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S.C. TRANSCOM S.A.  

CUI RO1574478; J40/846/1991 

Str. Spataru Preda, nr. 7B. Birouri – C2, et.1, camera 4 

BUCURESTI, SECT. 5, e-mail:transcom@transcom.ro 

 

 

 

 

 

RAPORT SEMESTRIAL 

pentru semestrul I 2022 

Raport al Administratorului unic 

 

 

 

 

Raportul semestrial conform Regulament ASF nr. 5/2018. 

 

Data raportului: 25.08.2022 

Denumirea emitentului: SC TRANSCOM SA 

Sediul social: str. Spataru Preda,  nr. 7 B, sector 5, Bucuresti 

Tel: 0213177148 

C.I.F. RO1574478 

Nr. ORC: J40/846/1991 

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – sistemul alternativ de 

tranzactionare ATS- AeRO – administrat de Bursa de Valori Bucuresti. 

Capital social subscris si  varsat: 1169822,20 lei 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: actiuni nominative in forma 

dematerializata inregistrate la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA. 

 

 

Evenimentul important de raportat:  

 

I. Evenimentul important il reprezinta  finalizarea  constructiei la finele semestrului I 

2022 a 2 blocuri cu 57 de apartamente si amenajarile exterioare respectiv 

drumuri, alei, parcari, spatii verzi la complexul imobiliar Metro City Chitila din 

str. Ariei, nr.12, sector 1, Bucuresti, conform autorizatiei de constructie emisa de 

Primaria sector 1, Bucuresti.  

In cursul semestrului I 2022 nu s-au inregistrat tranzactii intre partile afiliate . 

 

 

 

 

II Situatia economico-financiara 

 

a) Elemente de bilant: 
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SC TRANSCOM SA are in patrimoniu la 30.06.2022: 

Active imobilizate 51197992 lei 

Active circulante 5903750 lei 

 

Societatea detine titlu de proprietate asupra tuturor bunurilor din patrimoniu, principalele 

active din dotare fiind: 

Constructii 1883965 lei 

Terenuri 32523234 lei 

Autovehicule 730165 lei 

Echipamente tehnologice 52121 lei 

 

La 01.01.2022 activele imobilizate se cifreaza la 47025085lei, cresterea  la 51197992 lei 

este urmarea imobilizarilor corporale in curs de executie la punctul de lucru al societatii din 

str. Ariei , nr. 12, sector 1, Bucuresti. 

 

Activele circulante au fost la 01.01.2022-6738464 ei, iar la 30.06.2022 – 5903750 lei,   

diminuarea fiind datorata scaderii disponibilitatilor bancare. 

La 30.06.2022 se inregistreaza datorii in crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut 

urmare a contractarii unui credit bancar termen lung in valoare de 11507851 lei necesar 

lucrarilor de constructii la ansamblul de locuinte din str. Ariei , nr. 12, sector 1, Bucuresti. 

Au crescut datoriile societatii la 30.06.2022 fata de semestrul I 2021, urmare a avansurilor 

incasate la imobilizailor corporale in curs de executie de 6766904 lei si a unui credit bancar 

pe termen scurt de 2137000 lei 

 

SC TRANSCOM SA nu are datorii la bugetul statului la 30.06.2022.  

Pasivele societatii au in componenta la 30.06.2022: 

Capital social 1169822 lei 

Rezerve din reevaluare 31573312 lei 

Rezerve legale 103144 lei 

Pierdere 93263 lei 

Rezultat reportat 1031638 

Total capitaluri proprii 33784653 lei 

 

Comparativ cu total capitaluri la 01.01.2022 – 33876254 lei, diminuarea se datoreaza 

pierderii  inregistrate  la 30.06.2022. 

Nu sunt modificari semnificative privind rezervele legale si rezervele din reevaluare la 

30.06.2022 comparativ cu 30.06.2021. 

 

b) Contul de profit si pierdere: 

La data de 30.06.2022 SC TRANSCOM SA nu inregistreaza plati restante la  

bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale, bugete locale. 

Cifra de afaceri a societatii a fost la 30.06.2022 de 562472 lei, din care productia vanduta – 

562472 lei. 

Veniturile totale se cifreaza la 695698.  

Cheltuielile de exploatare inregistreaza - 772938 lei. 

Principalele cheltuieli de exploatare au fost: 

Cheltuieli cu personalul:  
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- Salarii 

- Asigurari si protectia sociala 

451433 lei 

13677 lei 

Cheltuieli materiale 29263lei 

Prestatii externe 71861 lei 

Amortismente 79350 lei 

Impozite sit axe locale 46308 lei 

  

 

Au scazut cheltuielile de exploatare fata de semestrul I 2021 datorita reducerii cheltuielilor 

privind prestatiile externe.  

Nu s-au constituit provizioane de risc sau pentru diverse cheltuieli. 

Nu au fost dividente declarate si platite. 

Nu au fost situatii de vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in semestrul I 

2022 si nu vor fi astfel de situatii in urmatoarele 6 luni. 

 

c) Cash-flow 

La 01.01.2022 disponibilitatile banesti ale societatii(casa si conturi la banci) erau de 

3748434 lei, iar la 30.06.2022 disponibilitatile banesti sunt la nivelul de 2258590 lei 

diminuate urmare a platilor efectuate de rambursare a creditelor contractate . 

Nu s-a utilizat numerar in cadrul activitatii financiare sau pentru investitii. 

 

 

2. Analiza activitatii societatii comerciale 

2.1. Comparativ cu perioada 01.01.2021-30.06.2021 cifra de afaceri a societatii a  crescut in 

semestrul I 2022 de la 532348 lei la 562472 lei.  

Veniturile din exploatare inregistreaza in semestrul I 2022 695589 lei fata de 621156 lei  in 

semestrul I 2021. 

S-au inregistrat venituri din chirii ,  service auto si depozite – 443146 lei, comparativ cu 

445026 lei la 30.06.2021. 

Veniturile din servicii ITP au inregistrat o crestere de la 73738 lei – semestrul I 2021 la 

91546 lei  -  semestrul I 2022. 

Veniturile din conventiile de parcare au inregistrat o crestere de la 13548 lei in semestrul I 

2021 la 24700 lei in semestrul I 2022. 

Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut exista factori de incertitudine ce afecteaza 

lichiditatea societatii urmare cresterii preturilor la energie electrica si la materialele de 

constructii. 

 

2.2. Nu s-au inregistrat costuri suplimentare cu intretinerea si reparatiile la statia de revizii 

tehnice si ITP comparative cu aceeasi perioada a anului trecut. 

Nu au crescut cheltuielile cu investitia  imobiliara comparativ cu aceeasi perioada a anului 

trecut , dar vor fi cheltuieli semnificative pana la finele anului avand ca sursa de finantare 

creditele contractate. 

2.3. In perioada semestrului I 2022 nu au fost evenimente, tranzactii, schimbari economice 

care sa afecteze semnificativ veniturile din exploatare comparativ cu perioada 

corespunzatoare a anului trecut. 

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale: 

3.1. In perioada semestrului I 2022 SC TRANSCOM SA nu a fost in imposibilitatea de a-si 

respecta obligatiile financiare.  
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La 30.06.2022  SC TRANSCOM SA nu inregistreaza plati restante la impozitele si taxele 

datorate bugetului de stat, asigurarilor sociale, bugetului local. 

Nu avem obligatii restante fata de furnizorii societatii. 

3.2. Nu au fost situatii de modificari in privinta drepturilor detinatorilor de valori  

mobiliare emise de societatea noastra. 

       

4. Tranzactii semnificative 

Nu avem nici un fel de actiuni concertate cu diverse persoane sau cu alte persoane implicate 

privind tranzactii majore incheiate. 

La data de 30.06.2022 SC APRODEX SA detine un numar de 9392021 actiuni, 

reprezentand 80,2859% din capitalul social. 

Nu au fost modificari in structura actionariatului fata de sem I 2021. 

Nu au fost modificari in structurile de conducere ale societatii (administrative sau 

executive). 

Precizam ca raportarea contabila semestriala 2022 a fost auditata conform raportului 

auditorului financiar.,  

 

 

                      Administrator unic,                                            Director economic, 

                       MIHAI FLORICA             MISU DUMITRU 
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Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind 
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 şi care în exerciţiul financiar precedent au 
înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro. 
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
F30 - DATE INFORMATIVE

Suma de control 1.169.822



SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

F10 - pag. 1

                



F10 - pag. 2

5. Alte elemente de capitaluri proprii



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

- lei -

F20 - pag. 1

 



F20 - pag. 2



F20 - pag. 3



DATE INFORMATIVE

- lei -

F30 - pag. 1

 



F30 - pag. 2

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 



F30 - pag. 3



F30 - pag. 4

(din ct. 431+ din ct. 

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

 ****)

          - conturi curente în  
ente



F30 - pag.5



F30 - pag.6

 

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 

economici ****)



F30 -  pag 7

F30 - pag. 7 

- dividendele interimare repartizate 8)



F30 - pag.8

 



Conturi entitati mari, mijlocii si 
mici

1011 SC(+)F10S.R31



 

Declaratie  

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 

 

S-au intocmit situatii financiare anuale la 30/06/2022 pentru: 

Entitate: SC TRANSCOM SA 

Judetul –  Bucuresti 

Adresa: str. Spataru Preda, nr. 7 B, sector 5, Bucuresti 1  

Nr. reg. comertului: J40/846/1990 

Forma de proprietate: - societati comerciale pe actiuni 

Activitatea preponderenta : 4941- transporturi rutiere de marfuri 

Cod identificare fiscala:RO 1574478 

 

         Subsemnatul Mihai Florica – administrator unic si Misu Dumitru – director 

economic ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 

30/06/2022 si confirmam ca: 

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt 

in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, respectiv Legea 

Contabilitatii nt. 82/1991 actualizata – Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru 

aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu directivele europene; 

- Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, 

performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea 

desfasurata; 

- Totodata situatiile financiare –contabile semestriale ofera o imagine corecta si 

conforma cu realitatea activelor, obligatiilor pozitiei financiare, contului de 

profit si pierdere; 

- Raportul Administratorului unic cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si 

performantelor societatii Transcom SA, precum si riscurile  si incertitudinile                           

specifice activitatii; 

- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. 

 

                     Administrator unic, 

                       Mihai Florica                                                       Director Economic, 

                                                                                                        Misu Dumitru 

                                                                                        








