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RAPORT SEMESTRIAL 

(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018) 

LA 30.06.2019 

 

Data raportului: 26.08.2019 

Denumirea societatii comerciale: TRANSGEX S.A.  

Sediul social: Str. Vasile Alecsandri, Nr. 2, localitatea Oradea, jud. Bihor 

Numar de telefon/fax: 0730.099350, 0259/431965 

Cod de identificare fiscala: 202255 

Nr. de ordine în Registrul Comertului: J 05/843/2000 

Capital social subscris si varsat: 13.311.405 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - AeRO 

 

 

 I.  SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA 

a) Bilantul contabil                                                                                                                                                        

(LEI) 

DENUMIREA INDICATORULUI 30.06.2018 30.06.2019 

ACTIVE IMOBILIZATE 17.827.349 17.439.588 

               Imobilizari necorporale 52.858 59.232 

               Imobilizari corporale 14.514.399 14.113.103 

               Imobilizari financiare 3.260.092 3.267.253 

ACTIVE CIRCULANTE 12.994.595 14.266.647 

                STOCURI 356.979 343.289 

                CREANTE 1.471.292 1.684.965 

                INVESTITII PE TERMEN SCURT - - 

                CASA SI CONTURI LA BANCI 11.166.324 12.238.393 

CHELTUIELI IN AVANS 93.215 163.827 

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN 

AN 
996.905 1.622.387 

ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE 12.030.844 12.747.998 

TOTAL ACTIVE  MINUS DATORII CURENTE 29.858.193 30.187.586 

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA  
MAI MARE DE UN AN 

60.514 28.093 

 
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 

157.544 131.660 

VENITURI IN AVANS 106.832 74.704 

CAPITAL  13.311.405 13.311.405 
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PRIME LEGATE DE CAPITAL - - 

REZERVE DIN REEVALUARE 6.545.862 6.494.987 

REZERVE 2.455.463 2.502.448 

REZULTATUL REPORTAT  6.829.048 5.807.378 

REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR 451.586 1.897.000 

CAPITALURI PROPRII-TOTAL 29.593.364 30.013.218 

CAPITALURI TOTAL 29.593.364 30.013.218 

PASIV=ACTIV 30.915.159 31.870.062 

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata 

urmatoarele: 

- Activele care reprezinta cel putin 10% din total sunt: 

• Imobilizarile corporale in valoare de 14.113.103 lei reprezinta 42,29% din totalul activelor 

sunt in scadere cu 2,76% fata de aceeasi perioada a anului trecut; 

• Imobilizarile financiare in valoare de 3.267.253 lei reprezinta 10,26% din totalul activelor 

sunt in crestere cu 0,22% fata de aceeasi perioada a anului trecut 

• Casa si conturi la banci in valoare de 12.238.393 lei reprezinta 38,40% din totalul activelor 

sunt in crestere cu 9,60% fata de aceeasi perioada a anului trecut 

- Total active curente la 30.06.2019 = 14.266.647 lei; 

- Total active curente la 30.06.2018 = 12.994.595 lei; 

La 30.06.2019, total active curente au crescut cu 9,79% fata de aceeasi perioada a anului 2018. 

 

 

- Total pasive curente la 30.06.2019 = 1.622.387 lei; 

Total active curente

14266647 12994595
2018

2019
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- Total pasive curente la 30.06.2018 = 996.905 lei; 

La 30.06.2019, total pasive curente au crescut cu 62,75% fata de perioada anterioara. 

 

Felul datoriilor 30.06.2019 30.06.2018 

1. Credite bancare pe termen lung si mediu - - 

2. Credite bancare pe termen scurt - - 

3. Dobanzi bancare - - 

4. Alte imprumuturi si datorii financiare 199.979 213.503 

5. TVA 73.457 56.521 

6. Impozit pe profit - - 

7. Furnizori 361.869 332.240 

8. Clienti creditori 569.160 486 

9. Datorii cu personalul si asigurarile sociale 176.894 184.287 

10. Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, 

alte datorii) 

268.458 264.274 

11. Decontari cu grupul si alte datorii - - 

12. Creditori diversi 663 7487 

TOTAL 1.650.480 1.058.798 

 
Imobilizari financiare: 
 
Denumirea 

entitatii 

emitente 

Adresa sediu social Valoare 

participatiei  

Procentul de 

detinere in 

capitalul social 

Capitalul propriu al 

emitentului conform 

ultimelor situatii fianciare 

aprobate 

Transgex Jud. Bihor, Mun. 660 66% 1.000 

Total pasive curente

996905

1622387

2018

2019
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Agrotermal 

SRL 

Oradea, str. Vasile 

Alecsandri, nr.2 

Bio Agro 

Termal SRL 

Jud. Bihor, Mun. 

Oradea, str.Secarei, 

nr.22 

350 25,18% 1.390 

Leumi Bank Bucuresti, Bulevardul 

Aviatorilor, nr.45 

1.183 0,00048 % 247.939.743 

Clusterul 

Inovativ 

Geoterm 

Jud. Bihor, Mun. 

Oradea, P-ta Unirii, 

nr.1 

500 20 % 2.500 

Alte imob. 

financiare 

 3.264.560   

TOTAL  3.267.253   

 
 
b) Contul de profit si pierdere 

(LEI) 

 Nr.rd. Denumirea indicatorilor 30.06.2018 30.06.2019 

1. CIFRA DE AFACERI NETA 7.266.452 7.866.971 

2. VENITURI DIN EXPLOATARE  9.191.813 8.031.874 

3. CHELTUIELI DE EXPLOATARE 8.158.446 5.907.102 

4. REZULTATUL DIN EXPLOATARE 1.033.367 2.124.772 

5. VENITURI FINANCIARE 47.243 130.849 

6. CHELTUIELI FINANCIARE 3.875 16.015 

7. REZULTATUL FINANCIAR 43.368 114.834 

8. VENITURI TOTALE 9.239.056 8.162.723 

9. CHELTUIELI TOTALE 8.162.321 5.923.117 

10. REZULTATUL BRUT  1.076.735 2.239.606 

11. IMPOZITUL PE PROFIT 625.149 342.606 

12. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI 451.586 1.897.000 

 

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent se constata 

urmatoarele: 

� Cifra de afaceri este de 7.866.971 lei, cu 8,27% mai mare fata de aceeasi perioada a anului 

2018. 

� Veniturile totale sunt în valoare de 8.162.723 lei, cu 11,65% mai mici fata de 30.06.2018. 
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Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% din cifra de afaceri au fost: 

- Cheltuielile cu personalul in suma de 2.870.953 lei, sunt în crestere fata de aceeasi perioada a 

anului trecut cu 13,82% si reprezinta 36,50% din cifra de afaceri; 

 

� În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.  

� În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate. 

                               

II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE   

 

Societatea comerciala TRANSGEX S.A. are ca obiect de activitate „Activitati de inginerie si 

consultanta tehnica legate de acestea” - 7112. 

În primul semestru al anului 2019, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 

8.162.723 lei, reprezentand o scadere cu 11,65% fata de veniturile totale obtinute în aceeasi perioada a 

anului 2018. Volumul total al cheltuielilor de 5.923.117 lei, a scazut fata de primul semestru al anului 

2018 cu un procent de 27,43%. La sfarsitul semestrului I 2019, unitatea a înregistrat un profit in suma 

de 1.897.000 lei, în timp ce în aceeasi perioada a anului anterior societatea înregistra un profit  in 

suma de 451.586 lei. 

Veniturile din exploatare, în valoare de 8.031.874 lei au scazut în primul semestru al anului 2019 

cu 12,62% fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 

5.907.102 lei au scazut cu 27,59% fata de 30.06.2018. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un 

profit în suma de 2.124.772 lei, iar in semestrul I 2018 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma 

de 1.033.367 lei. 

 Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta în valoare 

de 7.866.971 lei, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu 

personalul, acestea fiind în suma de 2.870.953 lei si reprezentand 48,61% din totalul cheltuielilor de 

exploatare. 
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 Societatea a înregistrat venituri financiare in suma de 130.849 lei, cu 176,97% mai mult fata de 

perioada anterioara, iar cheltuielile financiare in suma de 16.015 lei sunt in crestere semnificativa fata 

de aceeasi perioada a anului 2018. Din activitatea financiara rezulta in sem. I 2019 un profit de 

114.834 lei, iar in aceeasi perioada a anului 2018 s-a inregistrat un profit in suma de 43.368 lei. 

Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observa faptul ca societatea înregistreaza profit in 

semestrul I 2019 in suma de 1.897.000 lei, iar in sem. I 2018 a inregistrat un profit de 451.586 lei. 

La finele primului semestru al anului 2019 numarul mediu de angajati cu contract de munca a fost 

de 85 angajati. 

 

2.1 Lichiditatea societatii comerciale: 

1. Lichiditatea generala: 

      Lichiditate generala sem. I 2019 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt =  8.80 

      Lichiditate generala sem. I 2018 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt =   13.03 

Lichiditatea generala a scazut fata de anul 2018 pe fondul cresterii activelor circulante si a scaderii 

datoriilor pe termen scurt.  

2. Lichiditatea redusa: 

      Lichiditate redusa sem. I 2019 = Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt =  8.59 

      Lichiditate redusa sem. I 2018 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt =   12.68 

Lichiditatea redusa a scazut fata de anul 2018 pe fondul scaderii datoriilor pe termen scurt si a 

scaderii stocurilor. 

3.  Lichiditatea imediata: 

       Lichiditate imediata sem. I 2019 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 7.55 

       Lichiditate imediata sem. I 2018 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 11.20 

9191813 8158446 8031874

5907102
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Cheltuieli de exploatare
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Lichiditatea imediată a scazut in 2019 fata de aceeasi perioada a anului trecut pe fondul cresterii 

accentuate a lichiditatilor si a scaderii datoriilor pe termen scurt. 

2.2 Veniturile din activitatea de baza 

Societatea are ca activitati de baza exploatarea zacamintelor de apa geotermala, valorificarea 

energiei termice din ape geotermale si forarea sondelor. 

Valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2019: 

� venituri din producerea si vanzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale si a apei 

geotermale: 7.866.971 lei 

Valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2018:  

� venituri din producerea si vanzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale si a apei 

geotermale: 7.266.452 lei 

Principalul factor care afectează veniturile societatii din activitatea de bază este concurenta in 

domeniu. 

 

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII; 

      3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile 

financiare. 

      3.2. In perioada 01.01.2019-30.06.2019, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de 

valori mobiliare. 
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Denumirea societatii: TRANSGEX SA 

Sediul Societăţii: BIHOR, ORADEA, STR.VASILE ALECSANDRI, NR.2 

Locul de desfăşurare al activităţii: Judetul Bihor,Judetul Satu Mare, 

Foraj sonde, Piaţa de desfacere:          toata tara 

Energie termică, Piaţa de desfacere:     nord vestul tarii 

Prestari servicii privind extinderea si modernizarea sistemelor de incalzire cu 

apa geotermala: toata tara 

Forma juridica: SA 

Sectorul de activitate: Productia si furnizarea de energie termica 

Obiectul de activitate: Societatea are ca  activităţi de bază exploatarea 

zăcămintelor de apă geotermală, valorificarea energiei termice din ape 

geotermale, forarea sondelor. 

Entitatea se incadreaza in categoria entitate mijlocie si mare    

 

Transgex S.A. este cea mai mare companie din România implicată în lucrări 

de prospecţiune, explorare şi exploatare a zăcămintelor de ape geotermale, 

având în concesiune aproximativ 60% din totalul acestor resurse.   

Transgex S.A. s-a infiintat pe baza H.G.nr.1327/21.12.1990 continuand 

activitatea IPEG Cluj-Napoca care a fost fondată la data de 1 ianuarie 1959 în 

oraşul Ştei, judeţul Bihor, având o experienţă de peste 50 de ani în domeniul 

cercetării geologice complexe, si de peste 55 în domeniul cercetării şi 

exploatării apelor geotermale din partea de vest a României.   

Transgex S.A. Oradea are ca obiect principal de activitate lucrări de  

explorare şi exploatare a zăcămintelor de ape geotermale puse în evidenţă prin 

foraje de mare adâncime executate în Câmpia de Vest a României începând 

cu anul 1964. 
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Politica firmei in domeniu este aceea de a realiza toate lucrările în condiţiile 

cele mai sigure conform practicilor industriale şi ţinând seama de regulile de 

protecţie a mediului.  

Activitatea de cercetare geologică s-a concentrat în jumătatea nordică a 

Transilvaniei şi în Câmpia de Vest a României. Transgex S.A. este furnizorul 

unei energii termice obţinută din surse nepoluante.  În domeniul cercetării 

geologice pentru ape geotermale S.C. Transgex S.A. a întocmit proiecte 

geologice şi a executat foraje de mare adâncime în perimetre din toată Câmpia 

de Vest a României. 

 

Persoanele afiliate societatii  sunt:  

- Binderbubi Turism SA, societate ce detine 96,68% din actiunile emise de 

Transgex SA; 

- Transgex Agrotermal SRL, societate la care Transgex SA detine 66% din   

   capitalul social.Societatea nu desfasoara activitate. 

- Bio Agro Termal SRL, societate la care Transgex SA detine 25,18% din 

capitalul social.Societatea nu desfasoara activitate. 

 

Nota 1.  Principii, politici si metode contabile 

 

A.         Bazele întocmirii situaţiilor financiare 

 a)        Informaţii generale 

 

 Situaţiile financiare 30 iunie 2019 au fost întocmite în conformitate cu:  

- Legea Contabilitatii nr 82/1991 Republicata  

-Ordin MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale 

consolidate.  
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Situatiile financiare semestriale se refera la activitatea societatii TRANSGEX 

SA si s-au intocmit pentru perioada 01.01.2019-30.06.2019.   

Informatiile din situatiile financiare sunt exprimate in Lei. 

 

Tranzacţiile societăţii în valuta sunt înregistrate initial la cursurile de schimb 

comunicate de Banca Naţională a României („BNR”) pentru data 

tranzacţiilor.  

Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanţelor şi 

datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate 

iniţial pe parcursul lunii sau faţă de cele la care sunt înregistrate în 

contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, ca venituri sau cheltuieli 

din diferenţe de curs valutar. 

Diferenţele de valoare care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor 

exprimate în lei, în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost 

înregistrate iniţial pe parcursul lunii sau faţă de cele la care sunt înregistrate în 

contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, la alte venituri sau 

cheltuieli financiare. 

Pentru ultima zi a lunii se efectuează evaluarea lunară la cursul Băncii 

Naţionale a României,din ultima zi bancara a lunii in cauza,atat pentru 

creantele si datoriile exprimate in valuta cat si pentru creantele si datoriile 

exprimate in lei,a caror decontare se face in functie de cursul unei valute. 

La 30 iunie 2019 cursul de schimb utilizat a fost: 1 EURO = 4,7351 RON. 

 

b)          Continuitatea activităţii 

 

Prezentele situaţii financiare au fost întocmite în baza principiului 

continuităţii activităţii care presupune faptul că Transgex îşi va continua 

activitatea şi în viitorul previzibil. Acest principiu presupune că entitatea îşi 

continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de lichidare sau 
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reducere semnificativă a activ, prin urmare aplicarea principiului continuităţii 

activităţii în întocmirea situaţiilor financiare este justificată.   

 

B.             Politicile contabile 

 

 1. Imobilizari necorporale 

 Recunoaşterea unui element drept imobilizare necorporală prevede ca 

entitatea să demonstreze că elementul respectiv îndeplineşte: 

 a) definiţia unei imobilizări necorporale; şi 

 b) criteriile generale de recunoaştere. 

 

Dacă un element nu îndeplineşte condiţiile de recunoaştere a unei imobilizări 

necorporale, costul aferent achiziţiei sau realizării sale pe plan intern este 

recunoscut drept cheltuială în momentul în care este suportat. 

Imobilizarile necorporale sunt evaluate initial la cost de achizitie. 

Un activ necorporal trebuie scos din evidenţă la cedare sau atunci când nici un 

beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară. 

Imobilizările necorporale, care sunt casate sau vândute sunt eliminate din 

bilanţ împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare.  Orice profit sau 

pierdere rezultata dintr-o asemenea operaţiune este inclusa în contul de profit 

şi pierdere curent. 

Amortizarea  licenţelor – software se calculează la cost istoric, folosindu-se 

metoda liniară, pe o durată de viaţă estimată de pana la 3 ani. 

 

2. Imobilizări corporale  

Evaluare 

Imobilizările corporale sunt evaluate iniţial la cost de achiziţie . 

Valoarea cladirilor si terenurilor a fost determinată pe baza reevaluărilor 

efectuate la 31.12.2014, valoare care este atribuită cladirilor  în locul costului 

de achiziţie. Regulile privind amortizarea se vor aplica activelor având în 



                                       

6 
 

vedere valoarea acestora, determinată în urma reevaluării. Clădirile si 

terenurile aflate în patrimoniu sunt prezentate la valoarea reevaluată, mai 

puţin amortizarea cumulată. 

Daca lucrarile efectuate  au ca scop restabilirea starii intiale a cladirii, sunt 

considerate cheltuieli ale perioadei  

Exemple de astfel cheltuieli care se recunosc ca si cheltuieli ale perioadei, 

fara a fi capitalizate in valoarea constructiei: repararea instalatiei sanitare, 

inlocuirea unor componente cu altele care sa asigure aceeasi functionalitate, 

refacerea instalatiei electrice asa cum era prevazuta initial, inlocuire parchet, 

gresie faianta efectuare de zugraveli, vopsiri, etc. 

In cazul in care cheltuielile sunt de natura a imbunatati confortul, de a reduce 

costurile de intretinere si reparatii, se fac lucrari suplimentare fata de cele care 

exista in proiectul initial, cheltuielile efectuate sunt considerate investitii si se 

capitalizeaza in valoarea imobilului, cheltuielile fiind recuperate pe calea 

amortizarii. De regula aceste lucrari necesita si Autorizatie de constructie, 

exemplu: inlocuit acoperis, refacere fatada, etc. 

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele şi 

sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziţionării şi nu sunt incluse 

în valoarea contabilă a imobilizărilor corporale. 

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanţ 

împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare.  Orice profit sau pierdere 

rezulta dintr-o asemenea operaţiune este inclusa în contul de profit şi pierdere 

curent. 

 

Amortizare 

  

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza folosindu-se metoda 

liniara conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de 

functionare a mijloacelor fixe aprobate prin Hotararea nr. 2139 din 

30/11/2004 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.46 din 13/01/2005. 
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Duratele normale de functionare ale acestora, corespund cu duratele de 

amortizare in ani, aferente regimului de  amortizare liniar. Pentru fiecare 

mijloc fix nou achizitionat se utilizeaza sistemul unor plaje de ani cuprinse 

intre o valoare minima  si una maxima. Comisia tehnica numita prin decizia 

nr. 276/08.03.2001 are posibilitatea alegerii duratei normale de functionare 

(cuprinsa intre aceste limite), in functie de conditiile specifice de utilizare si 

functionare a activului respectiv.                                                        

Terenurile nu se amortizează. 

Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale 

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanţ 

împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare.  

Castigurile sau pierderile obtinute  in urma casarii sau cedarii unei imobilizari 

corporale se determinata ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din 

evidenta  si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de 

aceasta si se prezinta ca valoare neta, la venituri sau cheltuieli dupa caz, in 

contul de profit si pierdere. 

Active de explorare si evaluare a resurselor minerale 

Cheltuielile de explorare şi evaluare a resurselor de apa geotermala sunt 

cheltuieli generate  în legătură cu explorarea şi evaluarea resurselor de apa 

geotermala, înainte ca fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială ale 

extracţiei resurselor de ape geotermale sa fie demonstrate.Cheltuieli de 

explorare nu se recunosc ca imobilizări avand in vedere ca  aceste cheltuieli 

nu  pot fi asociate cu descoperirea resurselor de apa geotermala. 

Din categoria cheltuielilor mai sus mentionate Transgex recunoaste ca active 

necorporale  c-val achizitionarii Licentei de explorare,valoare care se 

recupereaza prin amortizare liniara pe durata initiala a licentei. 
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3. Stocuri 

Stocurile sunt  înregistrate la intrarea in societate  la cost de achiziţie. 

La scoaterea din evidenta a stocurilor de materiale, costurile se stabilesc 

utilizand metoda primului intrat primului iesit FIFO.  

Productia in curs de executie se inregistreaza la costul de productie. 

 

4. Creanţe comerciale 

Creanţele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată in si valuta dupa 

caz. 

In cazul operatiunilor in valuta se respecta intocmai Reglementarile contabile 

in vigoare. 

  

5. Numerar şi echivalente de numerar 

Numerarul şi echivalentele de numerar sunt evidenţiate în bilanţ la cost.   

Depozitele bancare  sunt incluse in numerar si echivalente de numerar. 

 

6. Capital social 

Capitalul social subscris si varsat este inregistrat distinct in contabilitate pe 

baza actelor de constituire ale societatii. 

 

7. Dividende 

Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni propuse sau declarate după 

data bilanţului, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanţului. 

 

8. Datorii comerciale 

Datoriile comerciale  sunt clasificate ca datorie pe termen scurt (scadente în 

mai puţin de 12 luni) sau datorii pe termen lung pe un termen de cel putin 12 

luni dupa perioada de raportare.  
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9. Beneficiile angajaţilor 

 

Societatea face plăţi catre fondurilor de sănătate, pensii şi şomaj de stat în 

contul angajaţilor săi la ratele statutare.  Toţi angajaţii Transgex sunt membri 

ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în 

contul de profit şi pierdere odată cu recunoaşterea salariilor. 

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după 

pensionare şi, deci, nu are nici un alt fel de alte obligaţii referitoare la pensii. 

 

 

10. Impozitare 

Impozit pe profit curent 

Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului 

impozabil din raportările fiscale, conform legislaţiei.  

 

 

11. Recunoaşterea veniturilor 

Veniturile se refera la sume sau valori incasate sau de incasat in nume propriu 

din activitati curente cat si castigurile din orice alte surse. 

Castigurile reprezinta  cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea ca 

rezultat din activitatea curenta precum si activitatile conexe acesteia.  

Veniturile din prestari de servicii se recunosc pe masura efectuarii acestora. 

Veniturile din redevente si chirii se recunosc pe baza contabilitatii de 

angajamente conform contractului. 

Veniturile din dividende se recunosc atunci cand este stabilit dreptul 

actionarului de a le incasa. 
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12. Recunoasterea cheltuielilor 

Cheltuielile se recunosc potrivit principiului contabilitatii de angajamente, 

respectiv cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura platii 

numerarului sau a echivalentelor de numerar. 

Pierderile reprezinta reduceri ale beneficiilor economice si pot rezulta  sau nu 

ca urmare a desfasurarii activitatii curente a entitatii si activitatii conexe 

acesteia. 

 

13. Cifra de afaceri 

Cifra de afaceri, reprezintă sumele facturate şi de facturat, nete de TVA, 

pentru bunuri livrate sau servicii prestate terţilor. 

 

Nota 2.  Active imobilizate 

 

a) Valori brute 

Elemente de activ Sold la 

01.01.2019 

Cresteri Cedari , 

transferuri si 

alte reduceri 

Sold la 

30.06.2018 

Imobilizari necorporale 222.042 4.866 2.326 224.582 

Imobilizari corporale,din 

care: 

35.602.741 755.265  36.358.006 

Terenuri 2.901.337   2.901.337 

Constructii 11.339.884   11.339.884 

Instalatii tehnice, mijloace 

transport 

19.794.206 604.763  20.398.969 

Mobilier, aparatura birotica  403.966 25.177  429.143 

Active biologice 283.587   283.587 

Imobilizari corporale in curs 855.229 125.325  980.554 

Avansuri pentru imobilizari 24.532   24.532 

Imobilizari financiare 3.156.758 110.495  3.267.263 

Total active imobilizate 38.981.541 870.627 2.326 39.849.851 
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              b) Deprecieri ( Amortizari si provizioane) 

 

 

Elemente de activ Sold la 

01.01.2019 

Deprecieri  

Inregistrat

e in cursul 

anului 

Reduceri sau 

reluari 

Sold la 

30.06.2019 

Imobilizari necorporale 163.803 3.873 2.326 165.350 

Imobilizari corporale,din 

care: 

21.153.576 1.091.323  22.244.903 

Terenuri     

Constructii 4.370.680 488.387  4.859.067 

Instalatii tehnice, mijloace 

transport 

16.529.751 573.634  17.103.385 

Mobilier, aparatura birotica 150.023 16.413  166.436 

Investitii imobiliare     

Active bilologice 103.122 12.889  116.011 

Total active imobilizate 21.317.379 1.095.196 2.326 22.410.253 

    

In perioada 01.01.2019-30.06.2019 societatea nu a efectuat reevaluarea 

mijloacelor fixe. 

Ultima reevaluare a cladirilor si terenurilor a fost realizata in decembrie 2014, 

evaluarea s-a efectuat de evaluator autorizat respectiv SC Lacnes SRL.  

Diferentele din reevaluare au fost recunoscute in conturile de capital in cea 

mai mare pondere, si in contul de profit si pierdere s-a recunoscut diminuarea 

de valoare la cele care nu a existat o recunoastere initiala in conturile de 

capital. 

Evolutia diferentelor din reevaluare in perioada 01.01.2019-30.06.2019 este: 

Sold la inceputul anului                    6.545.862 

Cresteri rezerva reevaluare                    - 

Diminuarea rezervei din reevaluare   50.875 

Sold la 30.06.2019                      6.494.987 
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Nota 3. Imobilizari financiare 

Denumirea 

entitatii 

emitente 

Adresa sediu 

social 

Valoare 

participatiei  

Procentul de 

detinere in 

capitalul social 

Capitalul propriu al 

emitentului conform 

ultimelor situatii 

fianciare aprobate 

Transgex 

Agrotermal 

SRL 

Jud. Bihor, 

Mun. Oradea, 

str. Vasile 

Alecsandri, nr.2 

660 66% 1.000 

Bio Agro 

Termal SRL 

Jud. Bihor, 

Mun. Oradea, 

str.Secarei, 

nr.22 

350 25,18% 1.390 

Leumi Bank Bucuresti, 

Bulevardul 

Aviatorilor, 

nr.45 

1.183 0,00048 % 247.939.743 

Clusterul 

Inovativ 

Geoterm 

Jud. Bihor, 

Mun. Oradea, 

P-ta Unirii, nr.1 

500 20 % 2.500 

Alte imob. 

financiare 

 3.264.560   

TOTAL  3.267.253   

 

Nota 4. Stocuri 

 

 31 decembrie 2018 30 iunie 2019 

 

Materiale consumabile 356.617 337.334 

Materiale de natura obiectelor de inventar  981 

Productie in curs   

Produse finite 1.512 2.570 

Avansuri  2.404 

 360.553 343.289 
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Stocurile nu sunt gajate sau ipotecate in favoarea tertilor. 

 

Nota 5. Situatia creantelor 

          

Creante 

 

Sold la 30 iunie 

2019 

(col. 2 + 3) 

Termen de lichiditate 

Sub 1 an Peste 1 an 

Creante comerciale la valoare 

bruta din care 

3.057.998 1.475.764 1.582.234 

  - sume de incasat de la terti            3.057.998 

 

1.475.764 1.582.234 

Ajustari pentru deprecierea 

creantelor 

1.582.234 - 1.582.234 

Creante comerciale nete 1.475.764 1.475.764 - 

Alte creante , din care: 209.201 209.201 - 

  -debitori diversi 161.260 161.260  

  -alte creante 47.941 47.941 - 

TOTAL CREANTE 1.684.965 1.684.965 - 

Creantele cu termen de lichiditate peste un an provin din tranzactii neincasate 

de la clentii aflati in procedura de insolventa si debitori aflati in litigiu. 

Societatea nu a preluat creante prin cesionare. 

 

Nota 6. Casa si conturi la banci 

 

 31 decembrie 2018 30 iunie 2019 

Conturi curente la bănci   9.509.897 12.236.256 

               - în lei 9.466.395 12.219.068 

               - în monedă străină 16.610 16.774 

               -sume in curs de decontare 26.892 414 

Numerar in casa 1.686 2.137 

Alte valori ( timbre)   

                  TOTAL  9.511.583 12.238.393 
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Nota 7. Cheltuieli in avans 

 

 31 decembrie 2018 30 iunie 2019 

Abonamente 183 2.143 

Asigurari 28.596 28.185 

Chirii, redevente teren  6.216 

Alte chelt. inreg. in avans 7.794 76.653 

Chelt.legea minelor 23.921 49.067 

ANRE Contributie anuala 520 1.563 

                  TOTAL  61.014 163.827 

 

 

 

 

Nota 8. Situatia datoriilor 

           

Datorii Sold la 30 iunie 

2019 

(col. 2 + 3 + 4) 

Termen de exigibilitate 

Sub 1 an 1 – 5 ani Peste 5 ani 

Furnizori 361.869 361.869   

-Clienti credditori 569.160 569.160   

   -Datorii cu personalul  176.894 176.894   
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         - datorii fata de 

bugetul statului si alte 

institutii publice 

Din care : 

        - impozit pe profit 

     - impozit salarii 

          - contributii 

privind asigurarile 

sociale 

          - TVA de plata 

          -Alte taxe 

330.547 

 

 

 

 

32.273 

174.964 

 

 

73.457 

9.662 

 

 

 

 

 

330.457 

 

 

 

 

32.273 

174.964 

 

 

73.457 

9.662 

 

 

 

  

    - Creditori diversi 663 663   

      - Dividende de plata 11.369 11.269   

Alte imprumuturi si 

datorii asimilate 

Din care: 

     - garantii de buna 

executie 

     - garantii ptr. Chirii 

     - garantii clienti ape 

geotermale 

     -Leasing financiar 

199.978 

 

 

62.996 

 

1.265 

5.633 

 

130.085 

 

171.885 

 

 

62.996 

 

1.265 

5.633 

 

101.992 

28.093 

 

 

 

 

 

 

 

28.093 

 

TOTAL DATORII 1.650.480 1.622.387 28.093  

Pentru prezentarea datoriilor si creantelor in situatiile financiare nu s-au facut 

compensari. 
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Nota 9. Provizioane 

 

Denumirea 

provizionului 

Sold la inceputul 

exercitiului 

financiar 2019 

Transferuri 

 

Sold la 30.06.2018 

In cont Din cont 

Prov.ptr.garantii 

acordate 

110.199 -  110.199 

Prov.ptr.refacere 

mediu 

             21.461       -    - 21.461 

TOTAL 131.660 -  131.660 

 

 

Conform  Contractul de lucrari nr. 21 din 23.03.2015 incheiat cu  Judetul 

Ilfov-Consiliul Judetean a fost constituita si virata  garantia de buna executie 

in valoare de 696.883,28  lei 

Conform art. 12.3 litera i din contract garantia lucrararilor este de 60 de luni , 

perioada pe care va fi mentinuta partea de 30 % din garantia de buna executie 

si anume 209.065 lei, suma pentru care s-a constituit provizion. 

In perioada 01.01.2019-30.06.2019 au fost efectuate nu au fost executate 

lucrari de remediere.  

 

 

Nota 10. Venituri in avans 

 

 31 decembrie 2018 30 iunie 2019 

Chirii incasate in avans 1.378 1.403 

                  TOTAL  1.378 1.403 
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Nota 11.  Participatii si surse de finantare 

 

a) Acţiuni 

- capital social subscris:  13.311.405 

- numarul si valoarea totala a  actiunilor: 5.324.562 actiuni cu 

valoare nominala 2,50 lei/actiune 

 

Nu au fost subscrise actiuni in cursul exercitiului 2017. 

 

Capitalul social este detinut de: 

 

Detinator Nr. Detinatori Numar 

actiuni 

Procent de 

detinere % 

Valoarea in Lei 

Binderbubi 

Turism SA 

1 5.148.064 96,6852 12.870.160 

Pers.juridice 3 167.237 3,1409 418.092,50 

Pers.fizice 224 9.261 0,1739 23.152,50 

TOTAL 228 5.324.562 100 13.311.405 

 

Societatea este filiala a grupului BINDERBUBI TURISM SA, cu sediul in  

Medias, P-ţa REGELE FERDINAND I nr.16, jud Sibiu, ROMANIA care 

intocmeste situatii fianciare consolidate. 

 

b) Obligaţiuni 

 

Societatea nu a emis obligatiuni. 

 



                                       

18 
 

 

 

Nota 12.  Cifra de afaceri neta 

Prezentarea cifrei de afaceri pe pieţe de desfacere: 

 Exerciţiul 

financiar încheiat 

la 

31 decembrie 

2018 

Perioada 

01.06.2019-

30.06.2019 

Piaţa internă                                                         12.481.256 7.866.971 

Piata externa              

Total 12.481.256 7.866.971 

 

Prezentarea cifrei de afaceri pe segmente de activitate: 

 

 Exerciţiul 

financiar încheiat 

la 

31 decembrie 

2018 

Perioada 

01.01.2019-

30.06.2019 

Venituri din producerea si vanzarea energiei termice 

produse pe baza apei geotermale si a apei geotermale 

11.921.165 7.359.913 

Venituri din lucrari executate terti 84.850 68.000 

Venituri din vanzare energie electrica -  

Venituri din chirii spatii 364.231 390.305 

Alte venituri 111.010 48.753 

Total 12.481.256 7.866.971 
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Nota 13. Productia vanduta 

 

 Exerciţiul 

financiar  

încheiat la 

31 decembrie 

2018 

Perioada 

01.01.2019-

30.06.2019  

Vânzări de produse finite  - - 

Venituri din prestari de servicii 12.006.015 7.427.913 

Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii 364.231 390.305 

Venituri din activitati diverse 98.349 46.032 

Venituri din vanzarea produselor reziduale 12.661 2.721 

Total 12.481.256 7.866.971 

 

Nota 14. Venituri din subventii de exploatare 

 

 Exerciţiul 

financiar  

încheiat la 

31 decembrie 

2018 

Perioada 

01.01.2019-

30.06.2019 

Venituri din subventii de exploatare 12.147 0 

Total venituri din subventii de exploatare 12.147 0 
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Nota 15. Alte venituri  din exploatare 

 

 Exerciţiul 

financiar  

încheiat la 

31 decembrie 

2018 

Perioada 

01.01.2019-

30.06.2019 

Venituri din penalizari 52.703 46.348 

Venituri din cedarea activelor   

Venituri din subventii pentru investitii( prin 

preluarea amortizarii) 56.924 6.987 

Alte venituri din exploatare 104.423 37.306 

 214.050 90.641 

 

Nota 16. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 

 

 Exerciţiul 

financiar 

încheiat la 

31 decembrie 

2018 

Perioada 

01.01.2019-

30.06.2019 

Cheltuieli cu materiile prime   

Cheltuieli cu materialele auxiliare 758.233 245.274 

Cheltuieli prinvind combustibilul 162.017 53.732 

Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 1.276  

Cheltuieli privind piesele de schimb 107.567 42.550 

Cheltuieli privind alte materiale consumabile 41.482 13.797 

 1.070.575 355.353 
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Nota 17. Alte cheltuieli materiale 

 

 Exerciţiul 

financiar 

încheiat la 

31 decembrie 

2018 

Peioada 

01.01.2019-

30.06.2019 

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 

inventar 

55.605 16.857 

Cheltuieli pribind materialele nestocate  10.102 759 

 65.707 17.616 

 

Nota 18. Cheltuieli privind prestatiile externe 

 Exerciţiul 

financiar 

încheiat la 

31 decembrie 

2018 

Perioada 

01.01.2019-

30.06.2019 

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 75.479 9.056 

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si 

chiriile 

201.906 28.627 

Cheltuieli cu primele de asigurare 74.020 36.709 

Cheltuieli cu pregatirea personalului 5.433  

Cheltuilei privind comisioanele si onorariile 38.680 160 

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 14.061 6.565 

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 23.747 5.750 

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri 114.822 40.194 

Cheltuieli postale si taxe de teleconumicatii 30.156 14.232 

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 19.398 12.349 

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 734.348 262.522 

 1.332.050 416.164 
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Nota 19.  Alte cheltuieli 

 

 Exerciţiul 

financiar 

încheiat la 

31 decembrie 

2018 

Perioada 

01.01.2019-

30.06.2019 

Despagubiri, amenzi si penalitati 345 1.878 

Pierderi din cedarea activelor 843.320  

-venituri din cedarea activelor 1.786.945  

-cheltuieli cu activele cedate 2.630.265  

Alte cheltuieli de exploatare 113.173 3.573 

Sponsorizari 20.000 30.000 

 979.838 35.449 

 

Nota 20.  Rezultatul financiar 

 

 Exerciţiul 

financiar 

încheiat la 

31 decembrie 

2018 

Perioada 

01.01.2019-

30.06.2019 

 

Venituri din dobânzi                                                             96.270 129.141 

Venituri din diferente de curs                                         386 383 

Venituri din sconturi furnizori                                               

Alte venituri financiare 1.696 1.325 

 98.352 130.849 

Cheltuieli privind dobânzile                                          4.815 3.684 

Cheltuieli din diferenţe de curs 502 123 

Alte cheltuieli financiare 2.631 12.208 

Cheltuieli financiare 7.948 16.015 

   

Rezultat financiar                                                                 90.404 114.834 
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Nota 21. Analiza pricipalilor indicatori economico-financiari   

 

 

a) Indicatori de lichiditate 

 

  Exerciţiul financiar 

încheiat la 

31 decembrie 2018 

Perioada 

01.01.2019-

30.06.2019 

Indicatorul lichidităţii 

curente 

Active curente 

Datorii curente 

6.74 8,79 

Indicatorul lichidităţii 

imediate 

Active curente – Stocuri

Datorii curente 
6.30 8,58 

  

b) Indicatori de risc 

  Exerciţiul 

financiar încheiat 

la 

31 decembrie 

2018 

Perioada 

01.01.2018-

30.06.2018 

Indicatorul gradului de 

indatorare 

Capital imprumutat    x100 

Capital imprumutat +                                                      

Capital Propriu 

0 0 

Indicatorul privind 

acoperirea dobanzilor 

Profit inaintea platii 

dobanzii si 

a impozitului pe profit 

Cheltuiala cu dobanda 

5.999,77 7.841,72 
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b) Indicatori de activitate ( indicatori de gestiune) 

  Exerciţiul 

financiar 

încheiat la 

31 decembrie 

2018 

Perioada 

01.01.2018-

30.06.2018 

Viteza de rotatie a 

stocurilor(rulajul 

stocurilor) 

Costul vanzarilor    = 

Stoc mediu 

 

36,45 22,81 

Numarul de zile de stocare Stoc mediu     = 

Costul vanzarilor 

10,01 16,01 

 

Viteza de rotaţie a 

debitelor-clienţi 

 

Sold mediu clienţi    x 365  = 

Cifra de afaceri 

134 zile 141 zile 

Viteza de rotaţie a 

creditelor – furnizor 

Sold mediu furnizori  x 365  

Cifra de afaceri 

26 zile 13 zile 

Viteza de rotaţie a 

activelor imobilizate 

Cifra de afaceri        

Active imobilizate 

0,86 ori 0,56 ori 

Viteza de rotaţie a 

activelor totale 

Cifra de afaceri        

Total active 
0,71 ori 0,45 ori 

d) Indicatori de profitabilitate 

 

  Exerciţiul 

financiar 

încheiat la 

31 decembrie 

2018 

Perioada 

01.01.2019-

30.06.2019 

 

 

Rentabilitatea 

capitalului angajat 

 

Profit inaintea platii dobanzii si 

a 

impozitului pe profit 

Capital angajat 

1,01 0,96 
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Marja brută din 

vânzări 

 

Profit brut din vanzari x100 

Cifra de afaceri 

6,80 27,01 

 

    

Nota  22.  Tranzactii cu parti afiliate 

 

In perioada 01.01.2019-30.06.2019, societatea a derulat tranzactii cu 

urmatoarele parti afiliate: 

Binderbubi Tursim SA 

 

Natura relaţiilor cu părţile afiliate cu care Societatea a efectuat tranzacţii 

semnificative sau care au solduri semnificative nedecontate la data bilanţului 

sunt detaliate mai jos. Relaţiile au fost stabilite în timpul desfăşurării 

obişnuite a activităţii Societăţii. 

 

 

 

 

 

 

Achizitii de bunuri si servicii 

 

 Exerciţiul 

financiar 

încheiat la 

31 decembrie 

2018 

01.01.2019-

30.06.2019 

 

Achizitii servicii BINDERBUBI TURISM            

 

0 0 

 




