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SC  TURISM COVASNA SA 

 

 

 

 

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE privind activitatea 

desfasurata in anul 2016 

 

 

 

Raport anual intocmit conform  Regulamentului C.N.V.M.  nr.1/2006 pentru 

exerciţiul financiar   01.01.2016 – 31.12.2016 

 

 

1.  S.C.  TURISM COVASNA SA – informatii despre companie 

 

1.1. Date de identificare ale companiei: 

Sediul social :  Covasna, str 1 Decembrie 1918, nr.1-2, cod postal 525200, judet 

Covasna 

     Numărul de telefon/fax: 0267 340401, 0267 342222 

     Codul unic de înregistrare: RO 559747 

     Număr de ordine în Registrul Comerţului : J14/55/1991 

     Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:  

     piata ATS administrata de Bursa de Valori Bucuresti. 

     Capitalul social subscris şi vărsat : 43.920.843,30 lei varsat integral de   

     actionari, divizat in 430.164.433 actiuni nominative . 

     Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea 

     comercială:  439.208.433 actiuni cu valoare nominala  de 0.10 lei/ actiune 

 

     1.2.  Guvernanta corporativa 

 
Indicativ Prevederi ce trebuie 

respectate 

Respecta Nu 

respecta 

sau 

respecta 

partial 

Motivul pentru 

neconformitate 

A1 Toate societățile trebuie 
să aibă un regulament 
intern al Consiliului care 

Da   
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include termenii de 
referință cu privire la 
Consiliu si la functiile de 
conducere cheie ale 
societatii. Administrarea 
conflictului de interese la 
nivelul Consiliului trebuie 
sa fie prevazuta in 
regulamentul Consiliului. 

A2 Orice alte angajamente și 
obligații profesionale ale 
membrilor Consiliului, 
inclusiv poziții executive 
și neexecutive în Consiliul 
unor societăți și instituții 
non-profit, vor fi aduse la 
cunostinta Consiliului 
inainte de numire și pe 
perioada mandatului.  

Da   

A3 Orice membru al 
Consiliului trebuie să 
prezinte Consiliului 
informații privind orice 
legatura cu un acționar 
care deține direct sau 
indirect acțiuni 
reprezentând peste 5% 
din toate drepturile de 
vot. Această obligație se 
referă la orice fel de 
legatura care poate 
afecta poziția membrului 
cu privire la chestiuni 
decise de Consiliu.  

 

Da   

A4 Raportul anual va informa 
dacă a avut loc o 
evaluare a Consiliului sub 
conducerea Președintelui 
. Trebuie sa contina de 
asemenea numarul de 
sedinte ale Consiliului.  

Da   

A 5  Procedura privind 
cooperarea cu 

Da   
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Consultantul Autorizat 
pentru perioada in care 
aceasta cooperare este 
impusa de Bursa de 
Valori Bucuresti, care va 
cuprinde cel putin 
urmatoarele: 

A 5.1 Persoana de legatura cu 
Consultantul Autorizat 

Da   

A 5.2 Frecventa intalnirilor cu 
Consultantul Autorizat, 
care va fi cel putin o data 
pe luna si ori de cate ori 
evenimente sau informatii 
noi implica transmiterea 
de rapoarte curente sau 
perioadice astfel incat 
Consultantul Autorizat sa 
poata fi consultat. 

DA   

A 5.3 Obligatia de a furniza 
Consultantului Autorizat 
toate informatiile 
relevante si orice 
informatie pe care in mod 
rezonabil o solicita 
consultantul autorizat 
pentru indeplinirea 
responsabilitatilor ce-I 
revin. 

Da   

A 5.4 Obligatia de a informa 
Bursa de Valori Bucuresti 
cu privire la orice 
disfunctionalitate aparuta 
in cadrul cooperarii cu 
Consultantul Autorizat 
sau schimbarea 
Consultantului Autorizat. 

Da   

B1 Consiliul va adopta o 
politica astfel incat orice 
tranzactie a societatii cu 
o filiala reprezentand 5% 
sau mai mult din activele 
nete ale societatii, 
conformcelei mai recente 
raportari financiare, sa fie 

Da   
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aprobata de Consiliu. 
B2 Auditul intern trebuie sa 

fie realizat de catre o 
structura organizatorica 
separata ( departamentul 
de audit intern) din 
cadrul societatii sau prin 
serviciile unei terte parti 
independente care va 
raporta Consiliului, iar in 
cadrul societatii ii va 
raporta direct directorului 
general.  

Da   

C1 Societatea va publica in 
raportul anual o sectiune 
care va include veniturile 
totale ale membrilor 
Consiliului si ale 
directorului general 
aferente anului financiar 
respectiv si valoarea 
totala a bonusurilor sau a 
oricaror compensatii 
variabile si de asemenea 
ipotezele cheie si 
principiile pentru 
calcularea veniturilor 
mentionate mai sus. 

Da   

D1 Societatea trebuie să 
organizeze un serviciu de 
Relații cu Investitorii – 
făcut cunoscut publicului 
larg prin 
persoana/persoanele 
responsabile sau ca 
unitate organizatorică. În 
afară de informațiile 
impuse de prevederile 
legale, societatea trebuie 
să includă pe pagina sa 
de internet o secțiune 
dedicată Relațiilor cu 
Investitorii, în limbile 
română și engleză, cu 
toate informațiile 

Da   
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relevante de interes 
pentru investitori, 
inclusiv:  

D1.1 Principalele regulamente 
ale societatii: actul 
constitutiv si 
regulamentele interne ale 
organelor statutare 

Da   

D1.2 CV-urile membrilor 
organelor statutare;  

Da   

D1.3 Rapoartele curente și 
rapoartele periodice  

Da   

D1.4 Informații referitoare la 
adunările generale ale 
acționarilor: ordinea de zi 
și materialele aferente; 
hotărârile adunarilor 
generale;  

Da   

D1.5 Informatii cu privire la 
evenimente corporative 
precum plata dividendelor 
sau alte evenimente care 
au ca rezultat obtinerea 
sau limitari cu privire la 
drepturile unui actionar, 
incluzand termenele 
limita si principiile unor 
astfel de operatiuni;  

Da   

D1.6 Alte informatiide natura 
extraordinara care ar 
trebui facute publice: 
anularea/modificarea/initi
erea cooperarii cu un 
Consultant Autorizat; 
semnarea / 
reinoirea/terminarea unui 
accord cu un Market 
Maker. 

Da   
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D.1.7 Societatea trebuie sa aiba 
o functie de Relatii cu 
Investitorii si sa includa in 
sectiunea dedicate 
acestei functii, pe pagina 
de internet a societatii, 
numele si datele de 
contact ale unei persoane 
care are capacitatea de a 
fuirniza la cerere 
informatiile 
corespunzatoare 

Da   

D2 O societate trebuie sa 
aiba adoptata o politică 
de dividend a societatii ca 
un set de directii 
referitoare la repartizarea 
profitului net. Principiile 
politicii de dividend vor fi 
publicate pe pagina de 
internet a societății.  

 Nu Se va avea in vedere 

conformarea 

D3 O societate trebuie sa 
aiba adoptata o politică 
cu privire la prognoze si 
daca acestea vor fi 
furnizate sau nu. 
Prognozele reprezinta 
concluzii cuantificate ale 
studiilor care vizează 
determinarea impactului 
total al unei liste de 
factori referitori la o 
perioada viitoare (așa 
numitele ipoteze). Politica 
trebuie sa prevada 
frecvența, perioada avută 
în vedere și conținutul 
prognozelo. Daca sunt 
publicate, prognozelel vor 
fi parte a rapoartelor  
anuale, semestriale sau 
trimestriale. Politica 
privind prognozele va fi 
publicată pe pagina de 
internet a societății.  

 Nu Se va avea in vedere 

conformarea 
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D4 O societate trebuie sa 
stabileasca data si locul 
unei adunari generale 
astfel incat sa permita 
participarea unui numar 
cat mai mare de 
actionari. 

Da   

D5 Rapoartele financiare vor 
include informatii atat in 
romana cat si in engleza, 
cu privire la principalii 
factori care influenteaza 
schimbari la nivelul 
vanzarilor, profitului 
operational, profitului net 
sau orice alt indicator 
financiar relevant.  

Da   

D6 O societate va organiza 
cel putin o 
intalnire/conferinta 
tefefonica cu analisti si 
invesitori, in fiecare an. 
Informatiile prezentate cu 
aceste ocazii vor fi 
publicate in sectiunea 
Relatii cu investitorii de 
pe pagina de internet a 
societatii, la momentul 
respective 
intalniri/conferinte 
telefonice. 

 Nu La acest moment nu 

se are in vedere 

organizarea unor 

astfel de 

intalniri/conferinte. 

Situatiile financiare 

ale societatii sunt 

facute publice prin 

pagina de internet a 

societatii. 

 

 

2. Analiza activităţii societăţii comerciale 

 

2.1.  

a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale: 

 

 Societatea  Turism Covasna este societate pe acțiuni, persoană juridică  

română cu capital privat și de stat autohton,  constituită în baza Legii nr. 31/1990, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, care funcționează pe durată 

nelimitată în baza actului constitutiv. 
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 Activitatea  economică a SC Turism Covasna SA, s-a desfășurat potrivit 

obiectului principal  de activitate  cod CAEN 5510 (rev2) – Hoteluri și alte 

facilități de cazare similare, iar ca obiecte secundare de activitate exemplificam – 

Alte activitati referitoare la sanatatea umana -  Cod CAEN 8690, respectiv cod 

CAEN 5610 -  Restaurante. 

 Prestațiile de servicii balneo-turistice sunt defalcate  astfel : 

Cazare : în Hotel Covasna***, Hotel Cerbul ***  si Hotel Caprioara ***– toate  

cele trei active fiind proprietatea societății.  Hotelul Căprioara de 3*** a fost redat 

circuitului turistic in data de 15. aug.2016, dupa o perioada de 6 ani in care a fost 

supus unor lucrari de investitii  de mare amploare respectiv  modernizare, extindere 

si mansardare in baza proiectului de arhitectura intocmit de SC V&K SRL SF 

Gheorghe.  

          Societatea mai detine in proprietate Complexul turistic Valea Zânelor unitate 

clasificata la *. 

Capacitatea totală de cazare în cele trei unitati hoteliere este de 641 locuri, 

din care 127 locuri de cazare in H. Caprioara, iar popasul turistic Valea Zânelor 

detine o capacitate de : 

 - 82 de locuri în 41 de căsuțe de lemn ; 

 - bungalow cu 7 spatii – 14 locuri de cazare. 

 

Alimentație publica  se desfasoara in cele doua sali de restaurant de 3*** de la H 

Caprioara cu un numar total de 252 locuri, în restaurantul de 3*** de la parterul 

Hotelului Covasna  cu un numar de 280 locuri la mese si în restaurantul Complex 

turistic Valea Zânelor* cu un număr de 140 de locuri la mese; 

 

Proceduri de balneație : baie cu apă minerală caldă, băi mofetice (unice în 

Europa), electroterapie, kinetoterapie, termoterapie avand o capacitate de 2.884 

proceduri în 8 ore.  

  

Activitățile auxiliare desfășurate de societate în perioada de referință sunt 

desfacerea  de mărfuri cu amănuntul a produselor alimentare și nealimentare (Un 

magazin, o drogherie (medicamente OTC)și cinci baruri (Covasna, Cerbul, 

Panoramic, bar Lobby si Bar Valea Zanelor), activitatea de spălătorie și 

întreținerea complexului balnear.  

 

Pentru bunurile imobile din patrimoniu situate in orasul Covasna  formate din 

clădiri  - Hotel Covasna, Hotel Cerbul, Hotel Căprioara, Bază de Tratament, 

restaurant Valea Zânelor, căsuțe de lemn Valea Zânelor,  2 spații comerciale,  
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depozite - materiale, patru apartamente   și terenuri in suprafață totală de 41.536 

mp, Turism Covasna SA deține certificate de proprietate anterioare anului 2014. 

 

b) Precizarea datei de infiintare a societatii 

      Conform Hotararii nr.834/14.12.1991 antecesoarea societatii Oficiul 

Judetean de Turism Covasna s-a reorganizat in societatea pe actiuni SC Turism 

Covasna SA , inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. de inregistrare 

J14/55/1991. 

 

    c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii 

comerciale, ale filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului 

financiar: 

            In anul 2013 a fost  constituita societatea SC  BALNEO CORD SRL 

Caprioara, societate cu raspundere limitata cu asociat unic  SC Turism Covasna 

SA, infiintata  pentru prestarea de servicii medicale turistilor cazati in H Caprioara. 

            In prezent societatea are activitatea suspendata. 

d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active: 

 

Volumul investitiilor realizat in perioada de raportare este de 8.325.864 lei, din 

care: 

        - imobilizari necorporale…………………………………..….........124.788 lei 

       -  imobilizari corporale*…………………………………………..8.131.086 lei 

        - investitii in curs…………………………………………..………………...lei 

        -imobilizari financiare…………....………………………………… 69.990 lei  

* la imobilizari corporale cresterea este influentata inclusiv de reevaluarea 

activelor cladiri/terenuri la 31.12.2016.               

 

    e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii. 

 

2.1.1. Elemente de evaluare generală: 

 

    a) profit din activitatea de exploatare…………………………....738.500 lei 

    b) pierdere din activitatea financiara…………………..………...713.230 lei 

    c) profit/pierdere brut……..……………………………..………..65.355 lei 

    d) cifra de afaceri……………………………………………..11.254.632 lei 

    f) export…………………………………………………….          0 

    g) procent din piata  detinut……………………… - nu detinem informatii 

    h) Active totale…………………….…………………………81.857.464 lei 

    i) Datorii totale….…………………………………………....22.611.527 lei 

    j) Patrimoniu net……….………………………………….….59.245.937 lei 
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    k) Valoarea patrimoniala a unei actiuni…….…………………      0,13   lei   

 

  

   2.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 

 

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

 

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

metodele de distribuţie: 

 

Serviciile de cazare, alimentatie publica, tratament balnear si investigatii 

paraclinice au fost valorificate in baza contractelor incheiate  in special  cu Casa 

Nationala de Pensii Publice (89,52% procent realizare fata de contract respectiv 

80,72% din cifra de afaceri), Casa de Asigurari de Sanatate Covasna (2,79% din 

cifra de afaceri ) si  Transilvania Hotels &Travel SA ca tour operator (2,06% din 

cifra de afaceri ). 

 

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

ale societăţii comerciale pentru ultimii trei ani; 

 

 

Servicii 2014 % 2015 % 2016 % 

Cazare 4.350.354 43 4.402.541 45 4.953.041 44 

 

Masa 

3.639.684 36 3.554.377 37 4.101.488 36 

Tratament 1.832.100 18 1.408.883 15 1.932.177 17 

Alte 257.175 3 299.893 3 267.926 3 

TOTAL 10.079.313  9.665.694  11.254.632  

 

   

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

de active în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al 

acestor produse. 

 
         Pentru anul 2017 se propune pentru investitii un buget in valoare de 
1.536.834 lei din care: 

- imobilizari corporale 1.536.834 lei. 
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Propunerea de buget valoric de 1.536.834 lei este majoritar destinata finalizarii 
etajelor V – VIII ale H. Caprioara cu dotarile minim necesare functionarii la capacitate a 
hotelului. 

Planul de investitii este structurat pe doua capitole: 
 
Cap. I. Imobilizari necorporale – fara elemente de cheltuieli 
 
Cap.II: Imobilizari corporale 
Bugetul estimat de 1.536.834 lei se clasifica pe doua categorii de cheltuieli 

(destinatii): 
1.Investitii in curs de executie; 
2.Dotari independente. 
 
1.Investitii in curs de executie estimate la valoarea de 225.000 lei constau 

exclusiv din: 
 1.2. Instalatie de ventilatie Baza de Tratament – bai carbogazoase – 
estimata la valoarea de 225.000 lei realizata pentru asigurarea absorbtiei hidrogenului 
sulfurat si bioxidului de sulf, gaze antrenate de miscarea apei din cazi si care eliberate 
in atmosfera si inspirate de pacientii cardiaci, scade tensiunea arteriala periculos de 
mult si pot declansa lesinuri. 
 Centrala de tratare a aerului din zona bailor carbogazoase, este o centrala de tip 
GEA AT PLUS care a fost pusa in functiune in anul 2003. Aceasta functioneaza zilnic 8 
ore. 
 Calcul de uzura: 8 luni x 20 zile x 8 ore = 1.280 ore; 13 ani x 1.280 ore = 
16.640 ore in conditiile in care durata de functionare a centralei de tratare a aerului 
este de 10.000 ore. Durata normata de functionare de 8 ani este depasita cu 5 ani. 
 Centrala are o uzura fizica si morala ridicata, ceea ce a dus la degradarea 
anumitor componente (bateria de racire, ventilatoare, etc.) degradarea prin coroziune a 
sistemului de ventilatie (tubulatura), precum si la degradarea interioara (pereti, 
tamplarie, pardoseala) din spatiul bailor carbogazoase. 
 Costurile pentru inlocuirea componentelor deteriorate sunt foarte mari. Acest tip 
de centrala nu mai este pe linia de fabricatie a producatorului, iar executarea de piese 
de schimb necesita costuri de productie tip prototip. 
 Conform celor prezentate mai sus se impune inlocuirea acestei centrale. 

 
3.Dotari independente – buget apreciat la valoarea de 1.311.834 lei 

destinat suportarii urmatoarelor achizitii estimate pentru anul 2017. 
 
 3.1.Dotarea etajelor V – VIII (68 camere) a H. Caprioara pentru functionarea 
la capacitate a acestuia – 1.311.834 lei (mobilier, aparate TV, minifrigidere, inventar 
moale, et.). 
   
 Structura de finantare asociata programului de investitii pentru anul 2017 de 
1.536.834 lei, propusa, prezinta  urmatoarea componenta: 
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1.1.Surse proprii                                                                   1.536.834 lei 
1.1.3. Amortizare mijloace fixe                                         1.536.834 lei 

 
Pentru anul 2016, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 

07.04.2016, a aprobat bugetul pentru investitii la valoarea de 4.660.927 lei 
structurat pe doua capitole: 

- imobilizari necorporale 17.600 lei; 
- imobilizari corporale 4.643.327 lei. 
 
La cap.I: Imobilizari necorporale, s-au inregistrat cheltuieli in suma de 

13.508 lei si reprezinta costul implementarii noului program de gestiune hoteliere 
“Opera”, partial achitat in anul 2015, ce face obiectul contractelor nr.160/18.05.2015, si 
nr.293/24.06.2015 incheiate cu prestatorul BIT SOFT SRL Bucuresti.  

Realizarile se situeaza sub nivelul estimat (17.600 lei), deoarece tarifele pietei 
de capital  aferente unei emisiuni de actiuni nu se mai inregistreaza (contabilizeaza) ca 
si imobilizari necorporale. 

 
Cap.II. Imobilizari corporale 
Bugetul estimat de 4.643.327 lei a fost repartizat pe trei categorii de cheltuieli 

(destinatii): 
1.Investitii in curs de executie. 
2.Investitii noi – lucrari de modernizare – reabilitare a bazei materiale existente. 
3.Dotari independente. 
 
1.Investitii in curs de executie estimate la 4.321.872 lei destinate 

exclusiv pentru: 
1.1. Lucrari de executie si dotari necesare finalizarii obiectivului H. 

Caprioara, pentru darea in folosinta, deschiderea si exploatarea acestuia. Din totalul 
bugetului de investitii alocat pentru anul 2016, valoarea realizata in suma de 
3.073.166 lei, reprezinta: 

 

1. Lucrari de constructii, modernizari si instalatii  
H. Caprioara 

          
2.569.322,02 lei 

2. Dotari (mobilier, utilaje, echipamente H. Caprioara)                     
503.844,33 lei 

 
S-a realizat 71,11 % din valoarea estimata.Diferenta nerealizata se datoreaza 

neasigurarii sursei de finantare fapt pentru care s-au finalizat si pus in functiune doar 
cinci etaje urmand ca in anul 2017 sa fie dotate si restul de patru etaje (incluzand 68 
camere). 

 
2.Lucrari de reabilitare a bazei materiale existente estimate la valoarea de 

286.000 lei, au fost realizate integral si cuprind urmatoarele proiecte: 
2.2 Instalatie paratrasnet Hotel Cerbul – 59.000 lei buget alocat din care 

realizat 30.672 lei; diferenta se datoreaza obtinerii unei oferte mai avantajoase 
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financiar. Urmare evenimentului Colectiv din septembrie 2015, Inspectoratul pentru 
Situatii de Urgenta Covasna a impus respectarea noilor cerinte ale Normativului 17 – 
2011, respectiv dotarea hotelului Cerbul cu instalatiile de protectie impotriva trasnetului, 
pentru reducerea considerabila a daunelor (umane si materiale) provocate de loviturile 
directe de trasnet. Conform selectie de oferte proiectare si executia sistemului exterior 
s-a realizat la valoarea de 30.671,51 lei. 

 
2.3.Sistem de detectare, semnalizare, alarmare si avertizare incendii 

pentru H. Covasna, Restaurant Covasna cu spatiile tehnice anexe, birouri TESA, magazii 
anexe, centrale termice, H. Cerbul cu bar, sala de conferinta, centrala termica si 
hidrofor, statia electrica de 0,4KV – lucrare estimata la aproximativ 51.000 euro 
(227.000 lei) si include proiectarea si executia instalatiilor. 

Executia acestui sistem a fost impusa ca masura de realizare de catre I.S.U. 
Sfantu Gheorghe – Judetul Covasna, urmare controlului efectuat la data de 23.12.2015 
in conformitate cu normele generale de prevenire si stingere a incendiilor – ce prevad 
acest sistem operativ de observare si anuntare a incendiului pentru cladirile “inalte sau 
foarte inalte de locuit colective” – cu destinatii de comert, hotel, etc. (Ordin 
166/2010, Ordin MAI 262/2010, Normativ P 118 revizuit in 2015) - (Normativ privind 
securitatea la incendiu a constructiilor). Investitia s-a realizat la valoarea de 
223.126,40 lei. Per total bugetul s-a realizat in proportie de 88,74%; diferenta 
reprezentand economia realizata. 

 
3.Dotari independente – buget apreciat la valoarea de 35.455 lei,  valoarea 

realizata la acest capitol, de 29.047 lei a fost utilizata pentru urmatoarele achizitii: 
 
3.2.Dotari Baza de Tratament: 7.083 lei contravaloarea unui aparat 

Electrocardiograf (12 canale) cel existent s-a defectat – ireparabil in cursul anului 2016 
– achizitionat din anul 1997 marca Hormann Bioset 350, utilizat zilnic, a cedat fiind 
propus pentru casare, amortizat integral. 

 
3.4.Dotari IT (calculatoare si echipamente periferice) necesare, urmare 

implementarii noului sistem de gestiune integrat Opera – prin BIT SOFT Bucuresti 
pentru H. Covasna, H. Cerbul, Baza de Tratament, TESA, estimate la valoarea de 
20.000 lei – realizat 21.964 lei. 

-   Dotari IT – 21.964 lei. 
 
Per total, Programul de Investitii pe anul 2016, a fost realizat in procent de 

71,11% fiind sustinut de sursele financiare rezultate in urma majorarii de capital social 
(3.200.000 lei) si surse proprii – amortizare. 

 

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

surse import) 
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          Aprovizionarea  cu marfuri si materiale de baza se efectueaza din surse 

indigene pe baza de contracte comerciale, la preturi de oferta in limita 

consumurilor curente fara a crea imobilizari de natura stocurilor. 

 In cadrul grupei de stocuri, marfurile detin o pondere de  10%. 

 Toate marfurile alimentare, materialele consumabile, obiectele de inventar 

aprovizionate sunt insotite de certificate de calitate, declaratii de conformitate sau 

alte documente in functie de specificul fiecareia. 

Principalii furnizori sunt: 

- de tip cash &carry – Metro / Selgross pentru marfuri alimentare si materiale 

consumabile; 

- SC Bertis SRL – pentru carne si preparate din carne; 

- SC Nikos SRL – pentru produse de panificatie; 

-SC Dedeman – pentru materiale  de constructii; 

-OMV Petrom – pentru carburanti auto; 

-SC Meotis SRL – pentru produse lactate. 

Explicatii 2014 2015 2016 

 

Volumul desfacerii 

marfurilor 

1.371.556 1.386.485 1.518.812 

Stoc de marfuri 88.379 

 

69.914 164.447 

 

Ponderea stocurilor fata 

de volumul desfacerilor 

6,44 

 

5,04 10,83 

 

 

 

2.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare 

    a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a 

perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung 

        Veniturile se realizeaza in prezent de pe piata interna si nesemnificativ de pe  

piata externa. In viitor prin punerea in functiune a  obiectivului de investitii Hotel 

Caprioara se are in vedere atragerea unui numar mai mare de turisti straini pentru 

odihna, wellness si  tratament prin oferirea de pachete de servicii adecvate 

acestora. 

 

 

 An 2014 An 2015 

 

An 2016 

 

Total turisti, din 

care: 

7.172 7.608 

 

8.349 

 

-turisti romani 7.046 7.478 8.141 
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-turisti straini 126 130 208 

Total zile turist, 

din care:  

101.759 110.093 111.308 

-zile turist – 

romani 

100.877 109.035 110.088 

-zile turist - straini 882 1.058 1.220 

Grad de 

ocupare(%) 

54,24 58,68 54,42 

 

b. descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii 

comerciale, a ponderii pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii 

comerciale şi a principalilor competitor: 

Principalii concurenti ai SC Turism Covasna SA  pe plan local sunt: 

     - Hotelul Clermont unitate turistica  de 4 stele; 

     - Hotel Mercur unitate turistica de 4 stele. 

d) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de 

un singur client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un 

impact negativ asupra veniturilor societăţii. 

Societatea este dependenta  intr-o masura semnificativa de un singur client a 

carui pierdere ar avea aspect negativ asupra veniturilor, cunoscut fiind ca  

80,72 % din cifra de afaceri pe anul  2016 - revine CNPP Bucuresti. 

 

2.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale 

 

    a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii 

comerciale precum şi a gradului de sindicalizare a forţei de muncă: 

 

Categorii socio -

profesionale 

 Inceput an 2016 

 

Sfarsit an 2016 

 

% 

Total, din care: 56 96 171 

-personal cu functii de 

conducere 

2 2 2 

-personal cu functii de 

executie cu studii 

superioare 

9 11 122 

Functionari cu studii 

medii 

3 3  

Maistri, tehnicieni si alt 

personal de specialitate cu 

studii medii 

8 5 62 
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Muncitori calificati 34 71 208 

Muncitori necalificati 1 4  

 

Gradul  de sindicalizare a fortei de munca 12 %. 

          

          Conducerea societatii are in vedere permanent ridicarea calificarii si 

perfectionarea angajatilor asigurand participarea acestora la cursuri de 

perfectionare/recalificare pentru ridicarea calitatii serviciilor prestate. 

In exercitiul financiar 2016 s-a cheltuit pentru  actiuni de recrutare / cursuri de 

formare profesionala suma de 2.713 lei.  Urmare deschiderii in  august  a  H. 

Caprioara societatea  a incheiat in anul 2016 contract cu o societate  de recrutare 

pentru selectarea de personal calificat conform solicitarii posturilor dar si pentru  a 

asigura  continuarea calificarii personalului existent prin participarea la  cursuri de 

perfectionare/ formare profesionala.  

          Punctele tari ale politicii salariale au fost reducerea riscurilor reprezentate de 

conflictele de munca, punctele slabe manifestandu-se prin structura 

necorespunzatoare a pietei fortei de munca. 

    b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror 

elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi. 

Raporturile dintre conducerea societatii si angajati sunt constructive si nu exista 

conflicte. 

 

2.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului 

asupra mediului înconjurător 

SC Turism Covasna SA nu a avut si nici nu estimeaza sa aiba litigii cu privire la 

incalcarea legislatiei aferente protectiei mediului inconjurator.  

 

2.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare 

 

         In exercitiul financiar 2016 societatea a inregistrat cheltuieli aferente taxelor 

si comisioanelor percepute de catre entitatile de capital ( BVB, Depozitarul 

Central) respectiv comisioane aferente intermediarului IFB FINWEST SA Arad 

(asistenta acordata emitentului Turism Covasna SA respectiv intocmirea 

prospectului proportionat in vederea majorarii capitalului social), in valoare totala 

de  14.424 lei.  

 

2.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul 

riscului 
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         SC Turism Covasna SA prin conducerea sa se preocupa permanent de 

gestionarea riscurilor: 

- riscul de credit – riscul ca societatile partenere, parti ale instrumentelor financiare 

sa nu-si execute obligatia asumata, cauzand o pierdere financiara; 

- riscul valutar-  riscul pierderii valorii activelor monetare din cauza variatiilor 

cursului de schimb valutar. Majoritatea tranzactiilor efectuate de catre societate 

sunt exprimate in lei, ceea ce nu expune din aceasta perspectiva, societatea riscului 

valutar; 

- riscul de rata a dobanzii -  riscul ca valoarea istrumentelor financiare sa fluctueze 

din cauza variatiilor ratelor de piata a dobanzii. Societatea beneficiaza de credite pe 

termen lung si credite pe termen scurt cu o rata a dobanzii variabila; 

- riscul de lichiditate – denumit si risc de finantare, reprezinta riscul legat de 

intarzierea accesarii fondurilor structurale si a dificultatilor intampinate in 

incasarea instrumentelor financiare pentru  serviciile prestate/produsele livrate. 

        Politica societatii este de a pastra suficiente lichiditati, astfel incat sa isi poata 

onora obligatiile la datele scadente. 

        De asemenea societatea este preocupata permanent de  reducerea efectelor  

potential adverse asociate acestor  factori de risc asupra performantei financiare a 

acesteia. 

Indicatori 

financiar sintetici 

2014 2015 2016 

Viteza de rotatie a 

activelor circulante 

5,49 

 

4,50 

 

1,89 

 

Viteza de rotatie a 

activelor 

imobilizate 

0.16 0.14 0.15 

Lichiditate curenta 0,83 0,69 0,59 

Lichiditate 

imediata 

0,77 0,49 0,52 

Gradul de 

indatorare 

16,45 25,37 20,56 

Indicator pentru 

acoperirea 

dobanzilor 

0,98 

 

0,10 

 

1,04 

 

   Descrierea politicilor si obiectivele societatii privind managementul riscului: 

- Management riguros al costurilor; 

- Obtinerea de  venituri suplimentare prin punerea in functiune a 

investitiilor in curs; 
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- Diversificarea si promovarea continua a pachetelor de servicii 

care sa conduca la cresterea satisfactiei clientului si implicit a 

veniturilor; 

- Diversificarea serviciilor de agrement; 

- Aprovizionarea ritmica cu stocaj minim al marfurilor, 

materialelor consumabile; 

- Eficientizarea fluxurilor de numerar prin masuri de urmarire a 

scadentei creantelor si datoriilor (obtinerea de credit comercial); 

- Managementul prudent al riscului de lichiditate prin mentinerea 

de numerar suficient, necesar pentru achitarea obligatiilor la 

data scadentelor; 

- Angajarea cheltuielilor in corelare cu momentul realizarii 

veniturilor in stransa legatura cu asigurarea disponibilitatilor. 

 

2.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale 

 

    a) Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau 

factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii 

comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior. 

Nu exista tendinte, evenimente sau factori majori de incertitudine care ar putea 

afecta lichiditatea societatii. 

    b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau 

anticipate asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului trecut. 

        Punerea in functiune a investitiei “Modernizare H. Caprioara” in anul in curs 

are ca scop principal atragerea unui alt segment de clientela(wellness, de afacere, 

agrement, traininguri), respectiv obtinerea de venituri suplimentare in anul 2017 

comparativ cu  anul in curs. De asemenea prin functionarea Bazei de tratament – 

Mofeta 3, a sectiei de electroterapie societatea  ofera servicii de tratament de inalta 

calitate pentru clientela din H Caprioara  fapt ce va contribui la  sporirea 

veniturilor  realizate din  prestarea de servicii medicale.  

c) Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor schimbărilor economice 

care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. 

Nu au existat evenimente, tranzactii care sa afecteze semnificativ veniturile 

de baza. 

 

3. Activele corporale ale societăţii comerciale 

 

    3.1. Principalele capacitati de cazare, alimentatie publica si tratament aflate in 

patrimoniul societatii sunt: 
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Denumire 

activ 

An PIF Supraf. 

Constr. mp 

Supraf.desfas. 

mp 

Mod de 

administrare 

H Caprioara 1982 1.300,08 8.613,14 Directa 

H Cerbul 1976 920,76 5.358,40 Directa 

H Covasna 1973 3.329,42 5.405,66 Directa 

Baza de  Trat. 1974 3.103,93 3.645,90 Directa 

 

   3.2. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra 

activelor corporale ale societăţii comerciale. 

SC Turism Covasna SA are titluri de proprietate pentru toate activele societatii si  

nu s-a confruntat cu probleme legate de dreptul de proprietate. 

 

4. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comercială 

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

valorile mobiliare emise de societatea comercială. 

Actiunile SC Turism Covasna SA se tranzactioneaza pe piata ATS administrata de 

BVB Bucuresti cu simbol TUAA avand in ultimile 52 de saptamani cel mai mic 

pret de piata de 0,03 lei/actiune, respectiv cel mai mare pret de piata de 0,05 

lei/actiune, de remarcat  este ca per total acestea au inregistrat o dinamica pozitiva 

in anul de referinta. Valoarea unei actiuni raportata  la activul net  este de 0,13 lei 

la 31.12.2016. 

Ultimul pret de tranzactionare la 30.12.2016 a fost de 0.051 lei/actiune.  

Evidenta actiunilor si a actionarilor societatii este condusa de Depozitarul Central 

SA Bucuresti. 

 

4.2. Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende.  

Societatatea  nu a repartizat si nu a platit dividende actionarilor in ultimii trei ani, 

exceptie facand A.A.A.S pentru care din profitul distribuibil  al anului 2014 s-a 

achitat in anul 2015 suma de 159 lei  ca dividend prioritar (A.A.A.S. detine in 

capitalul social al Turism Covasna SA un numar de 9.044.000 actiuni preferentiale 

cu dividend prioritar) conform Hotararii AGOA nr.1/26.03.2015.   

Iar din profitul net realizat la 31.12.2016 pentru A.A.A.S s-a repartizat ca dividend 

prioritar suma de 4 lei. 

4.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a 

propriilor acţiuni. 

Nu a fost cazul. 

4.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului şi a 

valorii nominale a acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale. 
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Turism Covasna SA  in calitatea sa de asociat unic detine in SC Balneo Cord  

Caprioara SRL constituita in anul 2013 un numar de 20 parti sociale a 100 lei 

fiecare.    

4.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri 

de creanţă, prezentarea modului în care societatea comercială îşi achită 

obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de valori mobiliare. 

In exercitiul financiar 2016 Turism Covasna SA nu a emis obligatiuni si/sau alte 

titluri de creanta. 

 

5.Conducerea societăţii comerciale 

 

    5.1. Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale şi a următoarelor 

informaţii pentru fiecare administrator: 

    a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experienţa profesională, funcţia şi 

vechimea în funcţie) 

   

In perioada 01.01.2016 – 31.12.2016  Consiliul de Administratie a fost format din: 

 

1. Lucian Ionescu -  economist  -  presedintele Consiliului de Administratie 

2. Titus Prescure –avocat -   vicepresedinte Consiliul de Administratie 

3. Herman Rosner –   dipl.economist -  membru in Consiliul de Administratie 

 

La data intocmirii prezentului raport anual, nu sunt modificari ale Consiliului de 

Administratie fata de data de 31.12.2016. 

  

    b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv 

şi o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator 

 

           Nu sunt cunoscute acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre 

administrator si o alta persoana datorita careia administratorul a fost numit. 

 

    c) participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale 

 

Herman Rosner membru in Consiliul de Administratie din data de  25.09.2014 

detine un numar de 4.072.725  actiuni in capitalul social al societatii. 

 

d) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale. 

      

La data de 31.12.2015 capitalul social al societatii este de  43.920.843,30 lei, 

impartit in 439.208.433 actiuni  cu o valoare nominala  de  0.10 lei/actiune. 
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Denumire 

actionar 

Numar actiuni Valoare in 

capital social 

% 

SIF Transilvania 

SA 

407.760.355 40.776.035,50 92,8398 

Persoane fizice* 22.346.370 2.234.637,00 5,0879 

Persoane juridice 57.708 5.770,80 0.0132 

AAAS* 9.044.000 904.400,00 2.0591 

Total 439.208.433 43.920.843,30 100.00 

 

* -  9.044.000 actiuni, sunt actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara 

drept de vot (A.A.A.S). 

 

    5.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale.       

 

Conducerea executiva in perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 a fost asigurata de: 

- Director  Stanislav Olivia  - contract de mandat; 

- Director adjunct Maria Dorel – contract de mandat (numire in 

functie din data de 01.12.2015 pana in data de 01.12.2016). 

 

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă 

Contractul de mandat  pentru director Stanislav Olivia -  valabil pana in data 

de 30.04.2017; 

    b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o 

alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al 

conducerii executive 

           Nu exista nici un acord, intelegere sau legatura de familie intre membrii 

conducerii executive  si o alta persoana datorita careia se datoreaza numirea lor. 

 

    5.3. Pentru toate persoanele prezentate la 5.1. şi 5.2. precizarea eventualelor 

litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, 

referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum şi acelea care 

privesc capacitatea respectivei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul 

emitentului. 

         Administratorii si membrii conducerii executive nu au fost implicati  in litigii 

sau proceduri administrative referitor la activitatea desfasurata in cadrul SC Turism 

Covasna SA. 
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6. Situaţia financiar-contabilă 

 

    Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu 

ultimii 3 ani, cu referire cel puţin la: 

    a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; 

numerar şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; 

total pasive curente 

 

Explicatii 2014 2015 2016 

Total activ 64.739.009 69.779.927 82.962.754 

   Active imobilizate 62.837.812 67.564.159 75.890.023 

- imobilizari 

corporale 

62.672.032 67.370.975 75.502.061 

    Active circulante 1.834.498 2.149.906   5.967.441 

    Cheltuieli in avans 66.699 65.862        

1.105.290 

Total Pasiv 64.739.009 69.779.927 82.962.754 

    Capitaluri proprii 53.268.712 52.710.196 59.950.211 

- capital social 43.920.843 43.920.843 43.920.843 

    Provizioane pentru riscuri si 

cheltuieli 

44.789 63.165        81.038 

    Datorii 11.118.437 16.714.355 22.611.527 

- datorii sub 1 an 

- datorii > de 1 an 

2.206.191   

8.912.246 

3.137.019   

13.577.336 

  10.031.623   

12.579.904 

   Subventii pentru investitii 307.071 

 

292.211 

 

     319.978 

 

   Activ net contabil 53.620.572 53.065.572 60.354.227 

   Numar total actiuni 439.208.433 439.208.433 439.208.433 

   Activ net/actiune 0,12 0,12 0,13 

 Principalele elemente de activ: 

 activele imobilizate in valoare de 75.890.023 lei reprezinta 91% din total 

active, in crestere fata de anul anterior cu  12,32% urmare reevaluarii 

activelor cladiri si terenuri la 31.12.2016, lucrare elaborata de  evaluator 

autorizat. 

 Activele circulante de 9 % din total active, de asemenea in crestere fata de 

anul 2016 urmare si a aportului in numerar a actionarului principal, 

neconcretizat in majorare de capital social pe seama Turism Covasna SA 

pana la data de 31.12.2016. 
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Mentionam  insa ca la data de 18.01.2017  A.S.F. emite Certificatul de 

Inregistrare a Valorilor Mobiliare nr.AC – 3592 – 6 in care s-a consemnat 

valoarea actuala a capitalului social inclusiv majorarea de capital social. 

Principalele elemente de pasiv: 

 Sume datorate institutiilor de credit (> 1 an, <1 an) in valoare de  22.611.527 

lei reprezinta 27,00 % din total pasiv cu 35% mai mari fata de anul anterior.  

 In structura pasivului situatia creditelor aflate in derulare  la 31.12.2016 este 

urmatoarea: 
1) Contract de credit  nr. C096/29.05.2014  incheiat cu Transilvania Leasing&Credit 

            -  valoare credit de investitii 8.796.200 lei – rate scadente la 31.12.2016 – 6.283.000 lei 

             - garantii depuse –  ipoteca de rang I – Hotel Cerbul cu teren aferent de 2.689 mp, situat in localitatea Covasna,  

       jud. Covasna, proprietatea  SCT COVASNA SA 

         - garantii depuse – ipoteca de rang I – Hotel Covasna cu teren aferent de 5786 mp, situat in localitatea 

       Covasna, jud. Covasna, proprietatea  SCT COVASNA SA 
   

            2) Contract de facilitate de credit nr.30020/2011 BERD - program pentru eficientizare energetica EEFF, 

     rate scadente la 31.12.2016 – 135.320 EU, adica  614.502 lei  
     - garantii depuse – ipoteca de rang I – Baza de Tratament  cu teren aferent de 4.532 mp, situat in localitatea 

     Covasna,  jud. Covasna, proprietatea SCT COVASNA SA 
    

            3) Contract leasing financiar   nr. 149335/17.10.2012 incheiat cu RCI Leasing Romania  

     IFN SA - autoturism Dacia Logan VAN – 1.898 euro, adica 8.619 lei  . 

            4) Contract credit investitii nr.R30102014016969/18.12.2014 incheiat cu OTP Bank pentru finantarea  

     investitiei H Caprioara 

           - valoare credit investitii 8.000.000 lei - rate scadente la 31.12.2016 -  7.491.896 lei 

              - garantii depuse - ipoteca rang I - Hotel Caprioara cu teren aferent de 2057 mp situat in localitatea  

       Covasna, jud Covasna, proprietatea SCT Covasna SA 
     

 Capitalul subscris si varsat  in valoare de 43.920.843,30 lei reprezinta 53 % 

din total pasiv. 

Comparativ cu anul anterior se  poate observa o crestere a activului net 

contabil cu 14% urmare  si a aprecierii la  valoarea justa a  activelor 

cladiri/terenuri la reevaluarea la 31.12.2016; 

Din punct de vedere al surselor de finantare precizam: 

- La 31.12.2016 Datoriile pe termen scurt din bilant in valori 

absolute de 7.513.382 lei  reprezinta 12,53% din capitalurile 

proprii, iar cele pe termen lung 20,72%; 

- Datoriile comerciale si alte datorii cu scadenta sub un an s-au 

majorat fata de anul anterior cu 183%, datorita  neachitarii 

facturilor restante pana la finele anului catre antreprenorul 

lucrarii de investitii H Caprioara; 

- Datoriile pe termen lung comparativ cu anul  anterior 

inregistreaza o diminuare de 7,35%.  
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b) Capitalurile proprii  sunt cu 13,74% peste nivelul celor inregistrate in anul  

anterior, crestere motivata  in mare parte de inregistrarea aprecierii de valoare 

la activele cladiri/terenuri la 31.12.2016.  

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

cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile 

brute; provizioanele de risc şi pentru diverse cheltuieli; referire la orice 

vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau 

care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate şi plătite 

 

Indicatori 

economici 

2014 2015 2016 % 

2016/2015 

Cifra de 

afaceri 

10.079.313 9.665.694 11.254.632 116 

Venit.din 

exploatare 

10.553.784 9.984.662 11.703.190 117 

Chelt.din 

exploatare 

9.970.732 9.921.292 10.964.690 110 

Rezultat din 

exploatare 

583.052 63.370 738.500 1165 

Venituri 

financiare 

141.478 79.750 73.537 92 

Cheltuieli 

financiare 

708.166 701.476 786.767 112 

Rezultat 

financiar 

-566.688 -621.726 -713.230 115 

Venituri totale 10.695.262 10.064.412 11.776.727 117 

Cheltuieli 

totale 

10.678.898 10.622.768 11.751.457 111 

 

Rezultat brut 16.364 -558.356 25.270 104 

Rezultat net 7.746 -558.356 189 100 

 

Comparativ cu prevederile Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea 

Generala a Actionarilor pentru anul de referinta, rezultatele la finele exercitiului 

financiar 2016 sunt prezentate in tabelul de mai jos, astfel: 

 

 

Nr.crt Indicatori BVC 2016 

Realizari Realizari % % 

Ian -Dec. 
2015 

Ian. -
Dec.2016 

 
2016/2

015 

Realiz
ari 

2016/ 
BVC  
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2016 

0 1 2 3 4 6 7 

1 VENITURI TOTALE  13,762,000 10,064,412 11,776,727 117 86 

1.1 Venituri din exploatare 13,762,000 9,984,662 11,703,190 117 85 

1.1.1 Cifra de afaceri 13,442,000 9,665,694 11,254,632 116 84 

1.2 Venituri financiare   79,750 73,537 92   

2 
CHELTUIELI  TOTALE, 
din care: 16,810,780 10,622,768 11,711,372 110 70 

2.A 
Cheltuieli de exploatare- 
total 16,051,650 9,921,292 10,964.690 110 68 

2.A.1 Cheltuieli materiale 4,771,700 1,965,687 2,204,866 112 46 

2.A.2 Cheltuieli cu utilitatile 1,661,300 1,049,520 1,156,594 110 70 

2.A.3 Cheltuieli cu personalul 3,764,100 3,128,855 3,665.560 117 97 

2.A.5 
Amortizarea imobiliz. 
corporale  2,525,850 1,420,447 1,439,207 101 57 

2.A.6 
Alte cheltuieli de 
exploatare 3,328,700 2,338,407 2,480.590 106 74 

2.A.6.
1  - cheltuieli cu prestari terti 1,448,300 1,228,727 1,378.007 112 95 

2.A.6.
2 

 - cheltuieli  reclama, 
publicitate,protocol 443,600 60,104 79,668 133 18 

2.A.6.
4  - cheltuieli cu sponsorizari 13,000 11,852 13,100 110 101 

2.A.6.
5 

 - cheltuieli cu taxe si 
impozite 1,381,900 999,724 1,003,731 100 73 

2.A.6.
6 

 - alte cheltuieli de 
exploatare 41,900 38,000 6,084 16 15 

2.A.7 
Alte ajustari privind 
provizioanele   -18,376 17.873 197   

2.B Cheltuieli financiare 759,130 701,476 786,767 112 104 

2.B.1 Ajustari imob financiare           

2.B.2 Cheltuieli cu dobanzile 759,130 618,455 717,055 31.00 94 

2.B.3 Alte cheltuieli    83,021 69,712 
84 

   

2.C Cheltuieli extraordinare           

3 Rezultat brut – total -3,048,780 -558,356 25.270  104 101 

3.1 Rezultat din exploatare -2,289,650 63,370 738.500 1,165 132  

3.2 Rezultat financiar -759,130 -621,726 -713,230 115 94 

3.3 Rezultat extraordinar           

  Impozit profit     25.081     

  Rezultat net -3,048,780 -558,356 189 100 100 

  EBITDA 236,200 1,502,193 2,195,580     

  Marja EBITDA (%) 2 16 20     
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     Explicatiile  detaliate privind indicatorii economico financiari obtinuti  de 

Turism Covasna SA sunt: 

- profit brut aferent activitatii operationale de 738.500  lei; 

- pierdere din activitatea financiara de            713.230 lei; 

- profit net de                                                          189 lei 

           Veniturile totale pe societate de 11.776.727 lei inregistreaza  o diminuare   

de 14% fata de bugetul aprobat.  Mentionam ca Bugetul de venituri si Cheltuieli 

pentru anul 2016 a fost  estimat cu functionarea H Caprioara din aprilie, acesta 

fiind redat circuitului turistic doar in luna august. Comparativ cu anul anterior 

remarcam o crestere a veniturilor cu 17%. 

         Din veniturile totale avem: 

- venituri din  activitatea de  exploatare  de  11.703.190  lei (99% din total 

venituri); 

- venituri financiare  de   73.537  lei (1% din total venituri). 

     Veniturile din  activitatea operationala inregistreaza o diminuare de 15  % fata 

de estimarea BVC, dar sunt 17% mai mari fata de cele realizate in anul anterior.  

                   

       Structura cifrei de afaceri o reprezinta veniturile din :   

 - cazare (44 %), 

 - alimentatie publica (36 %),  

-  tratament (17 %),  

-   alte venituri (3%), 

astfel ca cifra de afaceri in perioada analizata de 11.254.632 lei este  cu 16 % mai 

mare fata de cea din anul 2015, respectiv cu 16 %  mai mica fata de estimarea din 

BVC – an 2016  

          Cheltuielile totale acumulate in perioada ian. – dec.2016 de 11.711.372 lei, 

sunt cu 10% peste nivelul celor realizate in anul anterior, respectiv de numai 70% 

fata de estimarea din BVC. Scaderea cu 30% a cheltuielilor este justificata de 

prognozarea BVC cu cheltuieli de functionare pe seama H Caprioara din aprilie 

2016. 

         In cadrul cheltuielilor totale  avem: 

- cheltuieli aferente activitatii de  exploatare  de  10.964.690 lei (94% din total 

cheltuieli); 
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-   cheltuieli financiare  de   786.767  lei (6% din total cheltuieli). 

                          

           Cheltuielile de exploatare la nivel de societate inregistreaza o diminuare 

de 32 % fata de BVC, respectiv o crestere de 10% fata de cele inregistrate in 

anul anterior. 

        Ca si in cazul veniturilor explicatia privind diminuarea substantiala a  

cheltuielilor  fata de    BVC, se justifica  prin  alocarea  de cheltuieli    la nivelul 

veniturilor estimate pentru functionarea H Caprioara din aprilie 2016.  

              Cele mai semnificative tipuri de cheltuieli cu pondere insemnata in 

structura cheltuielilor de exploatare sunt: 

 1.cheltuielile cu personalul ( inclusiv cheltuielile cu asigurǎrile si 

protecţia socialǎ) in valori absolute de  3.665.560 lei reprezinta 33% din totalul 

cheltuielilor de exploatare respectiv 31% din totalul cheltuielilor pe societate. 

La sfarsitul perioadei de raportare efectivul de salariati este de 56 persoane 

din care -  46 persoane cu contract de munca pe perioada nedeterminata; 

2.alte cheltuieli de exploatare – 23 % adica 2.480.590 lei, cu 26 %  

mai mici fata de estimarea BVC.  

              3. cheltuielile cu materiile prime, materiale consumabile si marfuri 

– 20 % in valori absolute de 2.204.866 lei sunt materiale si marfuri consumate 

in unitatile de alimentatie publica, sectorul de cazare si cel de tratament.   

4. cheltuielile cu amortizarea – 13 %,  in valori absolute de 1.439.207 

lei reprezinta  amortizarea inregistrata la bunurile de capital din patrimoniul 

societatii mentinandu-se aproximativ la acelasi nivel cu  cele inregistrate in anul 

anterior.  

              5.cheltuielile cu utilitǎţile (energia electrica, gaz, apa,apa minerala 

pentru balneatie)  - cu  o pondere de  11 % in totalul cheltuielilor de exploatare 

in valori absolute de  1.156.594 lei, sunt  sub nivelul celor prognozate cu 30 %, 

respectiv peste  nivelul celor inregistrate in anul anterior cu 10 %.  

         Profitul  brut inregistrat din  activitatea operationala la sfarsitul 

perioadei de raportare este de 738.500 lei. 

          Veniturile financiare de 73.537 lei inregistreaza o diminuare  de 8% 

comparativ cu anul anterior urmare  lipsei disponibilitatilor cu destinatie pentru 

constituire depozite bancare. Precizam ca doar 2 % din totalul veniturilor 

financiare sunt venituri din dobanzi, restul fiind diferente favorabile de curs 

inregistrate  in perioada de referinta. 
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                 Cheltuielile financiare  (6 % din total cheltuieli / societate) de 

786.767 lei  au inregistrat depasiri  de 12% fata de  prognoza BVC, justificate 

prin accesarea unui credit intragrup respectiv prin tragerea in totalitate a 

creditului OTP Bank care in anul anterior a fost utilizat/tras  doar partial.  

                 Rezultatul financiar  la 31.12.2016  inregistreaza  o pierdere de  

713.230 lei cu 15 % peste nivelul pierderii financiare inregistrate in anul 

anterior si respectiv de 94% din pierderea estimata in BVC.  

          Rezultatul extraordinar este zero. 

          Profitul brut pe societate  la finele anului 2016 este de 25.270  lei, iar 

profitul net este de 189 lei. 

              Mentionam  ca atat la venituri cat si la cheltuieli diminuarile 

semnificative fata de estimarea BVC sunt motivate de fundamantarea BVC cu 

functionarea din aprilie a  H Caprioara. 

             Iar  comparativ cu anul anterior, in anul de referinta toate elementele 

contului de profit si pierdere sunt mai mari, deoarece in anul 2015 indicatorii 

realizati sunt din functionarea doar a doua unitati hoteliere.  

 

 

PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE 

ec. Lucian Ionescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























































































