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RAPORT SEMESTRIAL  

SEMESTRUL I 2018 

 

Conform Regulamentului 5/2018 emis de A.S.F. 

 

Denumirea societatii comerciale: SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA 

Sediul social: localitatea Cluj Napoca, str Orastie, nr 10, jud Cluj; 

Numar de telefon/fax 0264-416597 / 0264-592229; 

Cod de inregistrare fiscala: RO 199044; 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J12-8-1991; 

Capital social subscris si varsat: 26.391.783  LEI: 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, 

categoria standard. 

 

 

 

I . Evenimente importante care au avut loc in primele 6 luni ale anului 2018: 

 

In primul semestru al anului 2018, in conformitate cu Hotararea AGOA din 26.04.2018, societatea a 

acordat dividende in suma de 2.239.302,8 lei. Dividendul brut/actiune a fost de 2,8 lei. Data platii 

dividendelor a fost stabilita in 05 iunie 2018. 

 

De asemenea, tot in sedinta AGOA din 26.04.2018, Adunarea Generala a Actionarilor a prelungit 

mandatele administratorilor pana in data de 18.03.2022.Componenta Consiliului de Adminsitratia a 

ramas neschimbata.  

 

Tranzactii cu partile afiliate. 

 

Societatea are ca si parti afiliate urmatoarele societati: 

 

1.SC Melisa Prod SRL, cu sediul social in localitatea Cluj Napoca, strada Orastiei, nr 10, judetul Cluj, 

CUI: RO 17597400, J12/1857/2005. 

Capitalul social al societatii este compus din 20 de parti sociale, din care 19 sunt detinute de SC 

Transilvania Constructii SA si o parte de catre dl Timofte Andrei. 

Incepand cu anul 2011 societatea respectiva nu a desfasurat nicio activitate. 

In Semestrul I 2018 societatea nu a desfasurat nicio tranzactie cu SC Melisa Prod SRL.(0 tranzactii 

in semestrul I 2017). 

 

2. SC Brieta Industrial Com SRL, cu sediul in localitatea Cluj Napoca, strada Meseriilor, nr 27, 

Judetul Cluj, CUI RO 6839037, J12/4795/1994.Soceitatea are un capital social in suma de 17.480 lei, 

compus din 1748 parti sociele, detinute in modul urmator: 

 

874 parti sociale-D-na Timofte Gabriela; 

874 parti sociale:Dl Timofte Mircea 

 

Societatea a desfasurat urmatoarele tranzactii cu SC Brieta Industrial COM: 

 

-in semestrul I 2018 societatea  a  desfasurat urmatoarele tranzactii  cu Brieta Industrial Com: 
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              Sold initial creditor  cont 404:              0,00 lei; 

              Rulaj creditor cont 404:               69.400,00 lei; 

              Rulaj debitor  cont 404:               69.400,00 lei; 

              Sold final creditor cont 404:                 0,00 lei  

 

Tranzactiile au constat in achizitia de catre Transilvania Constructii a unui autoturism AUDI A3. 

Tranzactia s-a realizat la valori de piata, pe baza raportului de evaluare intocmit de catre un evaluator 

autorizat.  

 

Semestrul I 2017-societatea nu a desfasurat nicio tranzactie cu Brieta Industrial Com . 

 

3.Alte parti afiliate: 

 

- Novis Plaza, avand CUI 35226850, cu sediul in Cluj Napoca, strada Taiatura Turcului, nr 47, etaj 
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- ABC Facility Management, avand CUI 35226834, cu sediul in Cluj Napoca, strada Orastiei, nr 10; 

- Invincible Real Estate, avand CUI 35226842, cu sediul in Cluj Napoca, strada Orastiei, nr 10; 

 

In aceste societati Transilvania Constructii detine 95% din capital social (19 parti sociale).  

Societatea Invincible Real Estate  nu a desfasurat nicio activitate de la infiintare pana la data 

prezentului raport. 

 

Societatea a desfasurat urmatoarele tranzactii cu aceste societati , in primele 6 luni din anul 2018: 

 

a) Tranzactii efectuate cu SC Novis Plaza: 

In primul Semestru din anul 2018: 

    

 -acordare imprumut catre Novis Plaza: 

 

              Sold initial debitor  cont 4511:  10.930.551,83 lei; 

              Rulaj debitor cont 4511:                        360,95  lei; 

              Rulaj creditor cont 4511:                           0,00  lei; 

              Sold final debitor cont 4511:     10.930.912,78 lei         

                  

-achizitii de servicii efectuate de la  Novis Plaza (chirie spatiu si refacturare cheltuieli),  

              Sold initial creditor  cont 401:    10.513,27   lei; 

              Rulaj creditor cont 401:             311.820,61  lei; 

              Rulaj debitor  cont 401:             230.885,48  lei; 

              Sold final creditor cont 401:        91.448,40  lei  

 

-prestari servicii efectuate catre Novis Plaza:       

 

  Sold initial debitor  cont 4111:     415.192,67  lei; 

              Rulaj debitor cont 4111:                          0,00  lei; 

              Rulaj creditor cont 4111:              230.885,48  lei; 

              Sold final debitor cont 4111:        184.307,19  lei     
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In luna Decembrie 2017 societatea si-a majorat participatia in capitalul social al Novis Plaza SRL, 

de la  45.790 lei la 1.375.790 lei. Intrucat si asociatul minoritar si-a majorat participatia, procentul 

detinut in capitalul social al Novis Plaza a ramas neschimbat, respectiv 95%. 

 

In semestrul I 2017 societatea a desfasurat urmatoarele tranzactii: 

 

-In Semestrul I din anul 2017 societatea si-a majorat participatia detinuta in capitalul social al Novis 

Plaza, de la 190 lei la 45.790 lei. Intrucat si asociatul minoritar si-a majorat participatia, procentul 

detinut in capitalul social al Novis Plaza  a ramas neschimbat, respectiv 95%. 

 

-acordare imprumut catre Novis Plaza:  

 

              Sold initial debitor  cont 4511:  8.599.701,83 lei; 

              Rulaj debitor cont 4511:            2.019.450,00 lei; 

              Rulaj creditor cont 4511:                         0,00 lei; 

              Sold final debitor cont 4511:   10.619.151,83 lei         

 

-achizitii de servicii efectuate de la Novis Plaza  (chirie spatiu si refacturare cheltuieli): 

 

              Sold initial creditor  cont 401:    28.021,87 lei; 

              Rulaj creditor cont 401:            351.403,35 lei; 

              Rulaj debitor  cont 401:            317.490,45 lei; 

              Sold final creditor cont 401:       61.934,77 lei  

 

-prestari servicii efectuate catre Novis Plaza       

 

  Sold initial debitor  cont 4111:  3.439.474,84 lei; 

              Rulaj debitor cont 4111:                 44.139,49 lei; 

              Rulaj creditor cont 4111:            2.417.490,45 lei; 

              Sold final debitor cont 4111:      1.066.123,88 lei         

                       

 

b) Tranzactii efectuate cu ABC Facility Management: 

In primul semestru din anul 2018 

  -acordare imprumut catre ABC Facility Management: 

 

              Sold initial debitor  cont 4511:         1.420.000  lei; 

              Rulaj debitor cont 4511:                      690.000  lei; 

              Rulaj creditor cont 4511:                  1.407.000  lei; 

              Sold final debitor cont 4511:               703.000  lei         

 

In primul semestru din anul 2017: 

-Transilvania Constructii a acordat un imprumut pe termen lung societatii ABC Facility 

Management, in suma de 620.000 lei ; 

                

Societatea nu a realizat tranzactii cu Invincible Real Estate SRL. 
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II. Prezentarea activitatii societatii , in primul Semestru al anului 2018 

 

1. Situatia economico financiara:  

Situatia economico financiara a societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se prezinta 

in felul urmator: 

 

a) Bilant 

                                                                                                   lei 

Denumire element 30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 

Imobilizari necorporale 15.320 81.761 80.959 

Imobilizari corporale 181.236.205 191.439.076 191.213.252 

Imobilizari financiare 16.288.603 17.318.786 16.932.349 

Total active imobilizate 197.540.128 208.839.623 208.226.560 

  

Stocuri 364.072 315.861 231.885 

Creante 4.338.829 3.762.376 4.016.594 

Disponibil 6.597.935 4.980.516 6.884.759 

Cheltuieli in avans 512.522 39.683 477.206 

Total active curente 11.813.358 9.098.436 11.610.444 

  

Datorii pe termen scurt 14.858.008 11.372.499 17.387.454 

Datorii pe termen lung 99.682.723 114.718.147 110.140.133 

Total datorii 114.540.731 126.090.646 127.527.587 

  

Capital social 26.391.783 26.391.783 26.391.783 

Ajustari capital social 27.019.805 27.019.805 27.019.805 

Rezerve 6.651.555 6.871.156 7.033.296 

Rezultat reportat 34.854.156 31.669.213 31.969.077 

Actiuni proprii -104.544 -104.544 -104.544 

Total capitaluri proprii 94.812.755 91.847.413 92.309.417 

                                                                                              

 

Interpretare: 

Nota: analiza se refera la informatiile din 30.06.2018, comparativ cu informatiile din 30.06.2017 

 

A) Activele imobilizate 

Per ansamblu , in perioada analizata , se observa o crestere a imobilizarilor. 

Analizand evolutia activelor imobilizate pe grupe, se observa urmatoarele: 

Imobilizari necorporale: reprezinta programe informatice utilizate de societate. 

In perioada analizata  valoarea acestora a crescut, datorita achizitiei de noi programe 

informatice de gestiune.Societatea a demarat implementarea unui soft ERP, menit sa eficientizeze 

fluxurile informationale si operationale ale societatii. 

Imobilizari corporale: 

 Fata de aceeasi perioada a anului 2017, imobilizarile corporale au crescut semnificativ. 

Valoarea lor bruta a crescut datorita unor investitii de mare valoare, efectuate de societate. 

Principalele investitii efectuate in ultimele 12 luni sunt: 
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-au fost receptionate lucrarile la Parcul Logistic TRC Park Cluj-etapa 2 ,  parcul logistic dezvoltat 

de societate in TETAROM III Jucu. In a doua jumatate a anului 2017  a fost receptionata etapa a 2-a 

de dezvoltare, constand in 13.000 mp de depozite;  

-efectuarea diverselor lucrari de extindere si amenajare in Parcul Logistic Transilvania. Cele mai 

importante lucrari au constat in reamenajarea Depozitului 35, a Depozitului 17 , precum si 

amenajarea Depozitului 8. Aceste lucrari au fost realizate in vederea instalarii unor chiriasi de prim 

rang, care au semnat contracte pe o perioada mare de timp.  

 

Imobilizarile financiare   

La data de 30.06.2018, acestea se compun din participatii la alte societati comerciale, precum si 

imprumuturi pe termen lung acordare societatilor afiliate,  dupa cum urmeaza: 

  

Participatii in alte societati: 

-Melisa  Prod SRL:valoarea partilor sociale detinute este de  172.774 LEI, societatea detinand un 

procent de 95 % din capitalul social ; 

- SC CFR 1907 Cluj SA: valoarea actiunilor detinute   este de 4.360.891 lei. Societatea noastra 

detine 4,60 %  din capitalul social; 

-Novis Plaza: valoarea partilor sociale detinute este de   1.375.790 lei, societatea detinand un 

procent de 95 % din capitalul social ; 

-ABC Facility Management SRL : valoarea partilor sociale detinute este de  190 LEI, societatea 

detinand un procent de 95 % din capitalul social ; 

-Invincible Real Estate : valoarea partilor sociale detinute este de  190 LEI, societatea detinand un 

procent de 95 % din capitalul social ; 

 

Imprumuturi pe termen lung acordate societatilor afiliate: 

-Suma de 10.930.913 lei a fost acordata sociatii Novis Plaza; 

 

Garantii achitate furnizorilor: 91.601 lei; 

 

B) Activele circulante 

In perioada analizata, activele circulante au scazut  fata de aceeasi perioada a anului 2017 cu 

suma de 202.914 lei.   

Analiza evolutiei activelor circulante pe  componente este prezentata mai jos: 

 

Stocurile 

In perioada analizata stocurile au scazut semnificativ. Valorea stocurilor la 30.06.2018 este de 

231.885 lei.Societatea nu detine stocuri de valori mari. 

 

 

 

Disponibilul:  

Disponibilul existent la data de 30.06.2018 este de 6.884.759 lei. 

 

Disponibilul existent este suficient pentru acoperirea tuturor obligatiilor curente ale societatii. 

Creantele societatii s-au mentinut la un nivel relativ constant. Din total creante in suma de 

4.016.594 lei, suma de 703.000 lei reprezinta imprumut pe termen scurt acordat unei societati 

afiliate.  
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Cheltuieli in avans: se compun in principal din: 

- valoarea taxelor si impozitelor locale aferente semestrului II al anului 2018; 

- sume achitate , aferente perioadelor viitoare;                            

 

C) Datoriile  

Datoriile societatii au urmatoarea structura: 

Denumire element Semestrul I 2017 Semestrul I 2018 Diferente (2018-2017) 

Datorii pe termen  lung 99.682.723 110.140.133 10.457.410 

- credite bancare 85.985.990 97.117.926 11.131.936 

- leasing financiar 226.636 122.818 -103.818 

- garantii de buna executie retinute 1.946.798 1.653.825 -292.973 

impozit pe profit amanat 11.440.173 11.162.438 -277.735 

prov pt garantii de buna executie retinute 83.126 83.126 0 

Datorii pe termen scurt 14.858.008 17.387.454 2.529.446 

- credite bancare 5.903.908 8.323.106 2.419.198 

- leasing financiar 216.636 211.888 -4.748 

-alte imprumuturi 833.832 0 -833.832 

- datorii comerciale 4.958.284 4.193.122 -765.162 

- datorii catre salariati 146.685 156.899 10.214 

- impozite si taxe 221.541 1.098.940 877.399 

- garantii de buna executie retinute 1.203.064 1.392.167 189.103 

-creditori diversi 1.374.058 2.011.332 637.274 

Total General 114.540.731 127.527.587 12.986.856 

 

Dupa cum se vede din tabel, in Semestrul 1 al anului 2018, fata de aceeasi perioada a anului 

trecut, datoriile societatii au crescut . Cresterea a fost determinata de creditele bancare pe termen 

lung.Cresterea  acestora s-a datorat contractarii unor credite pentru investitii, destinate finantarii 

programelor investitionale ale societatii. 

Celelalte categorii de datorii s-au redus sau au crescut nesemnificativ.Se remarca totusi 

cresterea datoriilor cu impozitele si taxe, datorita cresterii datoriei cu impozitul pe profit. Impozitul 

pe profit este mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut, datorita faptului ca si profitul brut 

a fost mai mare.  

 

Sumele datorate institutiilor de credit se compun din linii de credit, precum si credite 

bancare pe termen lung, contractate pentru finantarea investitiilor derulate de societate, respectiv 

 

- Credite de investitii, contractate in EURO 

 

Nr crt Banca Destinatia 
Suma 
acordata 

Sold la 
30.06.2018 

1 CEC Bank SA credit pentru investitii 8.142.000 8.142.000 

2 CEC Bank SA credit pentru investitii 493.160 402.611 

3 CEC Bank SA credit pentru investitii 6.550.000 6.374.284 

4 CEC Bank SA dezvoltare depozit 10.000 mp 3.900.000 3.844.802 

5 CEC Bank SA reabilitare infrastructura PLT 1.078.129 1.050.129 

6 CEC Bank SA finantare amenajari depozite PLT 869.953 749.248 

  Total General 20.563.074 
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In afara acestor credite pentru investitii, societatea mai are contractat de la CEC Bank SA: 

- linie de credit in suma de 4.500.000 lei, cu scadenta in august 2019; 

-facilitate de credit la termen pentru investitii, in suma totala de 9.000.000 lei. Din acest plafon, la 

data de 30.06.2018 era utilizata suma de 4.995.759 lei. Scadenta acestei facilitati este  la 30.08.2022  

 - plafon pentru emitere de scrisori de garantie bancara in suma de  5.550.000 lei, cu scadenta in 

august 2018. 

 

Aceste credite sunt garantate de societate cu bunuri imobiliare. 

 

D) Capitaluri proprii  

 

Capitalurile proprii au scazut in perioada analizata cu suma de 2.503.338 lei. 

In perioada 01.07.2017-30.06.2018, societatea a inregistrat profituri nete in suma de 2.015.256 lei 

In perioada analizata, au fost  distribuite dividende brute  catre actionari in suma de  4.518.592 lei   

 

b) Situatia rezultatului global 

 

Rezultatele financiare inregistrate in primul semestru al anului 2018 , comparativ cu aceeasi 

perioada a anului trecut sunt  prezentate mai jos: 

 

Element 30/06/2018 30/06/2017 

Cifra de Afaceri 17.989.255 12.061.841 

Alte venituri din exploatare 201.866 80.298 

Variatia stocurilor 0 0 

Total venituri din exploatare 18.191.121 12.142.139 

  

Cheltuieli din exploatare-total-din care 13.263.356 9.466.484 

          Ch cu materiile prime si materialele 3.848.582 1.530.729 

          Ch cu personalul 1.084.127 1.036.775 

          Ch cu amortizarile 5.683.730 4.600.900 

          

Profit Operational 4.927.765 2.675.655 

  

Venituri financiare 1.340 3.362 

Cheltuieli financiare 1.665.248 1.489.064 

 
 
Rezultat financiar -1.663.908 -1.485.702 

  

Rezultat inainte de impozitare 3.263.857 1.189.953 

Cheltuieli cu impozitul pe profit 562.550 226.526 

Rezultat net 2.701.307 963.427 

 

Cifra de afaceri inregistrata in semestrul I al anului 2018 a fost de 17.989.255 lei, mai mare cu 49%  

decat cea inregistrata in aceeasi perioada a anului trecut.  
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Veniturile totale din exploatare au fost de  18.191.121   lei, mai mari decat cele inregistrate in 

semestrul I al anului precendent cu 50 %.  

Profitul operational  a fost de 4.927.765  lei, cu 84 % mai mare decat cel inregistrat in Semestrul I 

2017.. 

Rata profitului din exploatare la 30.06.2018  a fost de  27 %. 

EBIDTA inregistrata in primul semestru din 2018 a fost de 10.611.495 lei, respectiv 59% din Cifra 

de afaceri. 

EBIDTA inregistrata in primul semestru din 2017 a fost de 7.276.555 lei, respectiv 60 % din Cifra 

de afaceri. 

  

Pierderea financiara  a fost de  1.663.908 lei.Societatea a inregistrat cheltuieli cu dobanzile in suma 

de 1.616.380 lei. 

Profitul inainte de impozitare inregistrat in primul semestru al anului 2018 a fost de 3.263.857 lei, 

iar profitul net a fost de 2.701.307 lei. 

 

c) Analiza cash-flow-lui 

 

in lei Semestrul I 2018 

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare  
Incasari de la clienti 21.310.155 

Plati catre furnizori -14.025.867 

Plati catre angajati -609.536 

Plati catre bugetul statului -2.307.457 

Alte plati aferente activitatii din exploatare -641.318 

Dobanzi platite 0 

Impozit pe profit platit -181.563 

Numerar net din (utilizat in) activitatile din exploatare 3.544.414 

  
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii  
Recuperari din imprumuturi acordate societatilor afilitate 1.407.000 

incasari din vanzarea de imobilizari corporale 0 

Plati pentru finantarea societatilor afiliate -690.000 

Plati pt achizitionarea de imobilizari corporale -677.442 

Numerar net din (utilizat in) activitatile de investitii 39.558 

  
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare  
Incasari din credite bancare contractate pe termen lung 5.234.911 

Plata datoriilor aferente creditelor bancare -4.614.587 

Plata datoriilor aferente leasingului financiar -169.251 

Plata dividendelor -2.063.134 
 
  

Plata altor datorii aferente activitatii de finantare -52.492 

Numerar net din (utilizat in) activitatile de finantare -1.664.553 

   

Cresterea neta a numerarului si ecivalentelor de numerar 1.919.419 

Efectul variatiei cursului de schimb asupra numerarului -15.176 

  
 4.980.516 
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Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar 

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar 6.884.759 

 

La inceputul perioadei disponibilul era de 4.980.516  lei. 

 

Activitatea de exploatare a generat un excedent  de  numerar in suma de 3.544.414  lei.  

Activitatea de investitii a firmei a generat  plati in suma de 1.367.442 lei si incasari in suma 

de 1.407.000 lei. 

  Activitatea de finantare a generat   intrari de numerar in suma de  5.234.911 lei,  iesiri de 

numerar (rambursarea datoriilor financiare)  in valoare de 6.899.464  lei, rezultand un deficit in 

suma de 1.664.553 lei. 

Intrarile de numerar din activitatea de finantare au fost utilizate pentru finantarea platilor aferente 

activitatii de dezvoltare. 

 

La sfarsitul  perioadei disponibilul era de  6.884.759,  in crestere fata de inceputul 

anului.Disponibilul aflat la dispozitia societatii este  suficient pentru ca societatea sa-si desfasoare 

activitatea in cele mai bune conditii si sa-si onoreze toate obligatiile scadente. 

 

2 Analiza activitatii societatii comerciale   

 

2.1.Analiza factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii  

 

 In prezent activitatea principala a societatii o constituie  activitatea de inchiriere spatii logistice si 

industriale, concretizata in gestionarea Parcului Logistic Transilvania, precum si a parcului logistic 

TRC Park Cluj, situat in TETAROM III Jucu. 

 

Aceasta activitate inregistreaza o tendinta crescatoare , concretizata prin cresterea suprafetei 

spatiilor inchiriabile. Aceasta tendinta pozitiva se regaseste si in venituri, care au crescut constant in 

primul semestru al anului 2018, de la o Cifra de afaceri de 12.061.841 in primul semestru al  anului 

2017 la o Cifra de Afaceri de 17.989.255 lei in primul semestru al anului 2018. 

De asemnenea, societatea inregisteaza cereri pentru spatii suplimentare, fenomen care a constituit 

premizele pentru dezvoltarea unui nou parc logistic in TETAROM III Jucu. 

Societatea are in continuare planuri de extindere si dezvoltare de noi spatii industriale. 

 

Astfel in prezent societatea a finalizat prima faza de dezvoltare a parcului logistic TRC Parc Cluj, 

situat in Parcul Industrial TETAROM III Jucu. Aceasta faza a demarat in anul 2016 si s-a incheiat 

la sfarsitul anului 2017, fiind livrati cca 30.000 mp de depozite clasa A. 

 

In prezent societatea are in pregatire o noua etapa de dezvoltare in respectiva locatie. Lucrarile sunt 

programate sa demareze in a 2-a jumatate a anului 2018 sau in prima jumatate a anului 2019.  

 

De asemenea societatea va dezvolta parcuri industriale si in alte zone ale tarii. In prezent societatea 

efectueaza demersurile initiale, urmand ca in a doua jumatate a anului  2018  sau in prima jumatate 

a anului 2019 sa inceapa efectiv etapele de constructie a noilor depozite. 

 

Societatea are acces  facil la surse de finantare , costurile incadrandu-se in marjele normale ale 

pietei.  
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In ceea ce priveste riscul de neincasare a creantelor, societatea are implementate politici clare si 

eficiente de gestionare a relatiei cu clientii , astfel incat nu inregistreaza intarzieri majore in 

incasarea creantelor . 

   

2.2 Societatea a efectuat urmatoarele investitii in primul semestru al anului 2018: 

 

Grupa de imobilizari Semestrul I 2017 Semestrul I 2018 

Programe informatice 0 13.527 

Terenuri 0 360.328 

Constructii 0 39.514 

Masini si utilaje 0 67.643 

Mijloace de transport 815.193 69.400 

Mobilier, birotica 15.756 41.028 

Imobilizari corporale in curs 14.268.662 4.899.306 

Total 15.099.611 5.490.746 

 

In semestrul I al anului 2018  societatea si-a finantat investitiile atat prin credite bancare, cat 

si prin surse proprii.Principalele investitii imobiliare au fost: 

-finalizarea lucrarilor la Parcul logistic TRC PARK Cluj (dezvoltat in TETAROM III Jucu), 

faza I, etapa 2 

-lucrari de modernizare depozite existente, la solicitarea chiriasilor. Aceste lucrari au fost 

finantate din surse proprii si prin credit bancar; 

            -achizitia unui teren in suprafata de 500 mp, cu constructii, situat pe strada Orastiei, nr 10. 

Acest teren va face parte din viitoarele dezvoltari ale Parcului Logistic Transilvania. 

 

2.3 Evenimente care afecteaza veniturile din exploatare: 

 

Componenta cifrei de afaceri 

 

Activitate 
Semestrul 1 2017 Semestrul 1 2018 

Valoare % din total Valoare % din total 

Parc logistic Transilvania 9.934.761 82,37 11.798.158 65,58 

TRC Park Cluj 1.587.323 13,16 5.725.925 31,83 

Baza sportiva 470.135 3,90 448.967 2,50 

Activitati diverse 69.622 0,58 16.205 0,09 

Total 12.061.841 100,00 17.989.255 100,00 

 

Activitatea principala a societatii este cea de  de inchiriere spatiu, societatea detinand si operand 

2 parcuri logistice. 

 

 

      Societatea dispune si de o divizie de constructii montaj, pe care o utilizeaza pentru a asigura 

mentenanta  Parcurilor Logistice operate de societate si pentru a sustine activitatea de investitii a 

societatii. 

 

In ceea ce priveste veniturile din inchirerea spatiilor, acestea au crescut  fata de semestrul I 2017, 

intrucat fata de aceeasi perioada a anului trecut societatea si-a majorat volumul spatiile destinate  
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inchirierii. De asemenea, au fost modernizate o serie de spatii mai vechi, societatea majorand 

nivelul chiriilor pentru acele spatii 

  

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale: 

 In perioada analizata, societatea nu a fost in situatia de a nu-si putea respecta obligatiile financiare. 

In ceea ce priveste schimbarile in actionariatul societatii comerciale, in primul semestru al anului 

2018 nu au avut loc schimbari semnificative. 

 

Situatiile financiare aferente semestrului I al anului 2018 au fost supuse auditului statutar, fiind 

auditate de catre Dl Fatacean Gheorghe, auditor financiar cu Carnet  CAFR nr 3644/2010.  
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Situatia pozitiei financiare   
la 30.06.2018   

   
in lei 30-iun.-18 31-dec.-17 

ACTIVE   
Imobilizari corporale 13.492.414 14.299.380 

Investitii imobiliare 177.720.838 177.139.696 

Imobilizari necorporale 80.959 81.761 

Investitii detinute pana la scadenta 6.001.436 5.909.835 

Creante comerciale si similare pe termen lung 10.930.913 11.408.951 

Total active imobilizate 208.226.560 208.839.623 

   
Stocuri 231.885 315.861 

Creante comerciale pe termen scurt 2.934.722 1.887.844 

Alte creante 1.081.872 1.874.532 

Cheltuieli in avans 477.206 39.683 

Numerar si echivalente de numerar 6.884.759 4.980.516 

Total active curente 11.610.444 9.098.436 

TOTAL ACTIVE 219.837.004 217.938.059 

   
CAPITALURI PROPRII   
Capital social 26.391.783 26.391.783 

Ajustari ale capitalului social 27.019.805 27.019.805 

Rezerve 7.033.296 6.871.156 

Rezultatul reportat 31.969.077 31.669.213 

Actiuni proprii -104.544 -104.544 

Total capitaluri proprii 92.309.417 91.847.413 

   
DATORII   
Imprumuturi pe termen lung 98.894.569 103.239.576 

Datorii privind impozitul pe profit amanat 11.162.438 11.395.445 

Provizioane pe termen lung 83.126 83.126 

Total Datorii pe termen lung 110.140.133 114.718.147 

   
Datorii comerciale 4.193.122 5.840.217 

Imprumuturi pe termen scurt 9.954.082 3.788.515 

Alte datorii 3.240.250 1.743.767 

Total datorii curente 17.387.454 11.372.499 

TOTAL DATORII 127.527.587 126.090.646 

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII 219.837.004 217.938.059 
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Situatia Rezultatului Global   
la 30.06.2018   

 30 iunie 2018 30 iunie 2017 

   

 lei lei 

Venituri din Cifra de Afaceri 17.989.255 12.061.841 

Alte venituri 201.866 80.298 

Variatia stocurilor de produse finite si prod in curs de ex 0 0 

Total Venituri din exploatare 18.191.121 12.142.139 

   
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 3.848.582 1.530.729 

Cheltuieli cu serviciile executate de terti 2.370.587 1.794.166 

Cheltuieli cu personalul 1.084.127 1.036.775 

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea 5.683.730 4.600.900 

Cheltuieli privind marfurile 44.454 48.344 

Alte cheltuieli 231.876 455.570 

Total cheltuieli din exploatare 13.263.356 9.466.484 

   
Profitul operational 4.927.765 2.675.655 

   
Venituri financiare 1.340 3.362 

   
Cheltuieli privind dobanzile 1.616.380 1.200.397 

Alte cheltuieli financiare 48.868 288.667 

Total cheltuieli financiare 1.665.248 1.489.064 

   
Rezultat financiar -1.663.908 -1.485.702 

   
Profitul inainte de impozitare 3.263.857 1.189.953 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 795.557 266.044 

Venituri din impozitul amanat 233.007 39.518 

Profitul net al perioadei 2.701.307 963.427 

Alte elemente ale rezultatului global 0 0 

REZULTATUL GLOBAL AL PERIOADEI 2.701.307 963.427 

   
Rezultatul pe actiune   
De baza 3,38 1,20 

Diluat 3,38 1,20 
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Situatia modificarilor capitalurilor proprii 
 

 

în lei  Capital social  
 Ajustări ale 

capitalului social  
 Actiuni proprii   Rezerve  

 Rezultatul 
reportat  

 Rezultatul reportat 
provenit din adoptarea 
IFRS, mai putin IAS 29  

 Rezultatul reportat 
provenit din adoptarea 

pentru prima dată a 
IAS 29  

 Total capitaluri 
proprii   

                  

Soldul la Ianuarie 2018 26.391.783 27.019.805  (104.544) 6.871.156  (314.611) 59.003.629  (27.019.805) 91.847.413 

Emisiune de capital social  -  -       - 

Anulare actiuni proprii  -  -  -  -  -  -   - 

Total rezultat global aferent perioadei 
       

 - 

Rezultatul net al perioadei  -  -  -  - 2.701.307 
 

 - 2.701.307 

Alte elemente ale rezultatului global 
       

 - 

Repartizare la rezerva legală  -  -  - 162.140  (162.140)  -  -  - 

Repartizare la alte rezerve  -  -  -  -  -  -  -  - 

Repartizare pt plata dividende    -   (1.031.593)  (1.207.710)   (2.239.303) 

Soldul la 30 iunie 2018 26.391.783 27.019.805  (104.544) 7.033.296 1.192.963 57.795.919  (27.019.805) 92.309.417 

                  

Soldul la Ianuarie 2017 26.391.783 27.019.805  (104.544) 6.593.782 599.012 60.369.295  (27.019.805) 93.849.328 

Emisiune de capital social  -  -       - 

Anulare actiuni proprii  -  -  -  -  -  -   - 

Total rezultat global aferent perioadei 
       

 - 

Rezultatul net al perioadei  -  -  -  - 963.427 
 

 - 963.427 

Alte elemente ale rezultatului global 
       

 - 

Repartizare la rezerva legală  -  -  - 57.774  (57.774)  -  -  - 

Repartizare la alte rezerve  -  -  -  -  -  -  -  - 

Repartizare pt plata dividende    -   -    - 

Soldul la 30 iunie 2017 26.391.783 27.019.805  (104.544) 6.651.556 1.504.665 60.369.295  (27.019.805) 94.812.755 
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Situatia fluxurilor de trezorerie 
 

la 30.06.2018 

in lei 

 

in lei Semestrul I 2018 Semestrul I 2017 

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare   

Incasari de la clienti 21.310.155 20.103.606 

Plati catre furnizori -14.025.867 -21.583.287 

Plati catre angajati -609.536 -613.108 

Plati catre bugetul statului -2.307.457 -1.249.767 

Alte plati aferente activitatii din exploatare -641.318 0 

Dobanzi platite 0 -18.721 

Impozit pe profit platit -181.563 -59.102 

Numerar net din (utilizat in) activitatile din exploatare 3.544.414 -3.420.379 

   

Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii   

Recuperari din imprumuturi acordate societatilor afilitate 1.407.000 0 

incasari din vanzarea de imobilizari corporale 0 0 

Plati pentru finantarea societatilor afiliate -690.000 -2.685.050 

Plati pt achizitionarea de imobilizari corporale -677.442 -1.203.558 

Numerar net din (utilizat in) activitatile de investitii 39.558 -3.888.608 

   

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare   

Incasari din credite bancare contractate pe termen lung 5.234.911 13.349.897 

Plata datoriilor aferente creditelor bancare -4.614.587 -1.601.950 

Plata datoriilor aferente leasingului financiar -169.251 -342.569 

Plata dividendelor -2.063.134 0 

Plata altor datorii aferente activitatii de finantare -52.492 -158.327 

Numerar net din (utilizat in) activitatile de finantare -1.664.553 11.247.051 

     

Cresterea neta a numerarului si ecivalentelor de numerar 1.919.419 3.938.064 

Efectul variatiei cursului de schimb asupra numerarului -15.176 -24.679 

   

Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar 4.980.516 2.684.550 

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar 6.884.759 6.597.935 
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Note explicative  selectate la situatiile financiare 
 

Pentru semestrul I 2018 

 

1. Entitatea care raportează 

S.C. Transilvania Construcții S.A. („Societatea”) este o societate comercială pe acțiuni care funcţionează în 

România în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societăţile comerciale și care s-a înființat în 

data de 30 noiembrie 1990, în baza Deciziei Prefecturii Cluj nr. 54, prin reorganizarea TRCL Cluj.  

Societatea are sediul social în Cluj Napoca, str. Taietura Turcului,  nr.47, etaj 3,  județul Cluj, cod unic de 

înregistrare RO 199044, nr. înregistrare O.R.C. J12/8/1991. 

Societatea are ca obiect de activitate principal, inscris la Oficiul Registrului Comertului Cluj  lucrări de 

construcții clădiri rezidențiale și nerezidențiale. 

Activitatea principala efectiv desfasurata de societate este inchirieriea si subinchirierea bunurilor imobiliare 

proprii sau inchiriate.  

Acţiunile Societăţii sunt înscrise la Cota Bursei de Valori Bucureşti, categoria standard, cu indicativul COTR, 

începând cu luna august 2008. 

La 30 Iunie 2018, Societatea avea urmatoarea componenta a capitalului social: 

 

Nr crt Denumire actionar Nr actiuni % Valoare 

1 Timofte Andrei-Iancu 461.635 57,72 15.233.955 

2 Timofte Mircea 285.072 35,65 9.407.376 

3 Persoane Fizice 49.347 6,17 1.628.451 

4 Persoane Juridice 3.697 0,46 122.001 

  Total 799.751 100,00 26.391.783 

 

Evidenţa acţiunilor și acţionarilor este ţinută în condiţiile legii de către S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti. 

2. Bazele întocmirii     

a) Declarația de conformitate 

Situaţiile financiare individuale se întocmesc de către Societate în conformitate cu Standardele Internaționale 

de Raportare Financiară (“IFRS”) avizate de Uniunea Europeana.Societatea aplica reglementarile cuprinse in 

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 2844/din 12 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 

Data tranziţiei la Standardele Internaționale de Raportare Financiară a fost 1 ianuarie 2011. 

Începând cu exercițiul financiar al anului 2012, societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise 

la tranzacționare pe o piață reglementată au obligația de a aplica IFRS la întocmirea situațiilor financiare . 

b) Prezentarea situațiilor financiare Situaţiile financiare individuale sunt prezentate în conformitate 

cu cerinţele IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare. Societatea a adoptat o prezentare bazată pe 

lichiditate în cadrul situaţiei poziţiei financiare şi o prezentare a veniturilor şi cheltuielilor în funcţie 

de natura lor în cadrul situaţiei rezultatului global, considerând că aceste metode de prezentare oferă 

informaţii care sunt credibile şi mai relevante decât cele care ar fi fost prezentate în baza altor metode 

permise de IAS 1.  
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La intocmirea situatiile financiare aferente semestrului 1 2018 s-a tinut cont de prevedeile IAS 34 

privind raportarea financiara interimara. 

(c) Moneda funcțională și de prezentare 

Conducerea Societăţii consideră că moneda funcţională, aşa cum este aceasta definită de IAS 21 

Efectele variaţiei cursului de schimb valutar, este leul românesc (lei). Situaţiile financiare 

individuale sunt prezentate în lei, rotunjite la cel mai apropiat leu, monedă pe care conducerea 

Societăţii a ales-o ca monedă de prezentare.  

 

(d) Bazele evaluării  

Situațiile financiare individuale au fost întocmite pe baza costului istoric cu excepția terenurilor și 

clădirilor care sunt evaluate utilizând modelul costului presupus.Politicile contabile definite mai jos 

au fost aplicate consecvent pentru toate perioadele prezentate în aceste situaţii financiare respectiv la 

întocmirea situaţiei poziţiei financiare la data de 1 ianuarie 2011 în scopul tranziţiei la IFRS. Aceste 

situații financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.  

(e) Utilizarea estimărilor şi judecăţilor 

Pregătirea situaţiilor financiare individuale în conformitate cu Standardele Internaționale de 

Raportare Financiară (“IFRS”) presupune utilizarea din partea conducerii a unor estimări, judecăţi şi 

ipoteze ce afectează aplicarea politicilor contabile precum şi valoarea raportată a activelor, datoriilor, 

veniturilor şi cheltuielilor. Judecăţile şi ipotezele asociate acestor estimări sunt bazate pe experienţa 

istorică precum şi pe alţi factori consideraţi rezonabili în contextul acestor estimări. Rezultatele 

acestor estimări formează baza judecăţilor referitoare la valorile contabile ale activelor şi datoriilor 

care nu pot fi obţinute din alte surse de informaţii. Rezultatele obţinute pot fi diferite de valorile 

estimărilor. 

Judecăţile şi ipotezele ce stau la baza lor sunt revizuite periodic de către Societate. Revizuirile 

estimărilor contabile sunt recunoscute în perioada în care estimările sunt revizuite, dacă revizuirile 

afectează doar acea perioadă, sau în perioada în care estimările sunt revizuite şi perioadele viitoare 

dacă revizuirile afectează atât perioada curentă cât şi perioadele viitoare. 

Pregătirea situaţiilor financiare individuale în conformitate cu IFRS presupune utilizarea de către 

conducere a unor raţionamente profesionale, estimări şi ipoteze care afectează aplicarea politicilor 

contabile şi valoarea raportată a activelor, datoriilor, veniturilor şi cheltuielilor. Rezultatele efective 

pot diferi de valorile estimate. 

Estimările şi ipotezele care stau la baza acestora sunt revizuite periodic. Revizuirile estimărilor 

contabile sunt recunoscute în perioada în care estimarea a fost revizuită şi în perioadele viitoare 

afectate. 

Politicile contabile nu s-au modificat fata de politicile contabile utilizate pentru intocmirea 

situatiilor financiare la 31.12.2017. 

Activitatea societatii de desfasoara de o maniera continua, avand o evolutie uniforma pe parcursul 

exercitiului financiar.Singurul tratament contabil care nu se aplica in cazul raportarilor intermimare 

este analiza clientilor incerti sau in litigiu.Aceasta operatiune se efectueaza la inchiderea 

exercitiului financiar si tot atunci are loc estimarea deprecierii creantelor.    

 

 



 

19 

 

 

3. Evenimente semnificative. 

In primul semestru al anului 2018, in conformitate cu Hotararea AGOA din 26.04.2018, societatea a 

acordat dividende in suma de 2.239.302,8 lei. Dividendul brut/actiune a fost de 2,8 lei. Data platii 

dividendelor a fost stabilita in 05 iunie 2018. 

 

De asemenea, tot in sedinta AGOA din 26.04.2018, Adunarea Generala a Actionarilor a prelungit 

mandatele administratorilor pana in data de 18.03.2022.Componenta Consiliului de Adminsitratia a 

ramas neschimbata.  

 

4. Achizitii si cedari de imobilizari corporale. 

In cursul primului semestru societatea a efectuat o serie de investitii in imobilizari corporale, 

necorporale si  active imobiliare. Situatia investiiilor efectuate este urmatoarea: 

1.Active imobilizate receptionate: 

Tip activ Denumire activ Valoare-lei Operatiune 

Echipamente si utilaje Autoturism Audi A3 69.400 investitie noua 

Active imobiliare Casa de locuit Orastiei , nr 10 26.903 investitie noua 

Active imobiliare Anexe Gospodaresti, Orastiei nr 10 12.611 investitie noua 

Active imobiliare Teren 500 mp. Str Orastiei, nr 10 360.328 investitie noua 

Echipamente si utilaje Schela Mobila 3.384 investitie noua 

Echipamente si utilaje Echipamente IT 77.851 investitie noua 

Echipamente si utilaje Grup Electrogen trifazat 27.437 investitie noua 

Programe informatice Licente Back-up server 13.528 investitie noua 

Total General achizitii active 591.442   

 

 

In perioada 01.01.2018-30.06.2018 societatea a demolat 2 constructii vechi, care nu mai prezentau 

utilitate economica (o magazie, respectiv o anexa pod bascula).Valoarea de inventar a acestor 

constructii a fost de 1.095.048 lei, valoarea neamortizata fiind de 33.642 lei. 

 

5. Tranzactii cu partile afiliate 

 

Societatea are ca si parti afiliate urmatoarele societati: 

 

1.SC Melisa Prod SRL, cu sediul social in localitatea Cluj Napoca, strada Orastiei, nr 10, judetul Cluj, 

CUI: RO 17597400, J12/1857/2005. 

Capitalul social al societatii este compus din 20 de parti sociale, din care 19 sunt detinute de SC 

Transilvania Constructii SA si o parte de catre dl Timofte Andrei. 

Incepand cu anul 2011 societatea respectiva nu a desfasurat nicio activitate. 

In Semestrul I 2018 societatea nu a desfasurat nicio tranzactie cu SC Melisa Prod SRL.(0 tranzactii 

in semestrul I 2017). 

 

2. SC Brieta Industrial Com SRL, cu sediul in localitatea Cluj Napoca, strada Meseriilor, nr 27, 

Judetul Cluj, CUI RO 6839037, J12/4795/1994.Soceitatea are un capital social in suma de 17.480 lei, 

compus din 1748 parti sociele, detinute in modul urmator: 
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874 parti sociale-D-na Timofte Gabriela; 

874 parti sociale:Dl Timofte Mircea 

 

Societatea a desfasurat urmatoarele tranzactii cu SC Brieta Industrial COM: 

 

-in semestrul I 2018 societatea  a  desfasurat urmatoarele tranzactii  cu Brieta Industrial Com: 

 

              Sold initial creditor  cont 404:              0,00 lei; 

              Rulaj creditor cont 404:               69.400,00 lei; 

              Rulaj debitor  cont 404:               69.400,00 lei; 

              Sold final creditor cont 404:                 0,00 lei  

 

Tranzactiile au constat in achizitia de catre Transilvania Constructii a unui autoturism AUDI A3. 

Tranzactia s-a realizat la valori de piata, pe baza raportului de evaluare intocmit de catre un evaluator 

autorizat.  

 

Semestrul I 2017-societatea nu a desfasurat nicio tranzactie cu Brieta Industrial Com . 

 

3.Alte parti afiliate: 

 

- Novis Plaza, avand CUI 35226850, cu sediul in Cluj Napoca, strada Taiatura Turcului, nr 47, etaj 

3 

- ABC Facility Management, avand CUI 35226834, cu sediul in Cluj Napoca, strada Orastiei, nr 10; 

- Invincible Real Estate, avand CUI 35226842, cu sediul in Cluj Napoca, strada Orastiei, nr 10; 

 

In aceste societati Transilvania Constructii detine 95% din capital social (19 parti sociale).  

Societatea Invincible Real Estate  nu a desfasurat nicio activitate de la infiintare pana la data 

prezentului raport. 

 

Societatea a desfasurat urmatoarele tranzactii cu aceste societati , in primele 6 luni din anul 2018: 

 

a) Tranzactii efectuate cu SC Novis Plaza: 

In primul Semestru din anul 2018: 

    

 -acordare imprumut catre Novis Plaza: 

 

              Sold initial debitor  cont 4511:  10.930.551,83 lei; 

              Rulaj debitor cont 4511:                        360,95  lei; 

              Rulaj creditor cont 4511:                           0,00  lei; 

              Sold final debitor cont 4511:     10.930.912,78 lei         

                  

-achizitii de servicii efectuate de la  Novis Plaza (chirie spatiu si refacturare cheltuieli),  

              Sold initial creditor  cont 401:    10.513,27   lei; 

              Rulaj creditor cont 401:             311.820,61  lei; 

              Rulaj debitor  cont 401:             230.885,48  lei; 

              Sold final creditor cont 401:        91.448,40  lei  
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-prestari servicii efectuate catre Novis Plaza:       

 

  Sold initial debitor  cont 4111:     415.192,67  lei; 

              Rulaj debitor cont 4111:                          0,00  lei; 

              Rulaj creditor cont 4111:              230.885,48  lei; 

              Sold final debitor cont 4111:        184.307,19  lei     

 

In semestrul I 2017 societatea a desfasurat urmatoarele tranzactii: 

 

-In Semestrul I din anul 2017 societatea si-a majorat participatia detinuta in capitalul social al Novis 

Plaza, de la 190 lei la 45.790 lei. Intrucat si asociatul minoritar si-a majorat participatia, procentul 

detinut in capitalul social al Novis Plaza  a ramas neschimbat, respectiv 95%. 

 

-acordare imprumut catre Novis Plaza:  

 

              Sold initial debitor  cont 4511:  8.599.701,83 lei; 

              Rulaj debitor cont 4511:            2.019.450,00 lei; 

              Rulaj creditor cont 4511:                         0,00 lei; 

              Sold final debitor cont 4511:   10.619.151,83 lei         

 

-achizitii de servicii efectuate de la Novis Plaza  (chirie spatiu si refacturare cheltuieli): 

 

              Sold initial creditor  cont 401:    28.021,87 lei; 

              Rulaj creditor cont 401:            351.403,35 lei; 

              Rulaj debitor  cont 401:            317.490,45 lei; 

              Sold final creditor cont 401:       61.934,77 lei  

 

-prestari servicii efectuate catre Novis Plaza       

 

  Sold initial debitor  cont 4111:  3.439.474,84 lei; 

              Rulaj debitor cont 4111:                 44.139,49 lei; 

              Rulaj creditor cont 4111:            2.417.490,45 lei; 

              Sold final debitor cont 4111:      1.066.123,88 lei         

                       

 

b) Tranzactii efectuate cu ABC Facility Management: 

In primul semestru din anul 2018 

  -acordare imprumut catre ABC Facility Management: 

 

              Sold initial debitor  cont 4511:         1.420.000  lei; 

              Rulaj debitor cont 4511:                      690.000  lei; 

              Rulaj creditor cont 4511:                  1.407.000  lei; 

              Sold final debitor cont 4511:               703.000  lei         

 

In primul semestru din anul 2017: 

-Transilvania Constructii a acordat un imprumut pe termen lung societatii ABC Facility 

Management, in suma de 620.000 lei ; 
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Societatea nu a realizat tranzactii cu Invincible Real Estate SRL. 

                       

6. Raportarea pe segmente 

 

In primul semestru al anului 2018 societatea a realizat o Cifra de Afaceri in valoare de 17.989.255  

lei. 

 

Componenta Cifrei de afaceri este prezentata mai jos. 

  

Activitate 
Semestrul 1 2017 Semestrul 1 2018 

Valoare % din total Valoare % din total 

Parc logistic Transilvania 9.934.761 82,37 11.798.158 65,58 

TRC Park Cluj 1.587.323 13,16 5.725.925 31,83 

Baza sportiva 470.135 3,90 448.967 2,50 

Activitati diverse 69.622 0,58 16.205 0,09 

Total 12.061.841 100,00 17.989.255 100,00 

 

 

Rezultatele segmentelor de activitate ale societatii sunt prezentate mai jos: 

 

Element 

Segmente de activitate 

Parc log. Transilvania TRC Park CLuj Lucrari CM  Alte segmente Total segmente 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Venit. de la cl. externi 11.798.158 9.934.761 5.725.925 1.587.387 0   465.172 539.693 17.989.255 12.061.841 

Veni. din tranz. cu alte segm 0 0 0 0 4.897.204 13.949.889 388.821 458.106 5.286.025 14.407.995 

Profitul pe segment 4.082.651 3.092.690 1.305.980 258.981 300.271 366.562 -177.165 -161.708 5.511.737 3.556.525 

 

 

Reconcilierea veniturilor, profitului sau pierderii aferente segmentelor raportabile 

      
Venituri      
în lei      

    2018 2017 

Total venituri aferente segmentelor raportabile 22.421.287 25.472.037 

Venituri aferente altor segmente  853.993 997.799 

Eliminarea veniturilor din tranzacții cu alte segmente -5.286.025 -14.407.995 

Venituri consolidate    17.989.255 12.061.841 

      
Profit sau pierdere      
în lei      

    2018 2017 

Total profit sau pierdere aferent(ă) segmentelor raportabile 5.688.902 3.718.233 

Profit sau pierdere din alte segmente  -177.165 -161.708 

Subtotal profit    5.511.737 3.556.525 

      
Eliminarea profitului din tranzacții cu alte segmente   
Sume nealocate:      
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Alte venituri    119.353 36.167 

     Alte cheltuieli    -2.367.233 -2.402.739 

Profit sau pierdere înainte de impozitare 3.263.857 1.189.953 

 

 

Situatiile financiare aferente semestrului I al anului 2018 au fost supuse auditului statutar, 

fiind auditate de catre Dl Fatacean Gheorghe, auditor financiar cu Carnet  CAFR nr 3644/2010.  

 

 

Director General 

Timofte Andrei Iancu 

 

Director economic 

Barz Lucian 
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DECLARATIE 
 

In conformitate cu prevederile art 30 din Legea Contabilitatii nr 82/1991 

 

 

S-au intocmit situatiile financiare semestriale  la 30.06.2018 pentru: 

 

Entitate : SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A. 

Judetul : 12-:Cluj; 

Adresa: Localitatea Cluj Napoca, str Taietura Turcului, nr 47, etaj 3 

Telefon: 0264-416597; 

Numar din Registrul Comertului: J12-8-1991; 

Forma de proprietate: 34 Societati Comerciale pe Actiuni 

Activitatea preponderenta: 4120-Lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale 

Cod unic de inregistrare:RO 199044 

 

 

Administratorul societatii, TIMOFTE MIRCEA ,  isi asuma raspunderea pentru intocmirea 

situatiilor financiare semestriale  la 30.06.2018 si confirma ca : 

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate 

cu reglementarile contabile aplicabile; 

b) Situatiile financiare semestriale  ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei 

financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata; 

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate; 

 

 

 

Presedinte CA 

 

Ing Timofte Mircea 
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SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA 

Cluj-Napoca, jud. Cluj 

CUI: R0199044 

R.C: J12/8/1991                

 

 

 

 

 

RAPORTUL 

 

AUDITORULUI   FINANCIAR 

 

INDEPENDENT 
 

30.06.2018 

                

                                        

 

 

 

 

 

 
Auditor financiar : Fătăcean Gheorghe      

Carnet membru CAFR : nr. 3644/2010 

Adresa: Cluj-Napoca, str. Aurel Ciupe, nr. 7C 

Telefon : 0756/012 732 
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RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT 

asupra situatiilor financiare intocmite de 

TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA 

la data de 30.06.2018 

 

Catre, 

             Actionarii TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA 

             Consiliul de administratie TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA 

 

Opinie fara rezerve:           
 

             Am auditat situatiile financiare anuale individuale anexate ale societatii TRANSILVANIA 

CONSTRUCTII SA , care cuprind bilantul incheiat la data de 30.06.2018, contul de profit si 

pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie aferente 

exercitiului incheiat la acea data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii 

explicative. 

  In opinia noastra, situatiile financiare individuale ale societatii TRANSILVANIA 

CONSTRUCTII SA pentru exercitiul financiar incheiat la 30.06.2018 sunt intocmite, de o 

maniera adecvata, in toate aspectele semnificative in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor 

Publice nr 2844/din 12 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară si cu politicile contabile descrise in notele la 

situatiile financiare individuale. 

 Am desfassurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit(ISA).Suntem 

independenti fata de societate conform cu Codul Etic al Profesionistilor Contabili emis de catre Consiliul 

pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili coroborat cu cerintele etice relevante pentru 

auditul situatiilor financiare si ne-am indeplinit celelalte responsabiltati conform acestor cerinte. 

Consideram ca probele de audit obtinute sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza a opiniei noastre 

de audit. 

  

Situatiile financiare individuale mentionate mai sus se refera la: 

 

1.Capitaluri proprii                                                          92.309.417      lei 

2.Cifra de afaceri                                                             17.989.255        lei 

3.Rezultatul exercitiului financiar: PROFIT                     2.701.307         lei 

 

 

 

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare individuale 

   

 

 

              Conducerea societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii 

financiare individuale in conformitate cu  Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 2844/din 12  
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decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale 

de Raportare Financiară, cu OMFP nr. 2531/11.07.2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare 

contabila la 30 iunie 2018 a operatorilor economici , precum si pentru modificarea si completarea unor 

reglementari contabile  si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare individuale, si pentru 

acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare 

care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. Aceasta responsabilitate 

include: proiectarea, implementarea si mentinerea sistemului de control intern asupra intocmirii si 

prezentarii fidele a unor situatii financiare individuale care sa nu prezinte denaturari semnificative, datorate 

fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile 

rezonabile in circumstantele date. 

 

Responsabilitatea auditorului 

 

             Responsabilitatea noastra este, ca pe baza auditului nostru, sa exprimam o opinie asupra acestor 

situatii financiare individuale. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele 

Internatioanale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde 

prevad conformitatea cu cerintele etice si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii 

asigurarii rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de denaturari 

semnificative. 

 

             Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la 

valorile si prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, 

inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de 

frauda, fie de eroare. In efectuarea acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern 

relevant pentru intocmirea de catre entitate a situatiilor financiare in vederea conceperii de proceduri de 

audit care sa fie adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta 

controlului intern al entitatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor 

contabile si a caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de catre conducere, precum si 

evaluarea prezentarii situatiilor financiare. 
 

           Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o 

baza pentru opinia noastra de audit. 

Alte aspecte 

           Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost 

efectuat pentru a putea raporta actionarilor societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-

un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne 

asumam responsabilitatea decat fata de societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul 

nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata. 

            Situatiile financiare individuale anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatele 

operatiunilor si fluxurile de numerar ale societatii in conformitate cu cerintele Standardelor 

Internationale de Raportare Financiara. De aceea situatiile financiare individuale anexate nu sunt 

intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania. 
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Raport asupra raportului administratorilor             

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorilor 

in conformitate cu cerintele cu  Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 2844/din 12 decembrie 2016 

pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare 

Financiară, punctele 15-20 , care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe 

care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu 

contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii. 

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare individuale. 

Opinia noastra asupra situatiilor financiare individiuale nu acopera raportul administratorilor. 

In legatura cu auditul nostru privind situatiie financiare individuale, noi am citit raportul 

administratorilor anexat situatiilor financiare individuale si raportam ca: 

a) in raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate 

aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare individuale 

anexate; 

b) raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, 

informatiile cerute de OMFP 2844/2016, punctele 15-20; 

c) in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare 
individuale pentrun exercitiul financiar incheiat la 30.06.2018 cu privire la S.C. 
TRANSILVANIA CONSTRUCTII Sa si la mediul acesteia, nu am identificat informatii 
incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ. 

 
 

 

. 

 

Data: 03.08.2018 

Pentru si in numele: Fătăcean Gheorghe   

Auditor financiar: 

                                                     

 

 


