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Consideratii generale
1. Prognoza macroeconomica
•

In raportul privind Romania din 26.08.2021 FMI estimeaza o creștere economică pentru anul 2022
de 4,8% comparativ cu 7,00% pentru anul in curs;

•

In acelasi raport se estimeaza o rata a inflatiei pentru anul 2022 de 2,7%, comparativ cu cea estimata
pentru anul 2021, de 3,6%;

•

Datele converg cu cele prezentate de Comisia Europeana in raportul “The summer 2021 forecast”:

Romania
Euro Area
EU

GDP %
2020
2021
-3.9
7.4
-6.5
4.8
-6.0
4.8

2022
4.9
4.5
4.5

Inflation %
2020
2021
2.3
3.2
0.3
1.9
0.7
2.2

2022
2.9
1.4
1.6

Cu toate acestea, realitatea a aratat ca in luna septembrie 2021 rata inflatiei a ajuns la 6,3%
(conform INS) si BNR estimeaza ca aceasta va ajunge la 8,50% pana la finele acestui an.
Pe zona euro, rata inflatiei a fost la luna septembrie 2021 de 3,4%, iar la luna octombrie de 4,1%, cauza
principala reprezentand-o cresterea exploziva a preturilor la energie.
•

Analistii apreciaza ca principala problema cu care se confrunta Guvernul Romaniei este cea a
mentinerii unui deficit de cont curent in limite suportabile de economia tarii, in conditiile in care
in anul 2020 si partial 2021 au fost acordate o serie de facilitate fiscal anumitor industrii, pe fondul
crizei sanitare si a relaxarii politicii UE privind gradul de indatorare al tarilor ;

•

Pe langa modificarile de comportament ale populatiei – privita atat ca persoane fizice cat si ca
persoane juridice - in context pandemic si ca structura de varsta prezente pe piata muncii si in
societate in ansamblu, au avut si continua sa aiba loc modificari ale Codului fiscal si ale Codului
de procedura fiscala.

Astfel:
1. Modificarile codului fiscal, intrate in vigoare de la 01.07.2021 in zona comertului electronic,
modificari ce au adus reglementari mai exacte in aceasta zona, vor determina si mai mult cresterea
vanzarilor in comertul on line , in detrimentul magazinelor fizice;
2. Procentul in care creantele litigioase vor fi recunoscute fiscal de la 01.01.2022 a crescut de la 30%
la 50%;
3. Se asteapta modificari si in zona accizelor. Impactul major va veni pe zona accizelor pentru
produsele petrolier.
4. Modificarile Codului de procedura fiscala, in proiect, astfel incat din martie colaborarea
persoanelor juridice si fizice – profesii liberale sa se desfasoare exlusiv prin SPV (spatiu privat
virtual);
5. Introducerea obligativitatii declaratiei in sistemul informatic SAF_T, de la 01.01.2022 pentru marii
contribuabili si posibil din semestrul II 2022 al contribubililor mijlocii, urmand ca de la 01.01.2023
sa devina obligatorie si pentru micii contribuabili. Prin aceasta declaratie se vor raporta lunar catre
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ANAF, in formate stabilite de acesta, toate activitatile economice dintr-o societate comerciala,
reflectat in documente financiar-contabile;
6. Incepand cu luna septembrie 2021 MFP si ANAF intentioneaza sa introduca obligativitatea emiteri
facturilor prin intermediul unei aplicatii dezvoltate de ei, in prima faza intrand institutiile publice
si entitatile economice care participa la achizitiile publice;
7. Pragul de TVA la incasare va creste de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei , iar plafonul pentru taxarea
redusa a primei proprietati (5% cota de TVA) , in suma de 140.000 euro, se va aplica de la 01.02.
2022.
•

Politicile fiscale pentru anul 2022 sunt neclare, indeosebi pe fondul instabilitatii politice . In acest
moment sunt in dezbatere publica o serie de modificari ale Codului fiscal, dupa cele adoptate in
luna iulie 2021;

•

Dobanda de politica monetara a BNR pentru anul 2022 estimam ca se va mentine la nivelul de
1,50%;

•

Ratele dobanzilor IBOR 1M, 3M, 6M estimam ca se vor mentine negative si in anul 2022, asa cum
s-au inregistrat si in anul 2021, desi de la 31.12.2021 se va inlocui dobanda de referinta IBOR cu
sisteme alternative, inca nedefinite, care,probabil, vor fi la nivel de UE. Exista voci de la UE ca ar
vrea ca dobanda de referinta sa devina pozitiva, ca sa absorba din efectele ajutoarelor financiare
din anul 2020, in principal;

•

Comisia Naţională de Prognoză estima in prognoza de vara urmatoarele, conform tabelului de mai
jos:

Deflatorul PIB
Cursul de schimb mediu
Numărul mediu de salariaţi

- lei/euro
- mii pers.
-%

Câştigul salarial mediu brut

- lei/lună
-%

Câştigul salarial mediu net lunar

- lei/lună
-%

Câştigul salarial real

•

-%

2020

2021

2022

2023

2024

2025

3,8
4,8371

4,0
4,92

3,6
4,98

3,1
5,03

2,9
5,08

2,7
5,13

5090*)
-1,4*)

5,162
1,4

5,279
2,3

5,419
2,7

5,535
2,1

5,643
2,0

5164*)
6,4*)

5520
6,9

5889
6,7

6321
7,3

6792
7,4

7268
7,0

3188*)
6,8*)
4,0

3417
7,2
2,9

3656
7,0
3,4

3935
7,6
4,5

4240
7,7
5,0

4550
7,3
4,7

Luand in calcul datele publicate de INS pentru 2019-2020 si Comisia Nationala de Strategie si
Prognoza, principalele sindicate din Romania, mediul de afaceri si (inca) actualul Ministru al
Muncii discuta o crestere a salariului minim brut ar urma de la 2.300 lei la 2.550 lei , iar salariul
net de la 1.386 lei la 1.524 lei.
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2. Cadrul general al desfasurarii activitatii societatii Practic S.A. in anul 2022
•

Cursul de schimb valutar pe care il propunem la intocmirea bugetului pe anul 2022 este de 1 euro
= 4,98 lei.

•

Majoritatea spatiilor comerciale sunt situate in sectorul 6 (cartierele Militari, Drumul Taberei si
Crangasi) si trebuie privite ca sursa de venituri prin prisma comertului de proximitate, iar imobilele
cladiri de birouri aflate in proprietate, desi sunt situate in sectoarele 1 si 2, sunt de clasa C.

•

Suprafata utila totala a spatiilor comerciale este de 34.475,11 m.p., din care 33.192,42 m.p.
suprafata utila de inchiriat. Suprafata utila totala a birourilor este de 11.755,02 m.p., din care
8.236,73 m.p. suprafata utila de inchiriat.

•

De asemenea societatea detine terenuri libere de constructii , in suprafata de 38.256,80 mp.

•

Plecand de la tipologia chiriasilor actuali si a negocierilor purtate cu chiriasi potentiali, la Practic
SA estimam ca ne vom confrunta cu urmatoarele solicitari / abordari din partea acestora in viitor:
- Scutiri de la plata a chiriei pe perioada cat este suspendata / limitata activitatea societatilor
comerciale cauzata de instituirea starii de urgenta / alerta si in cazul in care activitatea societatilor
comerciale este afectata de restrictiile privind circulatia persoanelor.
- Obtinerea acordului de functionare de la asociatiile de proprietari de catre Practic SA;
- Introducerea, in cazul prelungirilor de contracte sau contracte noi semnate, de clauze
privind renegocierea/suspendarea platii chiriei in situatia aparitiei de noi pandemii, epidemii,
suspendari de activitate declarate de autoritati si orice alte asemenea evenimente;
- Obtinerea Autorizatiei de Securitate la Incendiu de catre Practic SA;
- Perioada de grație extinsa (lucrari de amenajare plus perioada obtinere autorizatii necesare
desfasurarii activiatii);
- Posibilitatea de a subînchiria o parte din spațiu sau de a reduce suprafața închiriată;
- Chiriile să fie stabilite fara orice alt fel de ajustari (BNR+2%, HICP etc), orica ajustare a
chiriei fiind perceputa de chiriasi ca o “crestere anuala nejustificata”a chiriei;
- Reduceri de chirie pe perioada in care imobilul se afla in lucrari de reabilitare termica pe
motivul afectarii temporare a vadului comercial;
- Posibilitatea de încetarea anticipată a contractelor de inchiriere, cu o notificare de maxim
30 - 60 de zile. Se doreste renuntarea la conceptul de perioada garantata in care chiriasul isi asuma
/ este obligat sa ramana in contract
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- Punerea in aplicare a normelor directivei EU 852/2018 care modifica Directiva 94/62/CE
privind gestionarea ambalajelor si a deseurile de ambalaje, poate duce la solicitari privind
modificari in configuratia spatiilor sau indeplinirea unor cerinte suplimentare.
- Reesalonari la plata chiriei comparativ cu termenele contractuale;
- Chirii sezoniere în cursul anului, luând în considerare sezonalitatea / specificul activitatii
comerciale desfasurate;
- Chiriile sa fie stabilite in lei;

•

Estimam ca la Practic S.A. structura / mixul de chiriasi nu se va modifica semnificativ in anul 2022,
dar mai multe domenii de activitate vor putea fi afectate ca urmare a contextului sanitar, cum ar fi
piata jocurilor de noroc, HORECA, industria de infrumusetare (servicii de coafor, barbershop,
machiaj etc), activitatile cultural artistice. In aceasta situatie, vanzarile realizate de catre acestia vor
avea valori comparativ mai mici fata de anul 2021, prin urmare exista riscul de a inregistra
fluctuatii in ceea ce priveste cuantumul veniturilor realizate dar si a ritmului de incasare ale
acestora.
Mentinerea unui grad de ocupare a spatiilor comerciale de 96-98% si a cladirilor de birouri de
65%.

•

La elaborarea “cash-flow”-ului s-a utilizat un grad de recuperare a chiriilor de 98% si o prorata la deductibilitatea TVA-ului de 62%.

•

Rata dobanzii bancare pentru imprumutul contractat de la Banque Banorient France se va mentine
la nivelul anului 2021 – 3,75% pe an , ceea ce reprezinta minimul dobanzii negociate cu creditorul
bancar.

•

Cota de impozit pe cladiri nu se va modifica in anul 2022, respectiv va ramane cota de impozit
de 1,5%.

•

Modificarile din zona accizelor - consideram ca ponderea vanzarilor produselor accizabile in
lanturile de supermarketuri ( alcool, tutun) nu depaseste 1/3 din vanzarile lor si au capacitatea de
absorbtie a impactului modificarilor propuse in modul de calcul al accizelor;

•

Chiar daca in acest moment Practic SA este clasificat drept contribuabil mic, tinand cont ca se
estimeaza ca de la 01.01.2022 sa se faca si reclasificarea contribuabililor, prin prisma
indicatorilor economici declarati in ultimii ani, este posibila reclasificarea la contribuabili mijlocii.
Aceasta va impune si obligativitatea intocmirii dosarului preturilor de transfer si intrarea sub
incidenta SAF-T;

• Provizionul constituit in anul 2015 pentru imobilul situat in Bd. Maresal Averescu nr. 52 , in suma
de 3.179.715 lei, se va mentine, intrucat probabilitatea de transfer a dreptului de proprietate de la
promitentul-vanzator Miu Margareta catre promitentul-cumparator Practic S.A. este redusa si in
cursul anului 2022 avand in vedere ca litigiul introdus de societatea impotriva promitenteivanzatoare Miu Margareta prin care solicitam instantei sa pronunte o hotarare care sa tina loc de
act de vanzare – cumparare si care formeaza obiectul dosarului nr.36218/3/2017 nu se va solutiona
irevocabil pana la finele anului in curs.
•

Au fost alocate resurse financiare necesare efectuarii de studii de specialitate, de fezabilitate,
documentatii tehnice in vederea obtinerii de CU si / sau AC pentru terenurile situate in bd.
Primaverii nr. 1, str. Stirbei Voda nr. 101, sau valorificarea prin vanzare a terenurilor situate in bd.
Theodor Pallady nr. 44E, Poiana Soarelui nr. 3, jud. Brasov.

•

Salariul minim brut pe societate a fost bugetat la nivelul de 2.550 lei, conform propunerilor
sindicatelor pentru salariul minim brut pe tara garantat in plata pentru 2022, iar celelalte salarii nu
au fost majorate.
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•

Au fost mentinute beneficiile acordate salariatilor si in anii anteriori; inlocuirea angajatilor ajunsi
la varsta de pensionare si retentia angajatilor este o provocare pentru angajatori in conditiile actuale
de pe piata fortei de munca si in acest sens trebuie sa dam dovada de flexibilitate si atentie la nevoile
angajatilor.
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