PROIECT DE FUZIUNE
PRIN ABSORBŢIE A SOCIETĂŢILOR
S.C. SIF Hoteluri S.A. societate absorbanta
ŞI
S.C. Beta Transport S.A. – societate absorbită
S.C. Hotel Mesesul S.A. – societate absorbită
S.C. Rusca S.A.- societate absorbită
S.C. Trans Euro Hotel S.A.- societate absorbită
S.C. Valy-Tim S.A. - societate absorbită

1. PREAMBUL
Având în vedere:
Hotărârile Adunărilor Generale înregistrate sub:
 Nr.1 din 18 decembrie 2014 pentru S.C. SIF Hoteluri S.A. înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului in baza rezolutiei numărul 408 din 13 ianuarie 2015
 Nr.2 din 18 decembrie 2014 pentru S.C. Beta Transport S.A. înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului in baza rezolutiei numărul 137 din 07 ianuarie 2015
 Nr.2 din 18 decembrie 2014 pentru S.C. Hotel Mesesul S.A. înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului in baza rezolutiei numărul 13 din 05 ianuarie 2015
 Nr.1 in 18 decembrie 2014 pentru S.C. Rusca S.A. înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului in baza rezolutiei numărul 159 din 09 ianuarie 2015
 Nr.1din 18 decembrie 2014 pentru S.C. Trans Euro Hotel S.A. înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului in baza rezolutiei numărul 12 din 05 ianuarie 2015
 Nr. 1 din 18 decembrie 2014 pentru S.C. Valy-Tim S.A. înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului in baza rezolutiei numărul 318 din 09 ianuarie 2015
În temeiul dispoziţiilor
 Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 1066/17.11.2004, numită în cele ce urmează Legea nr. 31/1990 (r2);
 Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
629/2002, numită în cele ce urmează Legea nr. 82/1991;
 Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1376/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor
operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale,
precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale
şi tratamentul fiscal al acestora, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.
1012/03.11.2004, numit în cele ce urmează Ordinul nr. 1376/2004;
 Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
927/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
 Legii nr.297/2004 privind piata de capital publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.
571/29.06.2004
Actionarii fiecăreia dintre societăţile absorbite au hotărât şi aprobat, de principiu, fuziunea prin
absorbţie a următoarelor: S.C. Beta Transport S.A. , SC Hotel Mesesul SA, SC Rusca SA, S.C.
Trans Euro Hotel S.A. si S.C. Valy-Tim S.A. în calitate de societăţi absorbite, de
către S.C. SIF HOTELURI S.A., în calitate de societate absorbantă şi au mandatat administratorii
cu întocmirea prezentului Proiect de Fuziune.

2. FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL ŞI ALTE ELEMENTE DE
IDENTIFICARE ALE SOCIETĂŢILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE
2.1 SOCIETATEA ABSORBANTĂ – S.C. SIF Hoteluri S.A.
2.1.1 Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română.
2.1.2 Denumirea: SC. SIF Hoteluri S.A.
2.1.3 Sediul social: P-ta Emanuil Gojdu nr.3, Bl.A10, Oradea
2.1.4 Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J05/126/1991
2.1.5 Cod unic de înregistrare: 56150
2.1.6 Atribut fiscal: RO
2.1.7 Durata de functionare: Nelimitată.
2.1.8 Capitalul social: 51.462.327,50 lei, integral varsat, impartit in 20.584.931 actiuni a cate 2.5 lei
fiecare.
2.1.9 Obiect principal de activitate:’ Baruri si alte activitati de servire a bauturilor ‘’CAEN 5630
2.1.10 Structura acţionariatului la data de 04.12.2014 respectiv la data de referinţă
aferentă adunărilor generale extraordinare care au aprobat, de principiu, fuziunea:
 SIF Banat-Crisana: capital social de 50. 771.467,5 lei, numar actiuni: 20.308.587, cota de
participare: 98,6575%;


Altii.: capital social de 690.800 lei, numar actiuni: 276.344, cota de participare: 1,3425 %;

2.2 SOCIETATEA ABSORBITA- S.C. Beta Transport S.A.
2.2.1 Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română
2.2.2 Denumirea: S.C. Beta Transport S.A.
2.2.3 Sediul social: Str.GIORDANO BRUNO nr.1-3, Cluj Napoca
2.2.4 Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J J12/84/2002
2.2.5 Cod unic de înregistrare: 14393678
2.2.6 Atribut fiscal: RO
2.2.7 Durata de funcţionare: Nelimitata
2.2.8 Capitalul social: 2.418.685 lei, divizat in 967.474 actiuni, fiecare a cate 2.5 lei.
2.2.9 Obiect principal de activitate: ‘HOTELURI’, cod CAEN 551.
2.2.10 Structura acţionariatului la data de 04.12.2014 respectiv la data de referinţă aferentă
adunărilor generale extraordinare care au aprobat, de principiu, fuziunea:



SIF Banat-Crisana.: capital social de 2.412.797,50 lei, numar actiuni: 965.119, cota de
participare: 99,7566 %;
Altii.: capital social de 5887.5 lei, numar actiuni: 2.355, cota de participare: 0,2434 %;

2.3 SOCIETATEA ABSORBITA – S.C. Hotel Mesesul S.A.
2.3.1 Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română
2.3.2 Denumirea: S.C. Hotel Mesesul S.A.
2.3.3 Sediul social: 1 DECEMBRIE 1918, nr.11/A, Zalau
2.3.4 Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J31/179/99
2.3.5 Cod unic de înregistrare: 12274093
2.3.6 Atribut fiscal: RO
2.3.7 Durata de funcţionare: Nelimitată
2.3.8 Capitalul social: 1.364.370,00 lei, divizat in 545,748 actiuni în valoare de 2.5 lei fiecare.
2.3.9 Obiect principal de activitate: HOTELURI’, cod CAEN 551
2.3.10 Structura acţionariatului la data de 04.12.2014 respectiv la data de referinţă
aferentă adunărilor generale extraordinare care au aprobat, de principiu, fuziunea:



SIF Banat-Crisana.: capital social de1,342,517.50 lei, numar actiuni: 537.007, cota de
participare: 98,3983%;



Altii: capital social de 21.852,5 lei, numar actiuni: 8.741, cota de participare: 1.6017%;

2.4 SOCIETATEA ABSORBITA - SC Rusca SA
2.4.1 Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română
2.4.2 Denumirea: S.C. Rusca S.A.
2.4.3 Sediul social: Bdul DACIA nr. 10, Hunedoara
2.4.4 Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J20/159/91
2.4.5 Cod unic de înregistrare: 2127419
2.4.6 Atribut fiscal: RO
2.4.7 Durata de funcţionare: Nelimitată
2.4.8 Capitalul social: 3.924.937,50 lei , divizat in 1.569.975 actiuni în valoare de 2.5 lei fiecare.
2.4.9 Obiect principal de activitate: HOTELURI’, cod CAEN 551
2.4.10 Structura acţionariatului la data de 04.12.2014 respectiv la data de referinţă
aferentă adunărilor generale extraordinare care au aprobat, de principiu, fuziunea:
 SIF Banat-Crisana.: capital social de 3.440.560 lei, numar actiuni: 1,376,224, cota de
participare: 87,6590 %


SIF Oltenia: capital social de 454.080 lei, numar actiuni: 181.632, cota de participare:
11,5691%



Altii: capital social de 21.852,5 lei, numar actiuni: 12.119, cota de participare: 0.7719%;

2.5 SOCIETATEA ABSORBITA - S.C. Trans Euro Hotel S.A.
2.5.1 Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română
2.5.2 Denumirea: S.C. Trans Euro Hotel S.A.
2.5.3 Sediul social: Bd. Bucuresti, Nr. 23, Baia Mare
2.5.4 Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J24/89/91
2.5.5 Cod unic de înregistrare: 2204171
2.5.6 Atribut fiscal: RO
2.5.7 Durata de funcţionare: Nelimitată
2.5.8 Capitalul social: 6.604.527,50 lei , divizat in 2.641.811 actiuni în valoare de 2.5 lei fiecare.
2.5.9 Obiect principal de activitate: HOTELURI’, cod CAEN 551
2.5.10 Structura acţionariatului la data de 04.12.2014 respectiv la data de referinţă
aferentă adunărilor generale extraordinare care au aprobat, de principiu, fuziunea:
 SIF Banat-Crisana.: capital social de 6,600,205.00 lei, numar actiuni: 2,640,082 , cota
de participare: 99,9346 %;


Trans Euro: capital social de 1.910 lei, numar actiuni: 764, cota participare:0.0289%



Altii.: capital social de 2.412,5 lei, numar actiuni: 965, cota de participare: 0.0365%;

2.6 SOCIETATEA ABSORBITA - S.C. Valy-Tim S.A.
2.6.1 Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română
2.6.2 Denumirea: S.C. Valy-Tim S.A.
2.6.3 Sediul social: Str. MEHADIEI nr.5, Timisoara
2.6.4 Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J35/4437/92
2.6.5 Cod unic de înregistrare: 6496150
2.6.6 Atribut fiscal: RO
2.6.7 Durata de funcţionare: Nelimitată
2.6.8 Capitalul social: 5.435.030 lei, divizat in 543.503 actiuni în valoare de 10 lei fiecare.

2.6.9 Obiect principal de activitate: HOTELURI’, cod CAEN 551
2.6.10 Structura acţionariatului la data de 04.12.2014 respectiv la data de referinţă
aferentă adunărilor generale extraordinare care au aprobat, de principiu, fuziunea:
 SIF Banat-Crisana.: capital social de 5.435.000 lei, numar actiuni: 543.500, cota de
participare: 99.9994%;


S.C. Hotel Mesesul S.A. capital social de 10 lei, numar actiuni: 1, cota de participare:
0.0002%;



S.C. Rusca S.A. capital social de 10 lei, numar actiuni: 1, cota de participare: 0.0002%;



S.C. Trans Euro Hotel S.A. capital social de 10 lei, numar actiuni: 1, cota de participare:
0.0002%;

3. FUNDAMENTAREA ŞI CONDIŢIILE FUZIUNII. EFECTELE FUZIUNII
3.1 TEMEI LEGAL
Prezentul Proiect de Fuziune a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 241 şi
următoarele din Legea nr. 31/1990 (r2), în baza Hotărârilor Adunărilor Generale înregistrate sub
nr.1 din 18 decembrie 2014 pentru S.C. SIF Hoteluri S.A. înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului in baza rezolutiei numărul 408 din 13 ianuarie 2015
din 18 decembrie 2014 pentru S.C. Beta Transport S.A. înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului in baza rezolutiei numărul 137 din 07 ianuarie 2015
nr.2 din 18 decembrie 2014 pentru S.C. Hotel Mesesul S.A. înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului in baza rezolutiei numărul 13 din 05 ianuarie 2015
nr.1 in 18 decembrie 2014 pentru S.C. Rusca S.A. înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului in
baza rezolutiei numărul 159 din 09 ianuarie 2015
nr.1din 18 decembrie 2014 pentru S.C. Trans Euro Hotel S.A. înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului in baza rezolutiei numărul 12 din 05 ianuarie 2015
nr. 1 din 18 decembrie 2014 pentru S.C. Valy-Tim S.A. înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului in baza rezolutiei numărul 318 din 09 ianuarie 2015
3.2 FUNDAMENTAREA ECONOMICĂ a FUZIUNII
Avand in vedere ca S.C. SIF HOTELURI S.A., S.C. Rusca S.A., S.C. Hotel Mesesul S.A., S.C. Beta
Transport S.A., S.C. Trans Euro Hotel S.A. si S.C. Valy-Tim S.A., activeaza in acelasi domeniu de
activitate, respectiv industria ospitalitatii, ca toate societatile au drept actionar majoritar SIF
Banat-Crisana, pentru o consolidare a pozitionarii pe segmentul de piata mentionat mai sus si
eficientizarea gestionarii societatilor,

consiliile de administratie ale societatilor mentionate

propun actionarilor initierea fuziunii

societatilor prin absorbtia

S.C. Rusca S.A., S.C. Hotel

Mesesul S.A., S.C. Beta Transport S.A., S.C. Trans Euro Hotel S.A. si S.C. Valy-Tim S.A. de catre
S.C. SIF Hoteluri S.A.. Prin aceasta fuziune actionarii societatilor

S.C. Hotel Mesesul S.A, S.C.

Beta Transport S.A., S.C. Trans Euro Hotel S.A. si S.C. Valy-Tim S.A, societati necotate, obtin
actiuni intr-o societate cotata la BVB, cat .II asigurandu-se astfel conditii de lichiditate si
transparenta.
Prin raportare la contextul economic actual, crearea unui sistem integrat de management si
coordonarea activitatilor societatilor se vor concretiza in primul rand in imbunatatirea

performantei financiare si ii va conferi societatii rezultate prin fuziune avantaje competitive
superioare care sa creeze valoare pentru actionari.
Astfel implementarea acestei forme de reorganizare este de natura sa asigure:


Constructia unei societati comerciale mai puternice si mai eficienta din punct de vedere
economic si financiar



Eficientizarea actului de decizie managerial



Eliminarea paralelismelor din cadrul structurilor administrative ale societatilor implicate
in fuziune



Reducerea costurilor administrative si operationale



Controlul eficient al

fluxurilor de numerar si o mai buna mobilizare a resurselor

financiare


Unirea patrimoniilor societatilor implicate care are ca efect marirea puterii financiare,
necesara contractarii de credite bancare in vederea dezvoltarii, in conditii mai
avantajoase



Cresterea puterii de negociere a societatii rezultate prin fuziune in relatiile cu furnizorii si
institutiile financiare si de credit



Imbunatatirea politicii de marketing si publicitate

Prin crearea, in urma fuziunii, a unei singure entitati juridice efectele economice mentionate mai
sus vor conduce la consolidarea pozitiei in piata si cresterea performantelor financiare ale
societatii rezultate prin fuziune.

3.3 MODALITATEA DE REALIZARE A FUZIUNII. EFECTELE FUZIUNII
Fuziunea se va realiza prin absorbţia societăţilor S.C. Beta Transport S.A., S.C. Hotel Mesesul
S.A., S.C. Rusca S.A., S.C. Trans Euro Hotel S.A., S.C. Valy-Tim S.A. de către societatea
comerciala SIF Hoteluri S.A, societate cotata la categoria a II a Bursei de Valori Bucuresti.
Efectele fuziunii se vor produce, în temeiul art. 240 şi 249 lit. b din Legea 31/1990 (r2), la data
înregistrării în Registrul Comerţului a menţiunii privind majorarea capitalului social al Societăţii
Absorbante.
Fuziunea se face cu transmiterea integrală a patrimoniului societăţilor absorbite către societatea
absorbantă, cu toate drepturile şi obligaţiile avute, în starea în care se află la data fuziunii.
Societatea Absorbantă va dobândi drepturile şi va fi ţinută de obligaţiile Societăţii Absorbite în
cadrul procesului de fuziune.
În cadrul procesului de fuziune, Societăţile Absorbite îşi vor înceta existenţa pierzându-şi
personalităţile juridice şi se vor dizolva fără lichidare, urmând a fi radiate de la Oficiul Registrului
Comerţului de pe raza căreia aparţin.
In schimbul actiunilor detinute la Societatile Absorbite, actionarii acestora vor dobandi actiuni la
Societatea Absorbanta, capitalul acesteia fiind majorat prin emiterea de noi actiuni. Un sumar al
rezultatelor formulelor folosite pentru determinarea ratei de schimb, numarului de noi actiuni ce
vor fi emise se Societatea Absorbanta, a sumei corespunzatoare a majorarii capitalului social al
Societatii Absorbante si a primei de fuziune este prezentat in Anexa 1 a prezentului Proiect de
Fuziune.
Având în vedere faptul că trei dintre societatile absorbite, si anume S.C. Hotel Mesesul S.A., S.C.
RUSCA S.A. si S.C. Trans Euro Hotel S.A. , sunt actionare ai societatii absorbite S.C. Valy- Tim S.A.,

iar in urma fuziunii Societatea Absorbanta ar ajunge sa detina propriile actiuni, pentru actiunile
detinute de cele trei societati absorbite la societatea absorbita Valy-Tim S.A. nu se vor emite noi
actiuni, conform Art 250 (2) din Legea 31/1990 republicata si actualizata. De asemenea intrucat
S.C. Trans Euro Hotel S.A. detine actiuni proprii, nici pentru acestea nu se vor emite actiuni noi.

4. STABILIREA ŞI EVALUAREA ACTIVULUI ŞI PASIVULUI SOCIETĂŢILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE
Patrimoniile fiecărei Societăţi Implicate în Fuziune sunt evidenţiate în situaţiile financiare de
fuziune încheiate la data de 30.09.2014 întocmite pe baza datelor din balanţele de verificare la
data de 30.09.2014.
4.1 METODE
Pentru determinarea ratei de schimb a actiunilor, activele Societatilor care fuzioneaza au fost
evaluate la valoarea de piata conform cerintelor Asociatei Nationale a Evaluatorilor din Romania
(ÄNEVAR). Evaluarea a fost realizata de catre un evaluator independent autorizat, si anume de
catre societatea DARIAN DRS, societate de evaluare certificate ANEVAR, cu sediul in Cluj-Napoca
Str. Nicolae Cristea nr. 25 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul J12/595/1991,
cod unic de inregistrare RO201020. Valoarea aporturilor nete de fuziune ale Societatilor care
Fuzioneaza a fost determinate in baza evaluarii celor sase societati.
Valoare Societatilor care Fuzioneaza a fost determinata pe baza metodei actualizarii fluxurilor
nete de numerar.
Conform prevederilor punctului 121 (2) al Ordinului nr.3055/2009 si a Capitolului 1 punctul A (3)
al doilea paragraf al Ordinului nr.1376/2004, evaluarea efectuata cu ocazia fuziunii este folosita
in scopul stabilirii raportului de schimb.
4.2 SITUAŢIILE FINANCIARE DE FUZIUNE
Inventarierea patrimoniului Societatilor care Fuzioneaza s-a efectuat potrivit prevederilor Legii
nr.82/1991 si ale Ordinului nr.2861/2009.
Pentru realizarea fuziunii au fost întocmite bilanţuri la data de 30.09.2014, potrivit Ordinului nr.
3055/2009 si prevederilor Legii nr.82/1991, pentru toate Societăţile implicate în Fuziune, iar
valorile rezultate sunt prezentate în anexa 2.
4.3 PATRIMONIILE SOCIETĂŢILOR IMPLICATE ÎN PROCESUL DE FUZIUNE
Pentru determinarea valorii patrimoniului fiecărei societăţi implicate în fuziune s-au luat în
considerare valorile din balanţele analitice aşa cum au fost ele elaborate de fiecare societate în
parte. Valorile globale ale activelor şi datoriilor sunt prezentate mai jos

4.3.1. Patrimoniul Societăţii Absorbante – S.C. SIF Hoteluri S.A.
(lei)

Nr.
Crt.

Element patrimonial
1 Total active
2 Total datorii
3 Capitaluri proprii(activ net)

Valoare
91,339,636
26,975,468
64,513,324

În cadrul activelor se regăsesc terenuri, cladiri şi mijloacele de transport, identificate după cum
urmează:

Amplasament (adresa)

Nr.crt. Carte Funciara

terenuri+constructii

Oradea, P-ța Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A 10 A1

Nr. cadastral Nr.
Topografic

155076-C1-U7

3517/5/sp.com.

Suprafaţa (mp)

Observatii referinte

138 Spatiu comercial-birouri SU461.41 mp
2.989

Oradea, Aleea Ștrandului, nr. 9

A1

152901

152901

Oradea, Aleea Ștrandului, nr. 9

A1.1

152901

152901-C1

Post trafo

Oradea, Aleea Ștrandului, nr. 9

A1.2

152901

152901-C2

Complex hotelier S+P+Et.8+Et.tehnic

Tip mijloc de transport

Numar inmatriculare
Numar omologare

CITROEN ARGINTIU
CITROEN AUTOUTILITARA
AUTOUTILITARA OPEL
AUTOUTILITARA IVECO
AUTOTURISM BMW
AUTOTURISM VOLKSWAGEN
AUTOUTILITARA VOLKSWAGEN

BH 30 SCC
BH 07 FUY
BH 08 SCC
BH 50 SCC
BH 01 KOF
BH 18 DBH
BH 17 DBH

ABCT381111T1BE3/2001
FBCT2C1111T33E3/2003
FBPE1E1113T31E3/2005
B1171LAT11BC6R3/2006
AABM132S11C68E4/2004
AF11195512C62E5/2012
BF12134D12C62E5/2012

Numar identificare
VF7DC4HXB76101100
VF7GCWJYB94033762
WOLF7ABA55V632339
ZCFC3574005631414
WBANC51020B133885
WV1ZZZ2KZCX151393
WV1ZZZ2KZCX149117

serie motor
4013739
6046514
C109955
0390009
26435709
850264
847999

4.3.2. Patrimoniul Societăţii Absorbite – S.C. Beta Transport S.A.
(lei)

Nr.
Crt.

Element patrimonial
1 Total active
2 Total datorii
3 Capitaluri proprii(activ net)

Valoare
4,888,265
130,677
4,767,526

În cadrul activelor se regăsesc terenuri, cladiri şi mijloacele de transport , identificate după cum
urmează:

Amplasament (adresa) terenuri+constructii Nr.crt. Carte Funciara

Cluj-Napoca, Str. Giordano Bruno nr.1-3 A1
Cluj-Napoca, Str. Giordano Bruno nr.1-3 A1.1

Nr. cadastral Nr. Topografic

Suprafaţa (mp)

263897 7930/1/1/2
263897 7930/1/1/2-C1

Tip mijloc de transport

Numar inmatriculare Numar omologare

FORD
RENAULT

CJ 03 BET
CJ 22 BET

AB193V2P11W33E5/2013
ABRE3A0011T22E3/2002

Observatii referinte

3000
Constructie S+P+4
Numar identificare
serie motor
WFOKXXGCBKDP489946 DP48946
VF1KA050526455766
C378461

Activele si datoriile societăţii S.C. Beta Transport S.A. vor fi preluate de către societatea S.C. SIF
Hoteluri S.A. în calitate de societate absorbantă.

4.3.3. Patrimoniul Societăţii Absorbite – S.C. Hotel Mesesul S.A.
(lei)

Nr.
Crt.

Element patrimonial
1 Total active
2 Total datorii
3 Capitaluri proprii(activ net)

Valoare
7,664,336
35,399
7,605,682

În cadrul activelor se regăsesc terenuri, cladiri şi mijloacele de transport , identificate după cum
urmează:
Amplasament (adresa) terenuri+constructii

Zalau, STR. P-TA 1 DECEMBRIE 1918, NR 11/A
Zalau, STR. P-TA 1 DECEMBRIE 1918, NR 11/A
Zalau, STR. P-TA 1 DECEMBRIE 1918, NR 11/A
Zalau, STR. P-TA 1 DECEMBRIE 1918, NR 11/A
Zalau, STR. P-TA 1 DECEMBRIE 1918, NR 11/A
Zalau, STR. P-TA 1 DECEMBRIE 1918, NR 11/A
Zalau, STR P-TA 1 DECEMBRIE 1918, NR 11
Zalau, STR P-TA 1 DECEMBRIE 1918, NR 11
Zalau, STR. P-TA 1 DECEMBRIE 1918 ,NR 7
Zalau, STR. P-TA 1 DECEMBRIE 1918 ,NR 7
Zalau, STR. P-TA 1 DECEMBRIE 1918 ,NR 7
Zalau, STR. P-TA 1 DECEMBRIE 1918 ,NR 7
Zalau, STR. P-TA 1 DECEMBRIE 1918 ,NR 7

Nr.crt. Carte Funciara

1
2
4
7
8
9
86
87
1
1
1
1
1

Nr. cadastral Nr.
Topografic

7330 744/1/a
7330 207/b/2/a
7330 206/b/2/2/b/2
7330 206/b/2/2/b/1/a
7330 208/b/1
7330 209/1/3/b/1
6086 210/b/2/a/1
6086 209/1/1/a
2254/N 4414/0/2
2255/N 4414/0/3
2256/N 4414/0/4
2257/N 4414/0/5
2258/N 4414/0/6

Tip mijloc de transport

Numar inmatriculare Numar omologare

PEUGEOT
LOGAN

SJ 03 HMZ
SJ 02 HMZ

ABPU260011T17E3/2003
BFDB1J1211UA6E4/2007

Suprafaţa
Observatii referinte
(mp)
175 Teren cu brutarie
517 Teren
38 Teren
259 Teren
629 Teren cu hotel si restaurant
363 Teren
491 Teren cu complex administrativ
537 Teren cu complex administrativ
41.71 Spatiu comercial
36.55 Spatiu comercial
18.13 Spatiu comercial
90.87 Spatiu comercial
711.65 Spatiu comercial

Numar identificare
VF33CNFUB83072115
UU1FSD1K537367398

serie motor
1956262
D028656

Activele si datoriile societăţii S.C. Hotel Mesesul S.A. vor fi preluate de către societatea S.C. SIF
Hoteluri S.A în calitate de societate absorbantă.
4.3.4. Patrimoniul Societăţii Absorbite – S.C. Rusca S.A.
(lei)

Nr.
Crt.

Element patrimonial
1 Total active
2 Total datorii
3 Capitaluri proprii(activ net)

Valoare
8,420,422
79,845
8,352,648

În cadrul activelor se regăsesc terenuri, cladiri şi mijloacele de transport, identificate după cum
urmează:

Amplasament (adresa) terenuri+constructii

Nr.crt. Carte Funciara

Hunedoara, Bd Dacia nr 10
Hunedoara, Bd Dacia nr 10
Hunedoara, Bd Dacia nr 10

A1
A1.1
A1.2

Nr. cadastral

Suprafaţa
(mp)

Nr. Topografic

61538 CAD 698 top 2032/31/a
61538 CAD 698-C1 top 2032/31/a
61538 CAD 698-C2 top 2032/31/a

Tip mijloc de transport

Numar inmatriculare Numar omologare

VOLKSWAGEN

HD 10 JYR

Observatii referinte

3189 Teren
Cladire cu 4 nivele
Punct termic nr.6

Numar identificare
WV2ZZZ2KZCX037290

AC11114S11WA0E5/2012

serie motor
H06371

Activele si datoriile societăţii S.C. Rusca S.A. vor fi preluate de către societatea S.C. SIF Hoteluri
S.A. în calitate de societate absorbantă.
4.3.5. Patrimoniul Societăţii Absorbite – S.C. Trans Euro Hotel S.A.
(lei)

Nr.
Crt.

Element patrimonial
1 Total active
2 Total datorii
3 Capitaluri proprii(activ net)

Valoare
12,738,897
181,840
12,587,315

În cadrul activelor se regăsesc terenuri, cladiri şi mijloacele de transport , identificate după cum
urmează:
Amplasament (adresa) terenuri+constructii Nr.crt. Carte Funciara

Baia Mare, Bld. Bucuresti nr. 23
Baia Mare, Bld. Bucuresti nr. 24
Baia Mare, Bld. Bucuresti nr. 25

Tip mijloc de transport

A1
A1.1
A1.2

Nr. cadastral
Nr. Topografic

107530
107530
107530

107530
107530-C1
107530-C2

Numar inmatriculare Numar omologare

AUTOUTILITARA DACIA MM 23 EUR
SKODA
MM 90 EUR

Suprafaţa
(mp)

Observatii referinte

3636 Teren
Hotel P+3 Sd 4125 mp
Depozit Sd 51 mp

Numar identificare
FADA2L1111T4AE3/2004 UU1D1611753468202
AASK111C11UC6E4/2008 TMBBS21ZX82036760

serie motor
UA18453
638971

Activele si datoriile societăţii S.C. Trans Euro Hotel S.A. vor fi preluate de către societatea S.C.
SIF Hoteluri S.A. în calitate de societate absorbantă.

4.3.6. Patrimoniul Societăţii Absorbite – S.C. Valy-Tim S.A.
(lei)

Nr.
Crt.

Element patrimonial
1 Total active
2 Total datorii
3 Capitaluri proprii(activ net)

Valoare
7,827,916
38,175
7,804,685

În cadrul activelor se regăsesc terenuri, cladiri şi mijloacele de transport , identificate după cum
urmează:

Amplasament (adresa) terenuri+constructii

Timisoara, Str. Miorita nr.5-9
Timisoara, Str. Mehadia nr.5
Timisoara, Str. Mehadia nr.5

Nr.crt. Carte Funciara

A1
A1
A1.1

Nr. cadastral Nr. Topografic

420202 Top:7069/7070/7073/7074/7075/7076/7077
420228 Top: 7085/1/4
420228 CAD: C1 Top 7085/1/4

Tip mijloc de transport

Numar inmatriculare Numar omologare

OPEL VIVARO

TM 15 SIF

AFPL111411U55E3/2006

Suprafaţa
Observatii referinte
(mp)
2137 gradina si curte
387 Teren

Bloc -spatii de cazare si pensiune

Numar identificare
W0LJ7BCB66V645438

serie motor
C618447

Activele si datoriile societăţii S.C. Valy-Tim S.A. vor fi preluate de către societatea S.C. SIF
Hoteluri S.A în calitate de societate absorbantă.
Patrimoniul fiecarei societati absorbite va fi transmis, in universalitatea sa, cu activ si pasiv,
creante si datorii, drepturi si obligatii, in starea in care se afla la data fuziunii, societatii
absorbante de drept, ca efect al fuziunii, pe baza de proces verbal.
5. VALOAREA CONTABILĂ A ACTIUNILOR SOCIETĂŢILOR IMPLICATE ÎN FUZIUNE
Valoarea contabilă a actiunilor Societăţilor Implicate în Fuziune a fost calculata in baza evaluarii
acestor societati, asa cum rezulta din raportul de evaluare intocmit de evaluatorul independent
autorizat Darian DRS, la data de 30.09.2014, conform metodei detaliate in Sectiunea 4.1 de mai
sus prin raportarea aportului net de fuziune obtinut in urma evaluarii fiecărei societăţi la
numărul de actiuni aferent fiecărei societăţi, aşa cum reiese din tabelul de mai jos:

Valoare aport net in urma evaluarii
Numar de actiuni
Numar de actiuni echivalent (VN=2.5)
Valoare evaluată per acţiune echivalentă

Absorbanta
Absorbita
Absorbita
Absorbita
Absorbita
Absorbita
SIF HOTELURI
BETA TRANSPORT HOTEL MESESUL RUSCA
TRANS EURO HOTEL VALY-TIM
62,446,000
4,720,000
4,061,000
7,282,000
11,400,000
7,546,000
20,584,931
967,474
545,748
1,569,975
2,641,811
543,503
20,584,931
967,474
545,748
1,569,975
2,641,811
2,174,012
3.03
4.88
7.44
4.64
4.32
3.47

6. MODALITATEA DE PREDARE A ACTIUNILOR ŞI DREPTUL LA DIVIDENDE
6.1 Noile acţiuni emise de Societatea Absorbantă şi înregistrarea actionarilor.
În urma fuziunii Societatea Absorbantă va emite noi acţiuni la valoarea nominală de 2.5 lei aşa
cum este prevăzut la punctul 9 din prezentul Proiect de Fuziune.
Actionarii Societăţilor Absorbite vor primi acţiuni ale Societăţii Absorbante conform raportului de
schimb al actiunilor precizat la punctul 7 din prezentul Proiect de Fuziune.
La data realizării fuziunii, actionarii Societăţii Absorbite vor primi un număr întreg de acţiuni nou
emise de Societatea Absorbantă, determinat prin rotunjirea până la cel mai apropiat număr
întreg a numărului rezultat din înmulţirea numărului de actiuni deţinut de aceştia la Societatea
Absorbită cu raportul de schimb.
Pentru actiunile detinute de catre S.C. Hotel Mesesul S.A., S.C. RUSCA S.A. si S.C. Trans Euro
Hotel S.A. la S.C. Valy-Tim S.A., cat si pentru actiunile proprii detinute de catre S.C. Trans Euro
Hotel S.A. nu se vor emite actiuni noi.

6.2 Dreptul la Dividende
Noile actiuni emise de Societatea Absorbanta ca efect al fuziunii si distribuite actionarilor
Societatilor absorbite dau dreptul detinatorilor acestora la dividend din profiturile distribuibile
ale Societatii Absorbante corespunzatoare anului financiar 2015, in conditiile si termenii hotararii
adunarii generale a actionarilor Societatii Absorbante care va decide la momentul respectiv
asupra distribuirii.
Nu exista conditii special care sa afecteze dreptul la dividende mentionat mai sus .
Intrucat societatea absorbanta S.C. SIF HOTELURI S.A. este tranzactionata la Bursa de Valori din
Bucuresti nu sunt aplicabile prevederile Art.242 din Legea nr. 294/2004 si ale art.132 din
Regulamentul ASF nr.1/2006 privind emitentii si opeartiunile cu valori mobiliare.
7. RAPORTUL DE SCHIMB AL ACŢIUNILOR
Raportul de schimb al actiunilor a fost stabilit prin raportarea valorii contabile a unei actiuni
emisă de fiecare Societate Absorbită( determinata in baza evaluarii) la valoarea contabilă a unei
acţiuni a Societăţii Absorbante( determinata in baza evaluarii). Aportul net (determinat in baza
evaluarii) al societatilor care fuzioneaza a fost determinat de DRS Darian, societatea care a
efectuat evaluarea societatilor care fuzioneaza (astfel cum s-a mentionat la Sectiunile 4.1, 5 de
mai sus).

Absorbanta
SIF HOTELURI
Valoare evaluată per acţiune echivalentă
Raport de schimb

Absorbita
Absorbita
Absorbita
Absorbita
Absorbita
BETA TRANSPORT HOTEL MESESUL RUSCA
TRANS EURO HOTEL VALY-TIM
3.03
4.88
7.44
4.64
4.32
3.47
1.0000
1.6106
2.4554
1.5314
1.4257
1.1452

Aceasta înseamnă că, pentru fiecare actiune emisa de S.C. Beta Transport S.A. se vor emite
1.6106 acţiuni S.C. SIF HOTELURI S.A., respectiv pentru 1 emisa de S.C. Hotel Mesesul S.A. se
vor emite 2.4554 acţiuni S.C. SIF HOTELURI S.A., respectiv pentru 1 emisa de S.C. Rusca S.A. se
vor emite 1.5314 acţiuni S.C. SIF HOTELURI S.A., respectiv pentru 1 emisa de S.C. Trans Euro
Hotel S.A. se vor emite 1.4257 acţiuni S.C. SIF HOTELURI S.A., respectiv pentru 1 emisa de S.C.
Valy-Tim S.A. se vor emite 1.1452 acţiuni S.C. SIF HOTELURI S.A.
Schimbul de actiuni se va face fără sultă catre actionarii societatilor absorbite.
8. CONVERSIA ŞI SCHIMBUL DE ACTIUNI . PATRIMONIUL NET AL SOCIETĂŢII ABSORBANTE
La data realizării fuziunii, toate actiunile Societăţilor Absorbite existente anterior
realizării fuziunii se vor anula şi în schimbul lor actionarii Societăţilor Absorbite vor dobândi
acţiuni. Determinarea numărului de acţiuni ce trebuiesc emise se determină după formula:
Nr. acţiuni de emis = Rs * nr. actiuni soc. Absorbită

Numar de actiuni noi emise
Capital social nou de emis

Actiuni noi
Actiuni noi
Actiuni noi
Actiuni noi emise
Actiuni noi emise
emise pentru emise pentru
emise pentru
Total
pentru actionarii
pentru actionarii
actionarii Hotel actionarii
actionarii ValyBeta Transport
Trans Euro Hotel
Mesesul
Rusca
Tim
11,557,510
1,558,214
1,340,030
2,404,260
3,765,341
2,489,665
28,893,775.00
3,895,535.00
3,350,075.00 6,010,650.00
9,413,352.50 6,224,162.50

Pentru cele 12 actiuni echivalente la VN=2.5 lei/actiune detinute de S.C. Hotel Mesesul S.A., S.C.
RUSCA S.A. si S.C. Trans Euro Hotel S.A. la S.C. Valy-Tim S.A. cat si pentru cele 764 actiunile
proprii detinute de catre S.C. Trans Euro Hotel S.A. nu se vor emite actiuni noi.
Acţiunile nou dobândite la Societatea Absorbantă, au o valoare nominală de 2.5 lei fiecare, iar
valorile au rezultat prin aplicarea raportului de schimb stabilit la punctul 7 de mai sus, cu
respectarea regulilor stabilite conform punctului 6 din prezentul Proiect de Fuziune şi în
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1376/2004.

9. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂŢII ABSORBANTE
În urma fuziunii Societatea Absorbantă va emite un număr de 11.557.510 acţiuni noi, la valoarea
nominală de 2.5 lei/acţiune. Capitalul social al Societăţii Absorbante se va majora cu valoarea de
28.893.775 lei, de la 51.462.327.50 lei la 80.356.102,50 lei.
Capitalul social al Societăţii Absorbante va fi de 80.356.102,50 lei, împărţit în 32.142.441 acţiuni
cu o valoare nominală de 2.5 lei/acţiune.
Participarea actionarilor la capitalul social al Societăţii Absorbante, după executarea fuziunii este
urmatoarea:
Actionar
S.I.F. BANAT-CRISANA S.A.

Capital social
78,856,885.00

Altii
Total

Nr. actiuni
31,542,754

Procent
98.1%

1,499,217.50

599,687

1.9%

80,356,102.50

32,142,441

100%

10. CUANTUMUL PRIMEI DE FUZIUNE
Prima de fuziune reprezintă diferenţa dintre valoarea aportului net contabil
valoarea capitalului social nou emis , valoarea rezervelor, rezultat reportat si rezultatul
exercitiului. La data bilanţurilor contabile de fuziune, valoarea primei de fuziune este negativa
de -9,146,224 lei.
Modalitatea de calcul a primei de fuziune este prezentată în tabelul de mai jos:
TOTAL SUME
Aport net fuziune
Capital social nou de emis
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Profit/pierdere reportata ( sold debitor)
Profit/pierderea exercitiului (sold creditor)
Prima de fuziune

41,117,856.00
28,893,775.00
22,580,536.00
466,508.00
1,891,912.00
215,173.00
(9,146,224.00)

Absorbita
Absorbita
Absorbita
Absorbita
BETA TRANSPORT HOTEL MESESUL RUSCA
TRANS EURO HOTEL
4,767,526.00
7,605,682.00 8,352,648.00
12,587,315.00
3,895,535.00
3,350,075.00 6,010,650.00
9,413,352.50
2,221,203.00
6,971,107.00 4,921,102.00
5,744,972.00
39,094.00
167,300.00
14,138.00
151,763.00
903,420.00
513,218.00
88,544.00
6,325.00
5,688.00
86,052.00
(1,476,850.00) (1,985,705.00) (2,085,712.00)
(2,808,824.50)

Valoarea primei de fuziune se va actualiza la data fuziunii, avand in vedere modificarile
patrimoniale intervenite intre data bilanturilor de fuziune si data fuziunii.

11. DREPTURILE CARE SE ACORDĂ OBLIGATARILOR ŞI ALTE AVANTAJE SPECIALE
Nu se acordă nici un fel de drepturi şi avantaje speciale.

Absorbita
VALY-TIM
7,804,685.00
6,224,162.50
2,722,152.00
94,213.00
475,274.00
28,564.00
(789,132.50)

12. DATA SITUAŢIEI FINANCIARE DE FUZIUNE
Data situatiilor financiare de fuziune ale societatilor care fuzioneaza este 30 septembrie 2014.

13. DATA FUZIUNII
Data efectiva a fuziunii va fi stabilita de adunarile generale extraodinare ale societatilor care
fuzioneaza, conform art.249 litera (B) din Legea 31/1990.

14. ALTE DATE CARE PREZINTĂ INTERES PENTRU FUZIUNE
In baza art.27(4) din Codul fiscal, provizioanele si rezervele societatilor absorbite sunt preluate
integral prin fuziune de societatea absorbanta la acelasi nivel ca cel anterior datei efective a
fuziunii, pastrandu-si regimul fiscal, conform reglementarilor in vigoare.
Actul constitutiv al Societăţii Absorbante va fi întocmit în baza prezentului Proiect de Fuziune şi a
hotărârilor adunărilor generale extraordinare ale actionarilor Societăţilor Implicate în Fuziune
privind aprobarea executării fuziunii şi va fi înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului după
aprobarea acestuia de către Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor.
Societatile convin ca, pana la momentul finalizarii operatiunii de fuziune, sa nu realizeze
operatiuni de natura a modifica structura capitalului social precum majorarea, reducerea
capitalului social, distribuirea de actiuni avand caracter gratuit ori distribuirea de dividend, cu
exceptia acelor operatiuni care isi vor produce exclusiv efectele asupra actionarilor existenti
ulterior finalizarii operatiunii de fuziune.
In cazul efectuarii unora din operatiunile mentionate, prevederile prezentului proiect se vor
modifica si interpreta in sensul reducerii ori suplimentarii actiunilor nou emise, proportional cu
modificarile realizate de fiecare societate implicate in procesul de fuziune, modificari ce vor fi
evidentiate in procesul verbal de predare-primire, incheiat la momentul finalizarii operatiunii de
fuziune.
Toate cauzele aflate pe rolul instanţelor în care Societăţile Absorbite sunt parte vor continua prin
preluarea calităţii procesuale de către Societatea Absorbantă. De asemenea, toate contractele în
derulare, vor fi preluate de Societatea Absorbantă. Orice datorii aflate în patrimoniul Societăţilor
Absorbite vor fi preluate de Societatea Absorbantă.
La data efectiva a fuziunii Societatea Absorbanta va deschide puncte de lucru in localitatile in
care isi au sediul Societatile Absorbite, dupa cum urmeaza:

Cluj Napoca, Str.GIORDANO BRUNO nr.1-3

Zalau, 1 DECEMBRIE 1918, nr.11/A

Hunedoara, Bdul DACIA nr. 10

Baia Mare, Bd. Bucuresti, Nr. 23

Timisoara, Str. MEHADIEI nr.5
Societatea absorbanta isi va pastra sediul si obiectul de activitate, precum si structura
administrativa. Obiectul de activitate va fi completat, dupa caz cu activitatile desfasurate de
societatile absorbite.

Drepturile si obligatiile izvorate din contractele individuale de munca ale salariatilor Societatilor
Absorbite, astfel cum vor fi in vigoare la data efectiva a fuziunii, vor fi transferate Societatii
Absorbante, in temeiul art. 173 din Codul muncii si al art. 5 din legea nr.67/2006. Acest transfer
va fi realizat de jure la data efectiva a fuziunii.
Administratorii Societăţilor Implicate în Fuziune declară că fuziunea nu are ca efect mărirea
obligaţiilor actionarilor nici uneia dintre societăţi. Societatea Absorbantă îşi va păstra sediul şi
obiectul de activitate. Cheltuielile necesare fuziunii vor fi suportate de Societatea Absorbantă.
S.C. SIF HOTELURI S.A.
este societate deschisa cotata la Bursa de Valori Bucuresti iar S.C.
RUSCA S.A. se tranzactioneaza pe piata Rasdaq. Intre data aprobarii proiectului de fuziune si
data realizarii efective a acesteia, actionariatul se poate modifica. Asupra actionarilor prezenti la
data ce va fi stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor rasfrange efectele
acestei fuziuni.
Prezentul Proiect de Fuziune conţine un număr de 16 pagini împreună cu anexele.
ANEXE:
Anexa 1 Sumar calcul rata de schimb, actiuni noi emise, prima de fuziune
Anexa 2 Situaţia patrimoniului fiecărei societăţi comerciale
S.C. SIF HOTELURI S.A.
Ioan Jecu
Presedinte Consiliul de Administratie
S.C. Beta Transport S.A.
Lorel Miclea
Administrator Unic
S.C. Hotel Mesesul S.A.
Floare Cighi
Administrator Unic
S.C. Rusca S.A.
Geza Naszodi
Presedinte Consiliul de Administratie
S.C. Transeuro Hotel S.A.
Adrian Dorca
Presedinte Consiliul de Administratie

S.C. Valy-Tim S.A.
Cristian Onita
Administrator Unic

ANEXA 1
Indicator[RON]
Capital social
Valoare evaluată per acţiune
Valoare evaluată companie
Numar acţiuni
Valoare nominală
Numar acţiuni echivalent (Vn=2,50)
Valoare evaluată per acţiune echivalentă
Raport de schimb
Numar de actiuni noi emise
CAPITAL SOCIAL NOU EMIS
Aport net fuziune(valoare contabila)
Prima de fuziune

Absorbanta
Absorbita
Absorbita
Absorbita
Absorbita
Absorbita
SIF HOTELURI
BETA TRANSPORT HOTEL MESESUL RUSCA
TRANS EURO HOTEL VALY-TIM
51,462,327.50
2,418,685.00
1,364,370.00
3,924,938.00
6,604,528.00
5,435,030.00
3.03
4.88
7.44
4.64
4.32
13.88
62,446,000.00
4,720,000.00
4,061,000.00
7,282,000.00
11,400,000.00
7,546,000.00
20,584,931.00
967,474.00
545,748.00
1,569,975.20
2,641,811.20
543,503.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
10.00
20,584,931.00
967,474.00
545,748.00
1,569,975.20
2,641,811.20
2,174,012.00
3.03
4.88
7.44
4.64
4.32
3.47
1.0000
1.6106
2.4554
1.5314
1.4257
1.1452
11,557,510.00
1,558,214.00
1,340,030.00
2,404,260.00
3,765,341.00
2,489,665.00
28,893,775.00
3,895,535.00
3,350,075.00
6,010,650.00
9,413,352.50
6,224,162.50
41,117,856.00
4,767,526.00
7,605,682.00
8,352,648.00
12,587,315.00
7,804,685.00
(9,146,224.00)
(1,476,850.00)
(1,985,705.00) (2,085,712.00)
(2,808,824.50)
(789,132.50)

ANEXA 2

Denumirea elementului

Nr.
rd.
B

SIF HOTELURI BETA TRANSPORT
iniţial
iniţial

A
1.00
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)
01
387,357.00
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)
02
81,274,382.00
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )
03
303,053.00
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)
04
81,964,792.00
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346
05
193,882.00
+/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)
II. CREANŢE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441
06
180,961.00
+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496
+5187)
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) 07
104,360.00
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)
08
8,895,641.00
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)
09
9,374,844.00
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)
10
191,545.00
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
11
4,872,636.00
(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+473+509+5186+519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)
12
4,651,364.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)
13
86,616,156.00
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 14
22,102,832.00
(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+473+509+5186+519)
H. PROVIZIOANE (ct. 151)
15
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :
16
42,389.00
Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)
17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:
18
42,389.00
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)
19
42,389.00
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)
20
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:
21
51,462,327.50
- Capital subscris vărsat (ct. 1012) 22
22
51,462,327.50
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)
23
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)
24
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
25
PRIME DE FUZIUNE(CT.1042)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
26
2,902,801.00
IV. REZERVE (ct.106)
27
10,419,001.00
Acţiuni proprii (ct. 109)
28
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
29
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
30
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)
31
SOLD D (ct. 117)
32
152,838.00
REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C(CT.121)
SOLD D(ct.121)
189,251.00
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)
33
71,283.00
SOLD D (ct. 121) 34
34
Repartizarea profitului (ct. 129)
35
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)
36
64,513,323.50
Patrimoniul public (ct. 1016)
37
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)
38
64,513,323.50
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5,744,972.00 2,722,152.00
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475,274.00

2,044,750.00

88,544.00

6,325.00
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189,251.00
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7,605,682.00

8,352,648.00

12,587,315.00 7,804,685.00 105,631,179.50

86,052.00

codul fiscal
ART. 22 Provizioane şi rezerve
(1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor şi provizioanelor, numai în
conformitate cu prezentul articol, astfel:
a) rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului
contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile
şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a
cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din patrimoniu, după caz, potrivit legilor de
organizare şi funcţionare. În cazul în care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau
este distribuită sub orice formă, reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la
calculul profitului impozabil. Prin excepţie, rezerva constituită de persoanele juridice care
furnizează utilităţi societăţilor comerciale care se restructurează, se reorganizează sau se
privatizează poate fi folosită pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de acţiuni

obţinut în urma procedurii de conversie a creanţelor, iar sumele destinate reconstituirii
ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil; Norme metodologice

b) provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor;
Norme metodologice
c) provizioanele constituite în limita unui procent de 20% începând cu
data de 1 ianuarie 2004, 25% începând cu data de 1 ianuarie 2005, 30%
începând cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creanţelor asupra clienţilor,
înregistrate de către contribuabili, altele decât cele prevăzute la lit. d), f), g) şi
i), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004;
2. sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data
scadenţei;
3. nu sunt garantate de altă persoană;
4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată
contribuabilului;
5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului; Norme
metodologice
d) provizioanele specifice, constituite de instituțiile financiare nebancare
înscrise în Registrul general ținut de Banca Națională a României, de instituțiile
de plată persoane juridice române care acordă credite legate de serviciile de
plată, de instituțiile emitente de monedă electronică, persoane juridice
române, care acordă credite legate de serviciile de plată, precum și
provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice, potrivit legilor de
organizare și funcționare; Norme metodologice
d^1) ajustările pentru depreciere aferente activelor pentru care, potrivit
reglementărilor prudențiale ale Băncii Naționale a României, se determină
ajustări prudențiale de valoare sau, după caz, valori ale pierderilor așteptate,
înregistrate de către instituțiile de credit persoane juridice române și
sucursalele din România ale instituțiilor de credit din state care nu sunt state
membre ale Uniunii Europene sau din state care nu aparțin Spațiului Economic
European, potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele
internaționale de raportare financiară, și filtrele prudențiale potrivit
reglementărilor emise de Banca Națională a României. Sumele reprezentând
reducerea sau anularea filtrelor prudențiale sunt elemente similare veniturilor;
Norme metodologice
d^2) ajustările pentru depreciere înregistrate de către sucursalele din
România ale instituțiilor de credit din state membre ale Uniunii Europene și
state aparținând Spațiului Economic European, potrivit reglementările
contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară,
aferente creditelor și plasamentelor care intră în sfera de aplicare a
reglementărilor prudențiale ale Băncii Naționale a României referitoare la

ajustările prudențiale de valoare aplicabile instituțiilor de credit persoane
juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state
care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu aparțin
Spațiului Economic European;
e) *** Abrogat
f) *** Abrogat
g) *** Abrogat
h) rezervele tehnice constituite de societăţile de asigurare şi reasigurare,
potrivit prevederilor legale de organizare şi funcţionare, cu excepţia rezervei
de egalizare. Pentru contractele de asigurare cedate în reasigurare, rezervele
se diminuează astfel încât nivelul acestora să acopere partea de risc care
rămâne în sarcina asigurătorului, după deducerea reasigurării; Norme
metodologice
i) provizioanele de risc pentru operaţiunile pe pieţele financiare,
constituite potrivit reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
j) provizioanele constituite în limita unei procent de 100% din valoarea
creanţelor asupra clienţilor, înregistrate de către contribuabili, altele decât cele
prevăzute la lit. d), f), g) şi i), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2007;
2. creanţa este deţinută la o persoană juridică asupra căreia este
declarată procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotărârii
judecătoreşti prin care se atestă această situaţie;
3. nu sunt garantate de altă persoană;
4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată
contribuabilului;
5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului.
k) provizioanele pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a
depozitelor de deşeuri, constituite de contribuabilii care desfăşoară activităţi
de depozitare a deşeurilor, potrivit legii, în limita sumei stabilite prin proiectul
pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, corespunzătoare
cotei-părţi din tarifele de depozitare percepute;
l) provizioanele constituite de companiile aeriene din România pentru
acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi reparare a parcului de aeronave şi a
componentelor aferente, potrivit programelor de întreţinere a aeronavelor,
aprobate corespunzător de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
Norme metodologice
m) provizioanele/ajustările pentru deprecierea creanţelor preluate de la
instituţiile de credit în vederea recuperării acestora, în limita diferenţei dintre
valoarea creanţei preluate prin cesionare şi suma de achitat cedentului, pentru
creanţele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. sunt cesionate şi înregistrate în contabilitatea cesionarului după data
de 1 iulie 2012 inclusiv;
2. sunt transferate de la o persoană sau datorate de o persoană care nu
este afiliată contribuabilului cesionar;
3. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar.
Norme metodologice
(2) Contribuabilii autorizaţi să desfăşoare activitate în domeniul
exploatării zăcămintelor naturale sunt obligaţi să înregistreze în evidenţa
contabilă şi să deducă provizioane pentru refacerea terenurilor afectate şi
pentru redarea acestora în circuitul economic, silvic sau agricol, în limita unei
cote de 1% aplicate asupra diferenţei dintre veniturile înregistrate în legătură
cu realizarea şi vânzarea zăcămintelor naturale şi cheltuielile efectuate cu
extracţia, prelucrarea şi livrarea acestora, pe toată durata de funcţionare a
exploatării zăcămintelor naturale.
Norme metodologice
(3) Pentru titularii de acorduri petroliere, care desfăşoară operaţiuni
petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă mai mare de
100 m, cota provizionului constituit pentru dezafectarea sondelor,
demobilizarea instalaţiilor, a dependinţelor şi anexelor, precum şi pentru
reabilitarea mediului este de 10%, aplicată asupra diferenţei dintre veniturile şi
cheltuielile înregistrate, pe toată perioada exploatării petroliere.
(4) Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic
Aerian" - ROMATSA constituie trimestrial un provizion, potrivit prevederilor
legale, pentru diferenţa dintre veniturile din exploatare realizate efectiv din
activitatea de rută aeriană şi costurile efective ale activităţii de rută aeriană,
care este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare care depăşesc
tarifele stabilite anual de EUROCONTROL.
(5) Reducerea sau anularea oricărui provizion ori a rezervei care a fost
anterior dedusă se include în veniturile impozabile, indiferent dacă reducerea
sau anularea este datorată modificării destinaţiei provizionului sau a rezervei,
distribuirii provizionului sau rezervei către participanţi sub orice formă,
lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului sau oricărui alt motiv. Prevederile
prezentului alineat nu se aplică dacă un alt contribuabil preia un provizion sau
o rezervă în legătură cu o divizare sau fuziune, reglementările acestui articol
aplicându-se în continuare acelui provizion sau rezervă. Norme metodologice
(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea
mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004,
care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării
fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate, se impozitează

concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii
din gestiune a acestor mijloace fixe, după caz. Norme metodologice
(5^2) Prin excepție de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea
imobilizărilor necorporale, efectuată de către contribuabilii care aplică
reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare
financiară, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul
amortizării fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizărilor necorporale, se
impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la
momentul scăderii din gestiune a acestor imobilizări necorporale, după caz.
(6) Sumele înregistrate în conturi de rezerve legale şi rezerve
reprezentând facilităţi fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului
social sau pentru acoperirea pierderilor. În cazul în care nu sunt respectate
prevederile prezentului alineat, asupra acestor sume se recalculează impozitul
pe profit şi se stabilesc dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data aplicării
facilităţii respective, potrivit legii. Nu se supun impozitării rezervele de
influenţe de curs valutar aferente aprecierii disponibilităţilor în valută,
constituite potrivit legii, înregistrate de societăţi comerciale bancare persoane juridice române şi sucursalele băncilor străine, care îşi desfăşoară
activitatea în România. Norme metodologice
(7) În înţelesul prezentului articol, prin constituirea unui provizion sau a
unei rezerve se înţelege şi majorarea unui provizion sau a unei rezerve.
(8) Provizioanele constituite pentru creanţele asupra clienţilor,
înregistrate de către contribuabili înainte de 1 ianuarie 2004, sunt deductibile
în limitele prevăzute la alin. (1) lit. c), în situaţia în care creanţele respective
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) nu sunt garantate de altă persoană;
b) sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată
contribuabilului;
c) au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului;
d) creanţa este deţinută asupra unei persoane juridice pentru care a fost
deschisă procedura falimentului, pe baza hotărârii judecătoreşti prin care se
atestă această situaţie;
e) nu au mai fost constituite provizioane deductibile fiscal pentru
creanţa respectivă.

Norme metodologice:
ART. 22 al.5

57^1. În aplicarea prevederilor art. 22 alin. (5), corelate cu dispoziţiile
art. 19 din Codul fiscal, surplusul din reevaluarea imobilizărilor corporale, care
a fost anterior deductibil, evidenţiat potrivit reglementărilor contabile în contul
"Rezultatul reportat" sau în contul "Alte rezerve", analitice distincte, se
impozitează la momentul modificării destinaţiei rezervei, distribuirii rezervei
către participanţi sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului
sau oricărui alt motiv, inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea
pierderilor contabile. Pentru calculul profitului impozabil aceste sume sunt
elemente similare veniturilor.
Înregistrarea şi menţinerea în capitaluri proprii, respectiv conturi de
rezerve sau rezultatul reportat, analitice distincte, a rezervelor constituite în
baza unor acte normative nu se consideră modificarea destinaţiei sau
distribuţie.

Norme metodologice:
ART. 22 al. 5^1
57^2. Nu intră sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul
fiscal rezervele reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluarea
mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004,
existente în sold în contul "1065" la data de 30 aprilie 2009 inclusiv, care au
fost deduse la calculul profitului impozabil. Aceste rezerve se impozitează la
momentul modificării destinaţiei acestora potrivit prevederilor art. 22 alin. (5)
din Codul fiscal.
57^3. Nu intră sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (5^1) din Codul
fiscal partea din rezerva din reevaluarea mijloacelor fixe efectuată după data
de 1 ianuarie 2004, dedusă la calculul profitului impozabil prin intermediul
amortizării fiscale până la data de 30 aprilie 2009 inclusiv, şi care nu a fost
capitalizată prin transferul direct în contul 1065 "Rezerve reprezentând
surplusul realizat din rezerve din reevaluare" pe măsură ce mijloacele fixe au
fost utilizate. Această parte a rezervei se impozitează potrivit prevederilor art.
22 alin. (5) din Codul fiscal.
De asemenea, nu intră sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (5^1) din
Codul fiscal rezerva din reevaluarea mijloacelor fixe efectuată după data de 1
ianuarie 2004, aferentă mijloacelor fixe transferate în cadrul operaţiunilor de
reorganizare, potrivit legii, la momentul scăderii din gestiune a acestora la
persoana juridică ce efectuează transferul, în condiţiile în care rezerva
respectivă este preluată de societatea beneficiară, prevederile art. 22 alin.
(5^1) aplicându-se în continuare la societatea beneficiară.

Norme metodologice:
ART. 22 al.6
58. Intră sub incidenţa art. 22 alin. (6) din Codul fiscal următoarele sume
înregistrate în conturi de rezerve sau surse proprii de finanţare, în
conformitate cu reglementările privind impozitul pe profit:
a) sumele reprezentând diferenţele nete rezultate din evaluarea
disponibilului în devize, în conformitate cu actele normative în vigoare, care au
fost neimpozabile;
b) scutirile şi reducerile de impozit pe profit aplicate asupra profitului
investit potrivit prevederilor legii, inclusiv suma profitului investit, diferenţa
dintre cota redusă de impozit pentru exportul de bunuri şi/sau servicii şi cota
standard, precum şi cele prevăzute în legi speciale.
ART. 27 Reorganizări, lichidări şi alte transferuri de active şi titluri de
participare
(1) În cazul contribuţiilor cu active la capitalul unei persoane juridice în
schimbul unor titluri de participare la această persoană juridică se aplică
următoarele reguli:
a) contribuţiile nu sunt transferuri impozabile în înţelesul prevederilor
prezentului titlu;
b) valoarea fiscală a activelor primite de persoana juridică este egală cu
valoarea fiscală a acelor active la persoana care contribuie cu activul;
c) valoarea fiscală a titlurilor de participare primite de persoana care
contribuie cu activele este egală cu valoarea fiscală a activelor aduse drept
contribuţie de către persoana respectivă. Norme metodologice
(2) Distribuirea de active de către o persoană juridică română către
participanţii săi, fie sub formă de dividend, fie ca urmare a operaţiunii de
lichidare, se tratează ca transfer impozabil, exceptându-se cazurile prevăzute la
alin. (3). Norme metodologice
(3) Prevederile prezentului articol se aplică următoarelor operaţiuni de
reorganizare, dacă acestea nu au ca principal obiectiv evaziunea fiscală sau
evitarea plăţii impozitelor:

a) fuziunea între două sau mai multe persoane juridice române, în cazul
în care participanţii la oricare persoană juridică care fuzionează primesc titluri
de participare la persoana juridică succesoare; Norme metodologice
b) divizarea unei persoane juridice române în două sau mai multe
persoane juridice române, în cazul în care participanţii la persoana juridică
iniţială beneficiază de o distribuire proporţională a titlurilor de participare la
persoanele juridice succesoare;
c) achiziţionarea de către o persoană juridică română a tuturor activelor
şi pasivelor aparţinând uneia sau mai multor activităţi economice ale altei
persoane juridice române, numai în schimbul unor titluri de participare; Norme
metodologice
d) achiziţionarea de către o persoană juridică română a minimum 50%
din titlurile de participare la altă persoană juridică română, în schimbul unor
titluri de participare la persoana juridică achizitoare şi, dacă este cazul, a unei
plăţi în numerar care nu depăşeşte 10% din valoarea nominală a titlurilor de
participare emise în schimb.
(4) În cazul operaţiunilor de reorganizare prevăzute la alin. (3) se aplică
următoarele reguli:
a) transferul activelor şi pasivelor nu se tratează ca un transfer impozabil
în înţelesul prezentului titlu;
b) schimbul unor titluri de participare deţinute la o persoană juridică
română cu titluri de participare la o altă persoană juridică română nu se
tratează ca transfer impozabil în înţelesul prezentului titlu şi al titlului III;
c) distribuirea de titluri de participare în legătură cu divizarea unei
persoane juridice române nu se tratează ca dividend;
d) valoarea fiscală a unui activ sau pasiv, aşa cum este prevăzut la lit. a),
este egală, pentru persoana care primeşte un astfel de activ, cu valoarea fiscală
pe care respectivul activ a avut-o la persoana care l-a transferat;
e) amortizarea fiscală pentru orice activ prevăzut la lit. a) se determină în
continuare în conformitate cu regulile prevăzute la art. 24, care s-ar fi aplicat
de persoana care a transferat activul, dacă transferul nu ar fi avut loc;

f) transferul unui provizion sau al unei rezerve nu se consideră o
reducere sau anulare a provizionului sau rezervei, potrivit art. 22 alin. (5), dacă
un alt contribuabil le preia şi le menţine la valoarea avută înainte de transfer;
g) valoarea fiscală a titlurilor de participare prevăzute la lit. b), care sunt
primite de o persoană, trebuie să fie egală cu valoarea fiscală a titlurilor de
participare care sunt transferate de către această persoană;
h) valoarea fiscală a titlurilor de participare prevăzute la lit. c), care au
fost deţinute înainte de a fi distribuite, se alocă între aceste titluri de
participare şi titlurile de participare distribuite, proporţional cu preţul de piaţă
al titlurilor de participare, imediat după distribuire.
(5) Dacă o persoană juridică română deţine minimum 15%, respectiv
10%, începând cu anul 2009, din titlurile de participare la o altă persoană
juridică română care transferă active şi pasive către prima persoană juridică,
printr-o operaţiune prevăzută la alin. (3), anularea acestor titluri de participare
nu se consideră transfer impozabil.
(6) *** Abrogat
(7) În înţelesul prezentului articol, valoarea fiscală a unui activ, a unui
pasiv sau a unui titlu de participare este valoarea utilizată pentru calculul
amortizării şi al câştigului sau pierderii, în înţelesul impozitului pe venit ori al
impozitului pe profit
ART. 26 Pierderi fiscale
(1) Pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se
recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi.
Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la
fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în
vigoare din anul înregistrării acestora.
(2) Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează
existenţa ca efect al unei operațiuni de fuziune sau divizare se recuperează de
către contribuabilii nou-înfiinţaţi ori de către cei care preiau patrimoniul
societăţii absorbite sau divizate, după caz, proporțional cu activele şi pasivele
transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de

fuziune/divizare. Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi
încetează existenţa ca efect al unei operațiuni de desprindere a unei părţi din
patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se recuperează de acești
contribuabili şi de cei care preiau parțial patrimoniul societăţii cedente, după
caz, proporțional cu activele şi pasivele transferate persoanelor juridice
beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menținute de
persoana juridică cedentă.
(3) În cazul persoanelor juridice străine, prevederile alin. (1), respectiv
alin. (5) se aplică luându-se în considerare numai veniturile şi cheltuielile
atribuibile sediului permanent, respectiv veniturile şi cheltuielile atribuibile
fiecărui sediu permanent cumulate la nivelul sediului permanent desemnat în
România. Pierderile fiscale înregistrate până la data de 30 iunie 2013 de sediile
permanente care aparţin aceleiaşi persoane juridice străine, care aplică
prevederile art. 29^1, nerecuperate până la această dată, se transmit sediului
permanent desemnat şi se recuperează în funcţie de perioada în care acestea
au fost înregistrate, astfel:
a) pierderea fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2013
inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din
perioada 1 iulie - 31 decembrie 2013 inclusiv, înaintea recuperării pierderilor
fiscale din anii precedenţi anului 2013, perioada 1 iulie - 31 decembrie 2013
inclusiv nefiind considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi;
b) pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013, rămasă
nerecuperată la data de 30 iunie 2013, se recuperează, la fiecare termen de
plată a impozitului pe profit care urmează acestei date, pe perioada de
recuperare rămasă din perioada iniţială de 5 ani, respectiv 7 ani, în ordinea
înregistrării acesteia; anul 2013 este considerat un singur an fiscal în sensul
celor 5 ani, respectiv 7 ani consecutivi. (în vigoare de la 1 iulie 2013)
(4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit şi care
anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa prevederilor alin. (1),
respectiv alin. (5), de la data la care au revenit la sistemul de impozitare
reglementat de prezentul titlu. Această pierdere se recuperează pe perioada
cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 5 ani, respectiv 7
ani, după caz.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pierderea fiscală anuală
realizată începând cu anul 2009, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit,
se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani
consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării
acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit
prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora. Norme
metodologice
Codul Muncii
Art. 173
(1) Salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al
întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii.
(2) Drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncă existent la
data transferului, vor fi transferate integral cesionarului.
(3) Transferul întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia nu poate constitui motiv de
concediere individuală sau colectivă a salariaţilor de către cedent ori de către cesionar.

LEGE Nr. 67 din 22 martie 2006
privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii
sau al unor părţi ale acestora
EMITENT: PARLAMENTUL
CAP. 2
Drepturile salariaţilor
ART. 5
(1) Drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg din contractele individuale de
muncă şi din contractul colectiv de muncă aplicabil, existente la data transferului, vor
fi transferate integral cesionarului.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care cedentul este subiectul
procedurii

