte 
CA 

9 ani si 7 luni 

De Graaf 
Andreea-
Monica 

Membru 
CA 

39 ani Studii 
superioare 

Director 
general 

1 an si 2 luni 

Karaivanoff 
Ivan Zoltan 

Membru 
CA 

42 ani Studii 
superioare 

Membru 
CA 

9 ani si 7 luni 

 

Toti membrii Consiliului de Administratie au calitatea de administratori.  

b) Nu există nici un fel de acord, înţelegere sau legătură de familie între 

membrii Consiliului de Administraţie şi o altă persoană datorită căreia aceştia 

au fost numiţi ca membrii în Consiliul de Administraţie. 

c) Membrii Consiliului de Administratie detin actiuni la societate, astfel: 

Membru CA - Cristea Viorica – detine  21.409 actiuni, reprezentand 2,07% din 

capitalul social; 

Cei doi membri CA De Graaf Andreea-Monica și Karaivanoff Ivan Zoltan – nu detin 

actiuni la societate. 

d) Persoane afiliate societatii comerciale: 
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- Deak Melinda - 339.000 actiuni – 32,91% 

d) Membrii Consiliului de Administratie nu au fost implicati in ultimii 6 ani in 

litigii sau in proceduri administrative. 

  

5.2. a) Conducerea executivă a societăţii este asigurată de: 

Contabil șef – Fărăgău Dorina, numită în această funcţie pe o perioadă 

nedeterminată, nu deţine acţiuni la societate; 

b) Nu există nici un fel de acord, înţelegere sau legătură de familie în urma 

căreia membrii conducerii executive  au fost numiți în această funcţie. 

 

5.3. Membrii conducerii executive nu au fost implicati in ultimii 6 ani în litigii 

sau în proceduri administrative.  
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6. Situaţia financiar-contabilă 

 

SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

1. BILANŢUL CONTABIL: 

 

(LEI) 

Denumirea indicatorilor 2014 2015 2016 

1 A ACTIVE IMOBILIZATE 10.876.776 10.644.073 14.273.112 

2 B ACTIVE CIRCULANTE 5.301.661 5.747.014 5.359.619 

3     I. STOCURI 36.150 43.295 46.003 

4     II. CREANTE 24.988 13.593 5.906 

5    III.INVESTITII FINANCIARE PE 

TERMEN SCURT 

0 0 0 

6     IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 5.240.523 5.690.126 5.307.710 

7 C  CHELTUIELI IN AVANS 10.541 4.540 0 

8 D DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-

O  PERIOADA DE PANA LA UN AN 

196.656 187.287 72.818 

9 E    ACTIVE CIRCULANTE NETE, 

RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 

5.115.546 5.564.267 5.286.801 

1

0 

F    TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 

CURENTE 

15.992.322 16.208.340 19.559.913 

1

1 

G    DATORII CE TREBUIE PLATITE 

INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN 

AN 

0 0 0 

1

2 

H PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI 

CHELTUIELI 

430.398 5.842.624 5.412.226 

1

3 

I    VENITURI IN AVANS 0 0 0 

1

4 

J CAPITAL SI REZERVE    

1

5 

    I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 103.000 103.000 103.000 

1

6 

    II. PRIME DE CAPITAL 0 0 0 

1

7 

    III.REZERVE DIN REEVALUARE 0 0 0 

1

8 

    IV.REZERVE 34.198.425 372.012 372.012 
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1

9 

    V.REZULTATUL REPORTAT -19.107.654 15.086.912 9.890.704 

2

0 

    VI.REZULTATUL EXERCITIULUI  368.153 -5.196.208 3.781.971 

2

1 

    Repartizarea profitului 0 0 0 

2

2 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 15.561.924 10.365.716 14.147.687 

2

3 

    Patrimoniul public 0 0 0 

2

4 

CAPITALURI - TOTAL 15.561.924 10.365.716 14.147.687 

 ACTIV=PASIV 16.188.978 16.395.627 19.632.731 

 NR. ACTIUNI 1.030.000 1.030.000 1.030.000 

 
 

Situaţia financiar-contabilă 
 

II. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE: 

 

  

(LEI) 

Denumirea indicatorilor 2014 2015 2016 

1 CIFRA DE AFACERI NETA 908.851 1.040.088 493.585 

2 VENITURI DIN EXPLOATARE  908.919 1.044.024 702.478 

3 CHELTUIELI DE EXPLOATARE 1.334.079 6.423.921 932.452 

4 REZULTATUL DIN EXPLOATARE -425.160 -5.379.897 -229.974 

5 VENITURI FINANCIARE 282.629 349.111 765.836 

6 CHELTUIELI FINANCIARE -510.684 165.422 -3.246.109 

7 REZULTATUL FINANCIAR 793.313 183.689 4.011.945 

8 REZULTATUL CURENT 368.153 - - 

9 VENITURI EXCEPTIONALE 0 0 0 

10 CHELTUIELI EXCEPTIONALE 0 0 0 

11 REZULTATUL EXCEPTIONAL 0 0 0 

12 VENITURI TOTALE 1.191.548 1.393.135 1.468.314 

13 CHELTUIELI TOTALE 823.395 6.589.343 -2.313.657 

14 REZULTATUL BRUT  368.153 -5.196.208 3.781.971 

15 IMPOZITUL PE PROFIT 0 0 0 

16 REZULTATUL NET AL 

EXERCITIULUI 

368.153 -5.196.208 3.781.971 
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III. INDICATORI ECONOMICI 

1. Solvabilitatea patrimonială 

Solvabilitatea patrimonială 2014 = Capitaluri proprii/Total activ x 100= 97,31% 

Solvabilitatea patrimonială 2015 = Capitaluri proprii/Total activ x 100= 63,22% 

Solvabilitatea patrimonială 2016 = Capitaluri proprii/Total activ x 100= 72,06% 

 

Solvabilitatea patrimonială reprezintă capacitatea societăţii de a-şi plăti datoriile 

ajunse la scadenţă. Valoarea acestui indicator este considerata buna cand rezultatul 

obtinut depășeste 30%, indicand ponderea surselor proprii in totalul pasivului. 

Solvabilitatea patrimonială a crescut în anul 2016 faţă de anii anteriori. 

 
 

2. Gradul de îndatorare  

Gradul de îndatorare 2014 = Datorii totale/Total activ x 100= 1,21% 

Gradul de îndatorare 2015 = Datorii totale/Total activ x 100= 1,14% 

Gradul de îndatorare 2016 = Datorii totale/Total activ x 100= 0,30% 

 

Acest indicator evidenţiază limita până la care societatea îşi finanţează 

activitatea din alte surse decât cele proprii (credite, datorii la stat şi furnizori). 

În condiţii normale de activitate gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur 

de 50%. O limită sub 30% indică o rezervă în apelarea la credite şi împrumuturi 

iar peste 80% o dependenţă de credite, situaţie alarmantă. Gradul de indatorare 

în anul 2016 a scăzut față de anul trecut pe fondul scăderii datoriilor totale. 
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3. Valoarea contabilă a acţiunii 

Valoarea contabilă/acţiune 2014 = Activ net/ Număr acţiuni = 15,53 lei/acţiune 

Valoarea contabilă/acţiune 2015 = Activ net/ Număr acţiuni = 15.72 lei/acţiune 

Valoarea contabilă/acţiune 2016 = Activ net/ Număr acţiuni = 18.98 lei/acţiune 

 

Valoarea contabila a actiunii in anul 2016 a crescut fata de valoare din 2015, 

datorita activului net. 

 

4. Valoarea de piaţă a acţiunii 

Valoarea de piaţă a unei acţiuni la sfârşitul anului 2014 a fost de 3,01 lei/acţiune.  

Valoarea de piaţă a unei acţiuni la sfârşitul anului 2015 a fost de 1,025  lei/acţiune. 

Valoarea de piaţă a unei acţiuni la sfârşitul anului 2016 a fost de 2,71 lei/acţiune. 

 

Valoarea de piaţă a acţiunii LCSI s-a dublat faţă de valoarea din 2015. 

96.13
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0

20

40

60

80

100

2014 2015 2016

Gradul de indatorare

Solvabilitatea patrimoniala



RAPORT ANUAL LCS IMOBILIAR SA -  2016 

 

16

 

 IV. BILANŢUL CONTABIL LA 31.12.2016 - ANEXA 

a) În cadrul elementelor de activ, cele care depăşesc 10% din totalul de 

active sunt: 

� imobilizari corporale, care în anul 2016 sunt în valoare de 

7.733.095 lei, reprezentând 39,39% din total active, în timp ce în anul 

2015 valoarea acestora era de 7.965.797 lei, reprezentând 48,58% din 

total.  

� imobilizarile financiare în anul 2016 sunt în valoare de 6.540.017 

lei, reprezentând 33,31% din total active, iar în anul 2015 valoarea 

acestora era de 2.678.276 lei, reprezentând 16,33% din total. 

� casa si conturile la banci, în anul 2016 sunt în valoare de 

5.307.710 lei, reprezentând 31,35% din total active, în timp ce în anul 

2015 valoarea acestora era de 5.690.126 lei, reprezentând 28,98% din 

total. 
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� Activele societatii ce reprezinta peste 10% din total active sunt: 

- Cladire + teren Str.somesului 2-12,ap.4,5 valoare ramasa  3.432.847 lei  

, 17,55%  

- Cladire + teren Str.somesului 2-12,ap.6,2,Corp 2 valoare ramasa  

3.045.058 lei  , 15,56%  

� Societatea nu a avut în ultimii 3 ani profituri reinvestite. 

� Total active curente în anul 2016 se ridică la 5.359.619 lei, în timp ce 

anul trecut se cifrau la 5.747.014 lei. 

� Total pasive curente în anul 2016 se ridică la 72.818 lei, în timp ce anul 

trecut se cifrau la 187.287 lei. 

� În anul 2016 nu s-a vândut niciun segment de activitate, dar pentru anul 

2017 societatea preconizează vanzarea imobilelor corporale din patrimoniu 

care vor conduce la un profit semnificativ. 

b) Analizând contul de profit şi pierdere se constată următoarele: 

� Cifra de afaceri netă in anul 2016 =    493.585 lei; 

� Cifra de afaceri netă in anul 2015 = 1.040.088 lei; 

� Cifra de afaceri netă in anul 2014 =    908.851 lei; 

Cifra de afaceri a cunoscut o evolutie descrescatoare. In anul 2016 a scazut cu 

52,54% fata de anul 2015. 

� Total venituri in anul 2016 = 1.468.314 lei; 

� Total venituri in anul 2015 = 1.393.135 lei; 

� Total venituri in anul 2014 = 1.191.548 lei;  
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Veniturile totale au cunoscut o evolutie crescatoare. In anul 2016 au crescut cu 

5,40% fata de anul 2015. 

� Elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% din 

cifra de afaceri netă au avut următoarea evoluţie: 

� Cheltuielile cu ajustarile de valoare privind imobilizarile 

corporale si necorporale în valoare de 232.702 lei, reprezentând 

47,15% din cifra de afaceri si se afla la acelasi nivel cu anul trecut. În 

anul 2015, valoare acestora era tot de 232.702 lei, iar ponderea din cifra 

de afaceri era de 22,37%.   

� Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 895.871 lei, au crescut 

faţă de anul anterior cu 57,62%. În anul 2015, valoare acestora era de 

568.364 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 54,65%.   

În cursul anului 2016 societatea comercială a înregistrat provizioane pentru 

riscuri şi cheltuieli în valoare de 5.412.226 lei, iar in 2015 acestea erau in 

valoare de 5.842.624 lei. 

Casa şi conturile bancare în cadrul activităţii de bază sunt in suma de 

5.307.710 lei in scadere cu 6.72% fata de anul trecut. 

� În ultimii 3 ani, societatea nu a avut investiţii. 

În cadrul activităţii de exploatare s-au înregistrat venituri în valoare de 

702.478 lei şi cheltuieli în sumă de 932.452 lei.  

Veniturile din exploatare au cunoscut o evolutie descrescatoare. In anul 2016 

au scazut cu 32,71% fata de anul 2015. Cheltuielile din exploatare au cunoscut 

o evolutie  descrescatoare. 

Din activitatea de exploatare s-a realizat o pierdere în sumă de 229.974 lei, in 

timp ce anul trecut pierderea era in suma de 5.379.897  lei.  
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Ponderea cea mai mare in cadrul veniturilor din exploatare o detine productia 

vanduta in valoare de 493.585 lei, reprezentand 70,26% din total. La cheltuieli, 

ponderea cea mai importantă este reprezentată de alte cheltuieli de exploatare 

in valoare de 895.871 lei, reprezentand 63,08% din total cheltuieli exploatare.  

Activitatea financiară a avut următoarea evoluţie: 

Veniturile financiare sunt în sumă de 765.836 lei, în crestere cu 119,37% fata 

de anul trecut. Societatea înregistrează cheltuieli financiare pentru anul 2016 in 

suma de -3.246.109 lei, datorita ajustarii de valoare privind imobilizarile 

financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante, in timp ce anul 

trecut se inregistrau astfel de cheltuieli in valoare de 165.422 lei.  

Veniturile financiare sunt alcătuite din venituri din interese de participare in 

suma de 129.947 lei ce reprezinta 16,98% din total venituri financiare, venituri 

din dobânzi in suma de 7.759 lei, reprezentand 1,01% din total precum si din 

alte venituri financiare in valoare de 628.130 lei, reprezentand 82,01% din 

total.  

Rezultatul activităţii financiare este un profit de 4.011.945 lei in timp ce anul 

trecut castigul inregistrat era de 183.689 lei. 

Veniturile totale în sumă de 1.468.314 lei au cunoscut o evolutie crescatoare. In 

anul 2016 au crescut cu 5,40% fata de anul 2015. Cheltuielile totale sunt sumă 

de  -2.313.657 lei au cunoscut o evolutie descrescatoare fata de anul 2016. 

Societatea comercială a inregistrat un profit in valoare de 3.781.971 lei, in timp 

ce anul trecut pierderea inregistrata era de 5.196.208 lei. 

Datoriile totale sunt în valoare de 72.818 lei in timp ce anul trecut erau in 

valoare de 187.287 lei. Creanţele sunt în valoare de 5.906 lei, in timp ce anul 

trecut valoarea acestora era de 13.593 lei. 



RAPORT ANUAL LCS IMOBILIAR SA -  2016 

 

20

V. SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2016 

 

Denumirea elementului 

Exerciţiul financiar 

Precedent 
(2015) 

Curent (2016) 

A 2 2 
Fluxuri de trezorerie din activităţi de 
exploatare: 

  

Încasări de la clienţi , debitori 1.487.424 705.348 
Plăţi către furnizori , angajaţi , alte 
plati 

1.241.502 930.953 

Incasat cheltuieli judecata - 124.928 
Impozit pe profit plătit - - 
Plati deblocare cont escrow - 431.569 
Trezorerie netă din activităţi de 
exploatare 

245.922 -532246 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de 
investiţie: 

  

Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni  - 
Plăţi pentru achiziţionarea de 
imobilizări corporale 

 - 

Încasări din vânzarea de imobilizări 
corporale 

3.629 - 

Dobânzi încasate 47.645 7.176 
Dividende încasate 106.485 129.947 
Trezorerie netă din activităţi de 
investiţie 

157.759 137.123 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de 
finanţare: 

- - 

Diferente de curs favorabile 211.344 149.568 
Diferente curs nefavorabile 165.422 136.871 
Dividende plătite -  
Trezorerie netă din activităţi de 
finanţare 

45.922 12.697 

Cresterea/Scaderea neta a 
  

449.603 -382.426 
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lrezoreriei 9i echivalentelor de
lrezorerie
rezorerie gi echivalente de
'ezorerie la inceputul exercitiului
nanciar

5,240,523 5.690.126

Trezorerie gi echivalente de
trezorerie la sf6rgitul exercitiului
ti n a ncia r( 5L2,53L,532)

s.690.126 5.307.7o0

Semndturi:

Presedinte CA,

Cristea Viorica N"*^

Director general,



LCS Imobiliar S.A.
Sediul: loc. Cluj-Napocq str. Ploiesti, nr. l7-I9,jud. Cluj
Jr2t3627t2006
CIF RO 19143125
Nr. // I 0F, 03,!o//

DECLARATIA PERSOAN]'ELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Cristea Viorica in calitate de Presedinte CA, De Graaf
Andreea-Monica in calitate de Director general si Faragau Dorina in calitate de
Contabil sef, declaram pe proprie raspundere c4 dupd cunogtinlele noastre, situalia
financiar-contabilS anuald 2016 intocmitd in conformitate cu standardele contabile
aplicabile societatii noastre, oferd o imagine corectd gi conformd cu realitatea
activelor, obligaliilor, poziliei financiare, contului de profit gi pierdere ale LCS
Imobiliar S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere cd, raportul anual intocmit
la data de 07.03.2016 cuprinde o analizd corectd a dezvoltdrii gi a performanlelor
emitentului precum qi o
activitdlii de sflagurate.

Presedinte CA.
Cristea Viorica

Director general,
De Graaf Andreea-Monica

Contabil sef,
Faragau Dorina
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  Entitatea LCS IMOBILIAR SA

Tip situaţie financiară : UU

Localitate  
CLUJ-NAPOCA

Bloc  Ap.  
45

            Telefon

0264432432

Scara  Nr.  
17-19/A

Strada  
PLOIESTI

Judeţ 

Cluj

Sector  

  Număr din registrul comerţului J12/3627/2006   Cod unic de inregistrare 1 9 1 4 3 1 2 5

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

A
dr

es
a

 Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

 SucursalaBifati numai dacă  
este cazul :  Anul 2016

Semnătura electronica

Situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2016 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(2) din 
Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu 
financiar corespunde cu anul calendaristic 
F10 - BILANT PRESCURTAT 
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE 
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

  Nr.de inregistrare in organismul profesional

  Numele si prenumele

FARAGAU DORINA

  Numele si prenumele

CRISTEA  VIORICA

  Calitatea

12--CONTABIL SEF

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

  An   Semestru

  Entităţi mijlocii, mari si entităţi de 
interes public

  Entităţi mici

  Microentităţi

Situatii financiare anuale Raportări anuale

Atenţie !

?

Indicatori :   Capitaluri - total 14.147.687

  Profit/ pierdere 3.781.971

Instrucţiuni

VALIDARE
DEBLOCARE

ANULARE
LISTARE

Corelatii

Import   'balanta.txt'

Import   fisier XML creat cu alte aplicaţii

Import   fisier XML - F10,F20 an precedent

  1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de 
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 

  3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state 
aparţinând Spaţiului Economic European

   Semnătura _______________________________________________________ 
   Semnătura _____________________________________________________

  Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

EUROAUDIT SRL

  Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

314

AUDITOR,

  CIF/ CUI

3 7 6 5 0 5 9

Formular VALIDAT

34--Societati pe actiuni

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

  Entităţi de 
interes 
public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

 GIE - grupuri de interes economic



BILANT PRESCURTAT

la data de  31.12.2016Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

rd.
01.01.2016 31.12.2016

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)      01

 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231
+235+4093-281-291-2931-2935)

02 7.965.797 7.733.095

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )     03 2.678.276 6.540.017

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 10.644.073 14.273.112

B. ACTIVE CIRCULANTE 
 I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345
+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 
391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05 43.295 46.003

 II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an 
trebuie prezentate separat pentru fiecare element)    
(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din 
ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662
+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06 13.593 5.906

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) 07

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)     08 5.690.126 5.307.710

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 5.747.014 5.359.619

  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)   10 4.540

    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 11 4.540
    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 12

  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN 
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 
447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186
+519)        

13 187.287 72.818

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 5.564.267 5.286.801

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 16.208.340 19.559.913

 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN 
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 
447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519) 

16

 H. PROVIZIOANE (ct. 151)      17 5.842.624 5.412.226

 I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18

     1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 19

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 20

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 21

    2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)  (rd.23+24) 22

         Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 23

         Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 24

    3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 
        (rd.26+27) 25
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         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 26

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 27

    Fondul comercial negativ (ct.2075) 28

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 103.000 103.000

        1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 30 103.000 103.000

        2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 31

        3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32

        4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33

        5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36

     IV. REZERVE (ct.106) 37 372.012 372.012

     Acţiuni proprii (ct. 109) 38

    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39

    Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 40

    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                             SOLD C (ct. 117) 41 15.086.912 9.890.704

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 42 0 0

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

                                                                                                                          SOLD C (ct. 121) 43 0 3.781.971

                                                                                                                          SOLD D (ct. 121) 44 5.196.208 0

      Repartizarea profitului (ct. 129)    45

     CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 10.365.716 14.147.687

     Patrimoniul public (ct. 1016) 47

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 48

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 10.365.716 14.147.687

Suma de control F10 : 214329617 / 547515825

      *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 
    Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor 
contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
  Numele si prenumele

CRISTEA  VIORICA

  Numele si prenumele

FARAGAU DORINA

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

12--CONTABIL SEF

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular 
VALIDAT



la data de  31.12.2016Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  
Exerciţiul financiar

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE

rd.

2015 2016

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă  
(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709  + 741** + 766***) 01 1.040.088 493.585

2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 
762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) 02 353.047 974.729

3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*) 03

4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645) 04 192.272 118.633

5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786) 05 5.644.928 -3.580.676

6. Alte cheltuieli*****  (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 
+ 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 
+ 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668) 

06 752.143 1.148.386

7. Impozite  (ct.691 + 698) 07

 8.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

                - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)        08 0 3.781.971

                - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02) 09 5.196.208 0

  Suma de control F20 : 16115314 / 547515825

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective. 
**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.  
***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766). 
****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri. 
*****) Rd. 06 - Se înscriu şi cheltuielile cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare 
contracte de leasing (ct. 666).  

  Numele si prenumele

CRISTEA  VIORICA

  Numele si prenumele

FARAGAU DORINA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 



DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1

la data de  31.12.2016

  I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 1 3.781.971

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

  Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05

      - peste 30 de zile 06

      - peste 90 de zile 07

      - peste 1 an 08

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total
(rd.10 la 14) 09

     - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  11

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13

     - alte datorii sociale 14

  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 
fonduri 15

  Obligatii restante fata de alti creditori 16

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat  17

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

  Credite bancare nerambursate la scadenta –  
  total (rd. 20 la 22) 19

    - restante dupa 30 de zile 20

    - restante dupa 90 de zile 21

    - restante dupa 1 an 22

  Dobanzi restante 23

 III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 24 1 1

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 31 decembrie 25 1 1
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 IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de 
raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26

  - impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre 
ale Uniunii Europene, din care: 28

  - impozitul datorat la bugetul de stat 29

Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30

  - impozitul datorat la bugetul de stat 31

Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32

  - impozitul datorat la bugetul de stat 33

Venituri brute din dividende platite catre persoanele  fizice nerezidente , din care: 34

 - impozitul datorat la bugetul de stat 35

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele 
membre ale Uniunii Europene, din care: 36

 - impozitul datorat la bugetul de stat 37

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit 
prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, din care:

38

 - impozitul datorat la bugetul de stat 39

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40

  - impozitul datorat la bugetul de stat 41

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre 
ale Uniunii Europene, din care: 42

  - impozitul datorat la bugetul de stat 43

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44

  - impozitul datorat la bugetul de stat 45

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din 
statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46

  - impozitul datorat la bugetul de stat 47

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 
primite în concesiune, din care: 48

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 50

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53

  - impozitul datorat la bugetul de stat 54

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care: 55

  - impozitul datorat la bugetul de stat 56

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57
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                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 59

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) 60

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale 
şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 61

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 62

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 63

 V. Tichete de masa Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 2.420

 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de  
   cercetare - dezvoltare ***)

Nr.
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): 65 0 0

  - dupa surse de finantare (rd. 66=67+68) 66 0 0

         - din fonduri publice 67

         - din fonduri private 68

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 69=70+71) 69 0 0

         - cheltuieli curente 70

         - cheltuieli de capital 71 0 0

 VII.  Cheltuieli de inovare ****) Nr.
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2
  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   
(ct. 4094) 73

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  (ct. 4093) 74

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)   75 12.482.750 12.961.511

        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 77  la 83)   

76 12.482.750 12.961.511

         - acţiuni cotate emise de rezidenti 77 4.982.860 5.461.621
         - acţiuni necotate emise de rezidenti 78

         - părţi sociale emise de rezidenti 79

          - obligaţiuni emise de rezidenti 80
          - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 
emise de rezidenti 81 7.499.890 7.499.890

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82

          - obligatiuni emise de nerezidenti 83

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)   84
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          - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute  
 (din ct. 267)

85

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 86

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri 
de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate 
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute  
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418),  din care:

87 11.599 5.906

          - creanțe comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri 
pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din 
ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

88

Creanţe neîncasate la termenul stabilit  
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

89

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
 (ct. 425 + 4282)      90

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 
4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)

91 15

         - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4382) 92

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441
+4424+4428+444+446) 93 15

         - subventii de incasat(ct.445) 94

         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447) 95

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 
431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 
4662),  (rd.100 la 102) 99 1.199

       - decontari privind interesele de participare ,decontari 
cu actionarii/ asociatii  privind  capitalul ,decontari din 
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

100

       - alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului) 
             (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

101 1.199

  - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit 
legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 
461)

102

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    103 780

            - de la nerezidenti 104

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  

economici *****)
105

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 
506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113) 106

         - acţiuni cotate emise de rezidenti 107

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 108
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         - părţi sociale emise de rezidenti 109

         - obligaţiuni emise de rezidenti 110

         - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv 
rezidente 111

         - actiuni emise de nerezidenti 112

        - obligatiuni emise de nerezidenti 113

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         114

 Casa în lei şi în valută (rd.116+117 ) 115 19.193 8.972

          - în lei (ct. 5311) 116 19.001 8.779

          - în valută (ct. 5314) 117 192 193

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.119+121) 118 5.670.932 5.298.728

         - în lei (ct. 5121), din care: 119 799.266 840.205

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 120

         - în valută (ct. 5124), din care: 121 4.871.666 4.458.523

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente 122

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.124+125) 123

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori 
de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)        124

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută 
(din ct. 5125 + 5414) 125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 
148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 
170 + 171 + 172 + 178)

126 187.287 72.818

 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute 
(ct. 161 ),(rd. 128 +129) 

127

                - în lei   128

                - în valută  129

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de 
obligatiuni in sume brute (ct.1681),  (rd.131 +132) 130

                - in lei 131

                - in valuta 132

 Credite bancare interne pe termen scurt  (ct. 5191 + 5192 
+ 5196 + 5197 ), (rd.  134+135) 133

                 - în lei 134

                 - în valută 135

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen 
scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) 136

                - in lei 137

               - in valuta 138

 Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194
+5195), (rd .140+141) 139

                - în lei 140

                - în valută 141

 Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 
scurt (din ct.5198),  ( rd. 143+144) 142

                 - in lei 143

                 - in valuta 144
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 Credite bancare pe termen lung  (ct. 1621 + 1622 + 
1627 ), (rd.146+147) 145

                 - în lei 146

                 - în valută 147

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din 
ct.1682) (rd.149+150) 148

                  - in lei 149
                  -in valuta 150

 Credite bancare externe pe termen lung  (ct. 1623 + 1624 
+ 1625 ) (rd.152+153) 151

                  - în lei 152

                  - în valută   153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen 
lung ( din ct.1682), (rd. 155+156) 154

                   - in lei 155

                   - in valuta 156

 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682) 157

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 159+160) 158

                   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se 
face in functie de cursul  unei valute 159

                   - în valută 160

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 161

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161a

 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 
+ 408 + 419),  din care:

162 140.987 47.363

         - datorii comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri 
primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în 
sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 
405 + din ct. 408 + din ct. 419) 

163

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 164 10.311 5.735

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 
4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165 35.989 19.288

               - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4381) 166 12.436 11.394

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.441+4423+4428+444+446) 167 23.553 7.894

               - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447) 168

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului 
(ct.4481) 169

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 171

     - sume datorate actionarilor / asociatilor PF 171a

     - sume datorate actionarilor / asociatilor PJ 171b

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 
462 + 472 + 473 + 478 + 509)    (rd.173  la 177) 172 432
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                 -decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, 
decontari din operatii in participatie  
      (ct.453+456+457+4581)

173

                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 2) 
                  (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)

174 432

                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 175

                - varsaminte de efectuat pentru imobilizari 
financiare si investitii pe termen  scurt  (ct.269+509) 176

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
177

 Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
economici *****)

179

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180 103.000 103.000

           - acţiuni cotate 3) 181 103.000 103.000

           - acţiuni necotate 4) 182

           - părţi sociale 183

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184 45.493 11.596

 Brevete si licente (din ct.205) 185 4.910 4.910

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186 327.086 286.475

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
în administrare 187

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
în concesiune 188

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 
închiriate 189

XI. Informaţii privind bunurile din 
proprietatea privată a statului supuse 
inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. 
rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 190
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 XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 31.12.2015 31.12.2016

Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

  Capital social vărsat (ct. 1012) 6),  
    (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)

191 103.000 X 103.000 X

  - deţinut de instituţii publice, (rd. 193+194) 192

       - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 193

       - deţinut de instituţii publice de subordonare locală 194

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, 
din care: 195

       - cu capital integral de stat 196

       - cu capital majoritar de stat 197

       - cu capital minoritar de stat 198

  - deţinut de regii autonome 199

  - deţinut de societăţi cu capital privat 200 27.530  26,73 27.530  26,73

  - deţinut de persoane fizice 201 75.470  73,27 75.470  73,27

  - deţinut de alte entităţi 202

Nr. 
rd. Sume

A B 31.12.2015 31.12.2016

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite 
bugetului de stat sau local, de repartizat din 
profitul exerciţiului financiar de către 
companiile naţionale, societăţile naţionale, 
societăţile şi regiile autonome, din care:

203

- către instituţii publice centrale; 204

- către instituţii publice locale; 205

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ 
teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni 
sau participaţii indiferent de ponderea acestora. 

206

Nr. 
rd. Sume

A B 31.12.2015 31.12.2016

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 
bugetului de stat sau local, virate în perioada 
de raportare din profitul companiilor 
naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor 
şi al regiilor autonome, din care:

207

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al 
anului precedent, din care virate: 208

        - către instituţii publice centrale; 209

        - către instituţii publice locale; 210
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        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora.

211

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare 
anterioare anului precedent, din care virate: 212

        - către instituţii publice centrale; 213

        - către instituţii publice locale; 214

        - către alţi acţionari la care statul/ unităţile 
          administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin 
          direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de 
          ponderea acestora.

215

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******) Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 31.12.2015 31.12.2016

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din 
care: 216

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 217

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de achiziţie), din care: 218

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219

XVI. Venituri obţinute din activităţi  agricole *******)  Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 31.12.2015 31.12.2016

Venituri obţinute din activităţi agricole 220

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 31.12.2015 31.12.2016

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 222+223-224+225+226) 221 1.040.088 493.585

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 222 1.040.088 493.585

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 223

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 224

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 
mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766) 7)

225

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  226

   2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie  (ct.711+712)

           Sold C 227

           Sold D 228

   3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale 
(ct.721+ 722) 229

   4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 230

   5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare  (ct. 725) 231
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  6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 
7417 + 7419) 232

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 233 3.936 208.893

      -din care, venituri din fondul comercial negativ  (ct.7815) 234

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 235

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL  
(rd. 221 + 227 - 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233)              236 1.044.024 702.478

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)            237

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 238 16.428 16.950

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 239 1.929 98.694

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 240

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 241

    9. Cheltuieli cu personalul (rd. 243 + 244) 242 192.272 118.633

     a) Salarii şi indemnizaţii 8) (ct.641+642+643+644) 243 98.543 45.486

     b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct.645) 244 93.729 73.147

   10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 246 - 247) 245 232.702 232.702

        a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817) 246 232.702 232.702

        a.2) Venituri (ct.7813) 247

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 249 - 250)        248 5.412.226

        b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 249 5.412.226

        b.2) Venituri (ct.754+7814) 250

    11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 252 la 258) 251 568.364 895.871

    11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622
+623+624+625+626+627+628)    252 479.988 390.601

    11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;  cheltuieli 
reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale 
(ct. 635 + 6586 9) ) 

253 73.818 68.591

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 254

    11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 255

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 256

    11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588) 257 14.558 436.679

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din 
Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)

258

     Ajustări privind provizioanele (rd. 260 - 261)                      259 -430.398

          - Cheltuieli (ct.6812) 260

          - Venituri (ct.7812) 261 430.398

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL  
(rd. 237 la 240 - 241 + 242 + 245 + 248 + 251 + 259) 262 6.423.921 932.452

 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 236 - 262) 263 0 0

            - Pierdere (rd. 262 - 236) 264 5.379.897 229.974

  12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 265 106.485 129.947

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 266

 13.  Venituri din dobânzi (ct.766) 7) 267 31.281 7.759
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             - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 268

  14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată  (ct. 7418) 269

  15.  Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 270 211.345 628.130

            - din care, venituri din alte imobilizări financiare    (ct. 7615) 271

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 265 + 267 + 269 + 270) 272 349.111 765.836

16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 274 - 275) 273 -3.382.980

             - Cheltuieli  (ct.686) 274

             - Venituri (ct.786) 275 3.382.980

  17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7) 276

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             277

 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 278 165.422 136.871

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 273+ 276 +278) 279 165.422 -3.246.109

 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 272 - 279) 280 183.689 4.011.945

              - Pierdere (rd. 279 - 272) 281 0 0

 VENITURI TOTALE (rd. 236 + 272) 282 1.393.135 1.468.314

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 262 + 279) 283 6.589.343 -2.313.657

 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 282 - 283) 284 0 3.781.971

               - Pierdere (rd. 283 - 282) 285 5.196.208 0

 19.  Impozitul pe profit (ct. 691) 286

 20.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 287

 21.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

                - Profit (rd. 284 - 285 - 286 - 287)        288 0 3.781.971

                - Pierdere (rd. 285 + 286 + 287 - 284) 289 5.196.208 0
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 *)  Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
 ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 *****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 
 ******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 
 Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 *******)  Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități 
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt 
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. 
 (2)   În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 
  
 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 
 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.  
 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 
 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.  
 6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat  înscris la rd. 191. 
 7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective. 
 8) La rândul 243 se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', 
analitic 'Colaboratori persoane fizice'. 
 9) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul 
Fiscal.



la data de  31.12.2016

Elemente de  
imobilizari 

 Nr. 
rd.

Valori brute

Sold  
initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: 
dezmembrari 

si casari

Sold final  
(col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40  

F40 - pag. 1

 - lei - 

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizari 02 5.443 X 5.443

Avansuri acordate pentru  
imobilizari necorporale 03 X

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 5.443 X 5.443

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 06 1.664.303 X 1.664.303

Constructii 07 992.337 992.337

Instalatii tehnice si masini 08

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09

Investitii imobiliare 10 6.189.959 6.189.959

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de 
executie 13

Investitii imobiliare in curs de 
executie 14

Avansuri acordate pentru 
imobilizari corporale 15

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 8.846.599 8.846.599

III.Imobilizari financiare 17 12.482.750 478.761 X 12.961.511

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.05+16+17) 18 21.334.792 478.761 21.813.553



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 - lei - 

F40 - pag. 2

Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Amortizare in cursul 

anului

Amortizare aferenta 
imobilizarilor scoase 

din evidenta 

Amortizare la 
sfarsitul anului 
(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 19

Alte imobilizari 20 5.443 5.443

Active necorporale de explorare 
si evaluare a resurselor minerale 21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 5.443 5.443

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 23

Constructii 24 82.647 20.714 103.361

Instalatii tehnice si masini 25

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26

Investitii imobiliare 27 798.155 211.988 1.010.143

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 880.802 232.702 1.113.504

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 886.245 232.702 1.118.947



SITUATIA  AJUSTARILOR  PENTRU  DEPRECIERE 
F40 - pag. 3

 - lei - 

Elemente de imobilizari Nr. 
rd. Sold initial Ajustari constituite 

in cursul anului
Ajustari 

 reluate la venituri
Sold final   

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

I.Imobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si  
cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 34

TOTAL (rd.32 la 34) 35

II.Imobilizari corporale 

Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39

Investitii imobiliare 40

Active corporale de explorare si 
evaluare a resurselor minerale 41

Active biologice productive 42

Imobilizari corporale in curs de 
executie 43

Investitii  imobiliare in curs de 
executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizari financiare 46 9.804.474 3.382.980 6.421.494

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 
TOTAL (rd.35+45+46) 47 9.804.474 3.382.980 6.421.494

  Suma de control F40 : 150889874 / 547515825

INTOCMIT,

  Numele si prenumele

CRISTEA  VIORICA

  Numele si prenumele

FARAGAU DORINA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular 
VALIDAT

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

ADMINISTRATOR,

  Calitatea

12--CONTABIL SEF



Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

  (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Preluare F10, F20 col.2
Conturi microentitati 1011 SC(+)F10S.R31

Sterge date incarcate

Atentie !   Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

1 -

+ Salt



LCS IMOBILIAR S.A.
CLUJ-NAPOCA,STR.Ptoiesri nr. l7-19/A
RE G. COM. Jl 2/3 627 t200 6
CUI:RO 19143125

NOTA NR.I.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE SI A
AMORTIZARII LOR. LA DATA DE 31 122tI1I

ELEMENTE DE
IMOBILIZARI

SOLD INITIAL CRESTERI REDUCERI,
TOTAL:

DIN CARE:
DEZM]
CASARI

SOLD T'INAL

IMOBILIZARI
NECORPORALE:
Alte imobilizari
necorDorale

5.443 0 0 :i 143

Total
imob. necorDorale:

5.443 0 0 5.443

Imobilizari
corporale:
TERENURI SI
CONSTRUCTII
INVESTITII
IMOBILIARE

8.846.599 0 0 8.8846.599

INSTALATII
TEHNICE SI
MASINI

0 0 0 0

MOBILIER 0 0 0 0Avansuri si
imo b iliz. cor oora le

0 0 0

TOTAL: 8.852.042 0 8.852 042IMOBILIZARI
FINANCIARE

12.482.150 478.761 0 t2.961.577

ACTIVE
I]\,IOBILIZATE
TOTAL:

21.334.792 478.761 0 21.813.553

ELEMENTE DE
IMOBILIZARI

SOLD
INITIAL

AMORTIZAREA TN
CURSULANULUI

AM,AFER.IMOl
SCOASE DIN
FI]NCTIIINF',

Am.la sf, anului

lmobilizari necoroorale :

Alte imobilizari 5.443 0 0 5.443
Total imobilizari nec : 5 443 0 0 5 443
Imobilizari corporale :

Constructii+Investitii
imobiliare

880.802 232.702 0 r.t 13.504

Inst.tehnice si rnasini 0 0 0 0
MOBILIER 0 0 0 0
]'OTAL: 880.802 232.702 0 1.1 13.504
AMORTIZARE TOTAL: 886.245 232.702 0 1.1 18.947

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de

imobilizari
Sold initial Aj ustari constituite in

cursul anului
Ajustari reluate la
venituri

Sold final

lmobilizari corporale-
teren

0 0 0 0

lmobilizari corporale-
cladiri

0 0 0 U

Imobilizari financiare 9.804.474 0 3.382.980 6.427.494

Total ajustari pentru
depreciere:

9.804.474 0 3.382.980 6.427.494

Costu|istorica|imobi|izari|orcorpora|e(c|cadiri)".tein"u|oaiffi
{J8.J05 lei pentru anul 2016.

in valoare de

INTOCMIT
CONTABIL SEF
FARAGAUDORL\AD

; MO?'L'AR

,\ 't-ttL' 'rcA

\Iurl9



LCS-]MOBILIAR S.A. NOTA NR.2.CLUq-NAPOCA,Srr,ploiesti nr. l7_l9lA
REG.COM.JI 2/3 627 t2006
CUI:RO l9l43t2i

OANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
tituit un provizion pentru impozite aferent sold

INTOCMIT

CONTABIL SEF

Faragau Dorina I

.LCStf,lo_BlLrAR S.A. NOrA NR.3
CLUJ-NAPOCA, Srr.ptoiesti nr.17_19/ A
REC.QOM.: J12t3627 t2006
CUI; SO 79743r2s

REPARTIZAREA PROFITULUI an 2016
In anur 2015 societatea a inregistrat un profit contabir in suma de 3.7gl.g7l rei.

-

DESTINATIA

contului llT5.provizion in

PROF I BRUT
VA LEGAI,A

3.78r.97r
REZE]
PROFl NET

3.t81.971
ACOPERIR.E PIERDERI CONTA BTI,E;;;ii
DIVID NDE BRUTE

IR,PARTIZARI-ALTE

ttr,

.LU"

\.?

INTOCMIT
CONTABIL SEF

Faragau Dorina

NOTA EXPLICATIVA

REG.CQM. Jr2t3627 /2006
CUI: RQ 19143125 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

ANUL 201 6
Nr.crt. INDICATORI EXERCITIUL

PRECEDENT
2015

;XERCITIUL
CURENT

2016

I CIFRADE AFACERI 1.040.088 401 {R{
2 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 3.936 2nR no?
3 TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE r.044.024 702.478
4 CIIELTUIELI DE EXPLOATARE 6.423.921 932.452
J PIERDERE/PROFIT DIN EXPLOATARE - 5.379.891

AD\r{INTSTRATOR

e praaf Andreea-Monica

INTOCMIT
CONTABIL SEF
Faragau Dorina ,f,

V



.A'.

.ptoiesti nr.l7_19/A
7/2006

NOTAEX
Situatia creantelor

PICATryANR.s
'si datoriifor la 31.12.2016

INDICATOBI
Sold la
31.r2.2016

Termen de
< ian,20l7

chidare Termen de lichidare >

DIN CARE
4lll < Clier
5187 < Dobr
4428 (TVA
461 < Debitr
473 <Sume i

IOTAL

I)
rzi de incasat >
reexigibil>>
'i diversi>
l curs de lamurire>(e.on)

s.906

5.906

5.906

5.906

DATORII T
DIN CARE:
401,409,404
419 < Clienti
421,423,427,
4423<Tva de

'Furnizori >>,

creditori >
428, 431,444(plati af.salariilor)

72.818

8.353
39.442
21.169
3.854

JJ.J /O

8.353
0

2r.169
3.854

39.442

39.442

_f Andreea-Monica

INTOCMIT
CONTABIL SEF
Faragau Dorina

t1/rl// l

U



POLITICILE CONTABILE PE ANUL 2016

Prezentele Politici contabile sunt intocmite in concordanta cu reglementarile con[abile conforme cu directivele europene

;ij:*nil::?fJ"lii.X?jjji;T#,"..1.i":t';^','"t*ff'": ;'j:.::.1*1 i"n*,i,i, i;[;irirt, bazete, conventi'e, regur'e sipracticire specince apricate de societatea t-cs naoerllAR s.A'"',r""-'.."uj;;iffJ+i;ti',i;,lilii;llilii'l',]1,;iii""'" ''
ELEMENTE GENERALE
Evidenta contabila

Evidenta contabila se tine in moneda nationala (leu)
Evidenta contabila a operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in lei, cat si in v[luta, potrivit reglementarilor elaborateln acest sens' ^:Drvr^rvrre*'rrvr vr

Principii contabile generale
Elementele ptezentate azd in conformitate gu principiile contabile generale .

fxra a intrla;:fft.p}!',,t"rljt"Tt pune cd entitatea r9rl""rii""a in mod nor--ul func{ionarea,

2' Principiul perman 
'aluare gi politicile contalile, in general, trebuie aplicate in modconsecvent de la un exerciliu financiar la altul.

3' Principiul prudenfei. La ?ntocmirea situaliilor financiare anuale, evaluarea trJebuie fbcutd pe obazd.prudentd gi, inspecial:
a) in contul de profit gi pierdere poate fi inclus numai profitul
b) trebuie sd se lind cont de toate datoriile apdrute in cursul

dacd acestea devin evidente numai intre data bilanlului gi data int
c) trebuie sd se fin6 cont de toate datoriile previzibile si oierd

al unui exerciliu financiar precedent, chiar dacd acestea devin e
acest scop sunt avute in vedere gi eventualele provizioane,

^ d) trebuie sd se ]ind cont de toate deprecierile, indi
lnregistrarea ajustdrilor pentru depreciere sau pierdere de valoa
impactul acestora asupra contului de profit gi pierdere.

4' Principiul independenJei exercifiului. Trebuie sd se Jind cont de venituri]e ti cheltuielile afi:rente exerciliului
financiar, indiferent de data incasIrii veniturilor sau data pldtii chttuielilor

5. Principiul evaluirii separate a elementelor de active gi de datorii.
elementelor de active gi de datorii trebuie evaluate separat.

acestui princip'ig, componentele

LCS IMOBILIAR SA.
Cluj-Napoca, str. ploiesti,nr.lT -lg/ A
Reg. Com.J 12 /3627 I 200 6
CUI: RO 19143125

Eventualele compensdri intre creanle gi datorii fafd de aceeagi entitate efectuate cu
inregistrate numai dupd contabllizarea veniturilor $i chettuielilor corespunzitoare. in cazu
se evidenliazd distinct operafiunea de vdnzarelscoatere din evidenJd gi cea de
justificative, cu inregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operafiunilor. Tra
prestdri lor reciproce de servicii.

Nota nr.(i

iar trebuie sd corespundd cu bilanlul
zd numai pentru pr:rioadele viitoare,
abile.

tarea prevedenilor legale pot fi
schimbului de active, in contabilitare

in evidenfd, pebaza documentelor
entul contabil este rsimilar si in cazul

6. Principiul intangibilit6Jii. Bilanlul de deschidere pentru fiecare exerciliu fina
de inchidere al exerciliului financiar precedent. Modificarea politicilor contabile se efectu
incepAnd cu exerciliul financiar urmdtor celui in care s-a luat decizia modificdrii politicii r

7. Principiul necompenslrii. Orice compensare intre elementele de active gi d ii sau intre elementele de venituri si
cheltuieli este interzisd. Toate creanJele gi datoriile trebuie inregistrate distinct in contabili pe bazd, de documente justificative.

gi riscurile asociate acestor operaliuni.

efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziliei financiare gi a profitului sau pierderii.
Moneda de raportare

Moneda de raportare este leul.



Recu noasterea elementelor bi lantiere
Societatea recunoaste elementele bilantiere in conformitate cu reglementarile co4tabile aplicabile, astfel :- cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate fumizarea de servicii pare se inscriu in activitatea curenta asocietatii 

' dupa deducerea taxei pe valoarea adaugata , precum si a altor taxq legate direct de cifra de afaceri- un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca rea)ltatal unor 
"y"n"i-Lnt. 

trecute, de la care se asteaptasa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate si al carui cost poate fi evaluat in mod crr:dibil;o datorie reptezinta o obligatie actuala a entitatii ce decurge din everumqnte trecute si prin decontarea careia seasteapta sa rezurte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii e lce ; 
-

- capitalurile proprii reprezinla interesul rezidual al actionarilor in dupa deducerea tuturor datoriilor sale.Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor
Veniturile si cheltuielile sunt recunoscute inbaza contabilitatii de angajament pe masura ce se produc, nu pe masura cenumerarul si echivalentul de numerar este incasat sau platit. Recunoasterea veniturilor si cheltuieliro r are labaza documente.lustificative. Societatea recunoaste elementel cheltuieli in contul de profit si pierdere astfel:- Veniturile constituie cresteri a economice inregistrate pe paroursul perioadei contabile sub forma deintrari sau cresteri ale activelor ale datoriilor, care se concretizeazain cresteri ale capitalului propriu,altele decat cele rezurtate din contributii are actionarilor ;- Cheluielile constituie descresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formade iesiri sau diminuari ale activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concrptizeazarn descresteri ale capitalurilorproprii, altele decat cele rezultate din retrageri ale actionariror.

Evenimente ulterioare datei bilantului
Evenimentele ulterioare care aduc informatii suplimentare, cu o importanta deoseibita pentru imaginea fidela a situatijlor

flT!:rt1ft;ilffi:.l1fi1rla 
evenimente existente la data bilantului se recunosc in contabilitatea exercitiurui curent pr.in

Evenimentele ulterioare care se produc.dupa data bilantului, respectiv intre data bilantului si data la care situatiiletinanciare anuale sunt aprobate de catre consiliul de Administratie, se frezinta in notele explicative la situatiile financiare anuale.Estimari utilizate
Intocmirea situatiilor financiare conform Directivelor Europene presupune efeptuarea de catre management a unorestimari si ipoteze in scopul determinarii valorii activelor si datoriiloisocietatii, a activelor si datoriilor contingente existente ladata raportarii precum si a unor venituri si cheltuieli aferente perioadei de raportare.
Estimarile sunt revizuite periodic si in cazul in care iunt necesare reestimari, acestea se efbctueaza pe bazainformatiilordisponibile la aceea data
Revizuirea estimarilor initiale se reflecta in contabilitate pe seama rezultatului cureirt.

Corectarea eroriilor contabile aferente anilor precedenti
corectarea erorilor contabile aferente exercitiului financiar curent precum si a erorilor nesemnificative af.erenteexercitiilor precedente se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere
Corectarea eroriilor semnificative aferente anilor precedenti constatate in exercitiu curent in cazul elenientelor bilantierese efectueaza pe seama rezultatului reportat
Se considera ca o eroare este semnificativa daca aceasta arputea influenta deciziile economice ale utilizatorilor.Situatiile financiare
Situatiile financiare ale societatea LCS IMOBILIAR sA se compun din :- Bilant ;

- Cont de profit si pierdere
POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE
POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE
POLITICI CONTABILE PRIVIND CAPITALTJRILE SI REZERVELE
ALTE POLITICI CONTABILE -sunt prezentatedetaliat in documentele contabile ale societatii.

ADMINISTRATOR INTOCMIT
Contabil sef

Faragau Dorina lr



LCS IMOBILIAR S.A.
CLUJ-I{APOCA, Str. ploiesti nr.l7_ tglL
REG.COM. Jr2/3627 /2006
CUI: RO 19143125

NOTA EXPLICATIVA NR.7
2016

ca p.ar u r sociar f :*:H,l 3:":"lllll.", p riva r,i
lei, cuprinzand un numar de 1.030.000 actiuni cu o val
lei/ actiune.

rnvestitiile detinute ca imobilizari financiare, sub
participare la alte societati si fonduri de investitii.sun
deinerea de societate a 9.770.47s actiuni ale societatii i
unitati de fond la STK Emergent.

ADIMINIISTRATOR INTOCM
CONTABIL S

Faragau Do

valoare de 103.000
re nominala de 0.1

rma de titluri de
concretizate in
plast SA si 26.690



LCS IMOBILIAR SA NOTA 8
Str.Pfoiesti nr.17 -19t A
RE G. C O M.J 1 2t 3627 t 2006
CUI:RO 19143125

nl

2015 2016
r.r tu[al

Directori
z 1

1 0Diferenta personal TESA
1 1

vrer iluill uansiltu Aomlnlstratle
Gonsiliu de Administratie 32 uob 286475cdesanataffi 4

I 008 14896ljontributia unitatii la asig.sociale 5 680 45264
unca si boli prof. _CA/ FCB 780 2434

AN
9 587 43066

;ontrro.angaJator pt.asig.soc.de sanatate 920 2237
d uilil.ilUt ta astguran soclale

1 944 6801
r,dt 475 216

rp,ilCnete masa x /r1 1299

ADMINISTRATOR INTOCMIT
CONTABIL SEF

FARAGAUNICA

I



LCS IMOBILIAR S.A.
CLUJ-NAPOCA, Ploiesti nr. 17 -l9l A
REG.COM. Jr2 /3627 /2006
CUI:RO l9l43t}s

NOTA EXPL

PRINCIPALII INDICATORI ECONO
LA DATA DE 31 DECEMBRIE J

ATIVA NR.9

ICO-FII{ANCIARI
t6

DENLA4IREA
INDICATORULTT

FORMULA DE CALCUL VALOAREA
NDICATOR

l.Indicatori de lichiditate
1 . 1 .Indicatorul lichiditate
curenta
| .2 .Indicatorul I i chi ditatii
imediate

1 . 1 .Active circulante / datorii
curente
1 .2.(active circulante-
stocuri)/ datorii curente

.1 73,60

.2. 72,97
2.Indicatori de risc
2.I.Grad de indatorare

2.2.Grad de indatorare aI
capitalului
2. 3 .Acoperirea dobanzilor

2.l .Datorii curente xl00/
activ bilantier
2.2.Capital imprumutatx 1 0 0/
Capital propriu
2.3.dobanzi si impoz.profit I
chelt. cu dobanzile

0,37

3.Indicatori de activitate
3.l.Yitazade rotatie a
stocurilor
3.2.Nr. zrle de stocare

3.3. Yiteza de rotatie a

activelor imobilizate
3.4.Yrteza de rotatie a

activelor totale

3.l.cifra de afaceri I total
stocuri x365
3 .2.totaI stocuri x 365 I cifra
de afaceri
3.3.cifra de afaceri I active
imobilizate
3.4.cifra de afaceri I total
active

1. 0.03

2. 30,02

3. 0,03

4. 0,02

4.Indicatori de
profitabilitate
4.I .Mar1a bruta de v anzari
(sevicii)

4.1. Profit brut din
vanzartxl0O / cifra de
afaceri

L

5 .Productivitatea muncii 5. cifra de afaceril nr. mediu
salariati

493.s85

6.Solvabilitatea
patrimoniala

6. capitaluri proprii xl00/
activ bilantier

t 72,33

ADMINISTRATOR INTOCMIT
CONTABIL SBF

Faragau Dorina



LCS IMOBILIAR S.A.
CLUJ-NAPOCA, Str. ptoiesti nr.l7-19 / A
REG. COM . Jr2 /3627 I 2006
CUI: RO l9l43l21

NOTA EX

DATE INFORMATIVE
LA3l.t2.20t6

]ATryA
R.10

CERINTA PREZENTAREA II
ANUL 2016

FORMATIEI PT.

ucn umtrea persoanet 
.1 uridice S.C. LCS IMOBILI, R S.A.

Sediul societatii comerciale Cluj-Napoca, str.Plo esti nr.|7-19lA
Principalul obiect de activitate "Dezvoltare (promor

CAEN 4110
are) imobiliara',

Situatiile financiare anuale sunt
intoqmite in moneda nationala :

Lei

sttuatlile ltnanciare anuale se refera la
perioadele:

01.01.2016 - 31.12.2 t6

Soldurile conturilor de trezorerie
exprimate in moneda straina si
transformate in lei :

4.458716,68 lei:981
(disponibilul in valu

848.984,16 lei -disn

958,29 euro
a euro)
rnibil in lei

Profit contabil la 31.12.2016 : 3.781.97r el

Deduceri fiscale (amorttzare) anul 2016 438.305Iei
Venituri neimpozabile 4.322.086lei
Pierdere fiscala anul 2016: 978.420 le
Ch.nedeductibile fiscal an 20162 613.646lei
Pierdere fiscala pt. anul de raportare: 304.774 le
Pierdere fiscala de recuperat din an
precedent :

4.305.117 lr

Pierdere fiscala de recuperat in anii
urmatori :

4.609.891 |

CIFRA DE AFACERI : 493.s85 3t

Onorariile platite(de platit) persoanelor
care verifica situatiile financiare anuale

-audit 15.600 |

ADMINISTRATOR INTOC
CONTAB
Faragau I

I

/tIT
L SEF
lorina



LCS IMOBILIAR S.A.
llri-lVanoca, str.ptoiesti nr. t7 -tg / A
REG.COM. JL2 / 3627 / 20,06
CUI: RO L9L43L2S

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERTE ta data

I Denumirea elementului Exerci!iul
Precedent (201S

xuri de trezorerie din
ncasiri de la , debitori L.487.424

cStre furnizori , ti / alte plati 7.241.502
ncasat cheltuieli judecata

mpozit pe profit plStit

ti deblocare cont escrow
rie netd din de exploatare 245.922

Fluxuri de trezorerie din activit5ti de
pentru achizilionarea de actiuni

5ti pentru achizilionarea de imobiliz5ri .",p".d"
[T.rf',oi" rl13q
lDob6nzi incasate 47.645

de incasate 106.485
neti din activititi de investilie t57.759

xuri de trezorerie din activit5li de finanlare:
Diferente de curs favorabile

ferente curs nefavorabile 765.422
plStite

netd din activitdti de finanlare

3.629

5.240.523

Numele gi prenumele
Ca litatea
SemnEtura

31.12.2016

-lei -

e"cl9r_-- _ ]
Curent (2016) 

|

7.176

t29.947

149.568
136.87r

INTOCMIT,
U DORINA

ABIL SEF

gi echivalente de trezorerie la inceoutul
ifinanciar

orerie gi echivalente de trezorerie la sf6rsitul
liului financia r(512,531,532)

ADMINISTRATOR,
Numele 5i prenumele DIRECTOR

DE GRAAF AN DREEA-MONICA
Semnbtura

$tampila unititii

r37.L23

217.344

terea/Scaderea neta a trezoreriei si
alentelor de trezorerie



LCS IMOBILIAR S.A.
Cf uj-Napoca , str. ploiesti nr. LZ-19/A
REG.COM. JL2 / 3627 / 2006
CUI: RO t9t43t25

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
Structura exemplificativ5 a situatiei modificSrilor capitalului propfiu este urmbtoarea :SITUA CA

inE"r* Jr r*";tr;A -_---.
zerve lega le

statutare sau
,contractua le

erve reprezent6nd surolusul 33.826.473
zat din rezerve din
aluare

Alte rezerve

propfl|

ultatul reportat
profitu I

erepartizat sau
rea neacoperitd

ezultatul reportat

iproven it din adoptarea
lpentru prima datd a

|IAS, mai putin IAS 2932

ur r cPvt LqL

din corectarea
conta bile

zultatul reportat ldc
it din trecerea la dD

plica rea
Reglementdrilor
lcontabile conforme cu
ni-^^+;.,^uf f cLLf vo o PoLt d d

jComun it5tilor Economice
tru ropene

pierderea
financiar

ftizarea profitului

Profitul sau
exercitiu lu i

2015

ro.477.901

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR
DE GRAAF ANDREEA-MONICA

3.826.4t3

$sttnt

3.78t.97 7

INTOCMIT,

Numele gi prenumele

Semnbtura

MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU ia data de 3 l2.2OL6 - tei

, Denumirea elementului

I

Sold la
inceputu I

exercitiului
financia r

Cregteri Redt :erl Sold la
sf6 rg itu I

exercitiu lu i

fina ncia r

Total, din
ca re:

Prin
tra ns
fer

Total, din
ca re: Prin transfer

A 1 3 4 5 (;
103.000

1 03.00 0
rnmontut regtel



BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

SPECIFICATIE NR 2016
201

TOTAL tl ill IV
VENITURI TOTALE 1 1468314 1600000 400000 00000 400000 400000
Venituri din exploatare din care: z 702478 1 100000 275000 25000 275000 275000

a) Venituri din activitatea de baza J 49358: 700000 1 75000 4 75000 1 75000 1 75000
b) Venituridin alte activitati 4 c I 0 0 0 0
c) Alte venrtun drn exploatare 2U669.i 40000c 1 00000 JUUUU 1 00000 1 0000c
y'enituri financiare o 765836 500000 1 25000 1 25000 125000 1 25000
Venituri exceptionale 7 0 0 0 0 0 0

CHELTUIELI TOTALE.din care d -2313971 1436702 359175 3 t9175 359176 3091 76

Gheltuieli pt. exploatare, din care: c 932452 1236702 309175 )9174 JUY I /O 3091 76

a)Cheltuieli materiale 1C 115644 20000c 5000c )UUUU 50000 50000
b)Cheltuieli de personal, din care: 11 1 1 8633 120000 30000 r0000 30000 30000
Salarii si indemnizatii 12 45486 45600 11400 1400 11400 11400
Ch.cu asiq.si protectia sociala 13 7314i 74400 1 8600 8600 1 8600 1 8600

c)Alte ch.cu serviciile exec.de terti 14 7230C 75000 1 8750 8750 1 8750 18750

DCh.cu serviciile bancare 17 2382 3000 750 750 7E,i 750
q)Chelt.de expl.cu amortizarile si pr< 18 232702 232702 58175 8175 581 76 58176
h)Cheltuieli de orotcol oubli. 19 5754 6000 1 500 1 500 1 500 1 500

i)Ch.cu alte impozite sitaxe 2C 68591 80000 20000 2000c 20000

)Cheltuieli eu sponsorizarea 21 6000 0 0 0 0 0

k)Cheltuieli provizion 22 -430398 0 0 0 0 0

l)Ch.cu colaboratorii si CA z5 286475 290000 72500 2500 72500 72500
m) Cheltuieli cu intret.reparatii active 24 23556 30000 7500 7500 7500 7500

n) Cheltuieli privind activele cedate zc c U 0 0 0 0

c)Alte chelt.de exploatare 26 43081 3 200000 50000 0000 50000 50000

heltuieli financiare 27 -3246109 200000 50000 0000 50000 50000

heltuieli exceptionale 2t c 0 0 0 0

REZULTATUL BRUT- pierderei 29 3781971 163298 40825 0825 40824 40824

ADMINISTRATOR INTOCMIT

CONTABIL SEF


