
 
RAPORTUL  SEMESTRIAL 
CONFORM ANEXA 31 DIN REGULAMENTUL  CNVM R.1/2006 
 
 
Raportul semestrial conform Regulamentului nr.1/2006 a Comisiei Nationale de Valori 
Mobiliare. 
Pentru exerciţiul financiar 2016 
Data raportului : 23.08.2016 
Denumirea societatii: TRANSILVANIA COM SA 
Sediul social: Medias str. M.Eminescu Nr.4 
Numărul de telefon/fax: 0269/841268 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 804161 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/169/1991 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise Bursa de Valori 
Bucuresti (simbol de piata       ) 
Capitalul social subscris şi vărsat: 482.718 lei 
 
I SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA 
La prezentul raport anexam Formularele de raportare contabila la 30.06.2016 intocmite 
conform Ordinului 773/16.07.2014 emis de Ministerul Finantelor , privind aprobarea Sistemului 
de raportare contabila la 01.iulie 2016 si a Legii contabilitatii nr 82/1991cu modificarile 
ulterioaie 
Analiza situatiei econoinico- financiare actuale a societatii comparativ cu anul precedent 
1A) Analizind  elementele de activ ale bilantului, acestea au evoluat astfel : 

ACTIVE=UTILIZARI   EXERCITIUL FINANCIAR 

30.06.2015 30.06.2016 

Active imobilizate din care:  5.110.265  5.125.038 

Imobilizari necorporale   

Imobilizari corporate 5.110.265 5.125.038 

Imobilizari financiare   

Active circulante din care : 965.485 966.630 

Stocuri   

Creante 913.385 915.870 

Casa si conturi la banci 2.899 10.586 

Cheltuieli in avans 49.201 40.174 

TOTAL ACTIVE 6.075.750 6.091.668 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
PASIVE=RESURSE 

 
EXERCITIUL FINANCIAR 

30.06.2015 30.06.2016 

RESURSE STABILE   

SI CAPITALURI  PROPRII   

Capital 482.718 482.718 

- Prime de capital  
 

 

- Rezerve din  reevaluare 3.154.130 3.154.130 

- Alte  rezerve 129.484 129.484 

Rezultatul reportat(pierderea din 
anii precedenti) 

1.482.758 1.349.733 

- Rezultatul exercitiului 53.177 35.121 

- Repartizarea profitului   

PROVIZIOANE   

2.CAPITALURI ATRASE   

-Credit bancare, din care:   

-pe termen scurt 200.000 145.000 

-pe termen lung   

Datorii comerciale 409.903 648.577 

Datorii fiscale 162.580 146.905 

VENITURI IN AVANS   

TOTAL PASIV 6.075.750 6.091.668 
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IBM Evolutia Contului de profit si pierdere este urmatoarea : 
 
 
 

DENUMIRE INDICATOR 30.06.2015 30.06.2016 

Venituri exploatare 805.586 805.840 

Cheltuieli exploatare 733.282 746.067 
1.REZULTATUL DIN 
EXPLOATARE 

72.304 59.773 

Venituri financiare 43 11 
Cheltuieli financiare 6.309 13.087 

2.REZULTATUL FINANCIAR -6.266 -13.076 

VENITURI TOTALE 805.629 805.851 
CHELTUIELI  TOTALE 739.591 759.154 

REZULTATUL  BRUT 
SEMESTRUL I 

66.038 46.697 

 
Elementele componente ale patrimoniului au evoluat in semestrul I al anului 2016 astfel : 
 
Situatia activelor datoriilor si  capitalurilor proprii 
 
ACTIVE IMOBILI ZA TE 
Transilvania COM  SA are la sfarsitul semestrului 1 2016 in patrimoniu imobilizari necorporale in 
suma de 0  lei, imobilizari corporale in suma de 5.125.038    lei . 
ACTIVELE CIRCULANTE au inregistrat o variatie descrescatoare la data de 30.06.2016 de la          
lei la                lei. 
I) In cadrul activelor circulante stocurile s-au diminuat cu suma de 
                   lei ca urmare a utilizarii stocurilor in productia curenta. Nu este cazul 
II) Creantele la sfarsitul semestrului 1 2016 sunt de  915.870     lei. 
III) Disponibilitatile banesti in cont la 30.06.2016 au fost de   10.586   lei. 
 
C. CHELTU IELILE  IN AVANS . La sfirsitul semestrului I cheltuielile  in avans sunt in valoare de 
40.174  lei. 
 DATORIILE   care trebuie sa fie achitate intr-o perioada  de pana la un   an  sunt in suma de  
590.891         lei cu    166.107                lei mai mare  fata semestrul 1 2015 . 
ACTTVELE   CIRCULANTE  NETE   au  crescut   de  la966.630       lei  la semestrul 1 2015 ajungand 
la  965.485      lei in 2016 ca 



 
urmare a  diminuarii cheltuielilort anticipate cu   9.027  lei si datoriilor pe termen scurt cu  
5.500       lei, si a cresterii disponibilului banesc cu   7.687  lei.  
ACTIVE  TOTALE  nete au crescut la     6.091.668  lei adica cu  0.26% fata de semestrul 1 2015 
cind inregistrau o valoare de   15.918  lei . 
G.DATORIILE ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an au crescut de la 424.784                          
lei in semestrul I 2015  la    590.891lei   in semestrul I 2016 pondere semnificativa inregistrind-o 
datoari la furnizori. 
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI  CHELTUIELI  nu  s-au constituit in semestrul I 2016. 
VENITURI   IN A VANS sunt constituite in principal  din subventia pentru investitii in suma de         
LEI. 
]. CAPITAL SI REZERVE 
Capitalul social nu s-a modificat   fata de  inceputul anului  fiind de 482.718 lei . 
Prime de capital : nu sunt sume inregistrate in acest cont 
Rezervele din reevaluare provin din reevaluarea imobilizarilor corporale conform HG 
1553/2003 si reevaluarea cladirilor din anul 2015 fiind in valoare de 3.154.130  lei  
Rezervele avand ca  sursa de provenienta profitul net din anii anteriori in suma de  1.349.733                
lei au fost utilizate  pentru plata dividendelor. 
Rezultatul exercitiului financiar la sfirsitul semestrului I 2016 a fost favorabil inregistrand suma 
de  35.121           lei, urmare capitalurile proprii la data de 30.06.2016 au crescut. 
 
 REZULTATELE FINANCIARE 
 
Venituri din exploatare 
Cifra de afaceri inregistrata de societate a fost obtinuta din contractele de inchiriere. 
Valoarea cifrei de afaceri la semestrul 1 2016 a fost de 805.840  lei . 
Veniturile din exploatare au fost reprezentate de veniturile obtinute din : 
-productia vinduta in valoare de lei, 
venituri din vinzarea marfurilor lei 
variatia in sensul cresterii stocului de 
produse finite  la sfirsitul semestrului lei , 
venituri din productia propiie de lei , imobilizari corporate 
-alte venituri de exploatare chirii  
805.840 

lei , 
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Cheltuieli de exploatare 
Cheltuielile de exploatare au cunoscut un nivel pe total in suma de746.067   lei In crestere cu 
1.74 % fata de aceeasi perioada a anului precedent . Astfel in cadrul cheltuielilor de exploatare 
valori   importante s-au inregistat la : 
cheltuieli cu personalul in suma de       lei 
cheltuielile cu materii prime si materielele consumabile        lei alte cheltuieli exploatare cu     
lei in special 
- cheltuielile cu combustibilii , energia , apa de      lei 
 
Rezultatul din explotare la 30.06.2016 este  in suma bruta de 59.773  lei  
 
Venituri financiare 
Veniturile financiare au fost de    11    lei, fiind constituite din venituri din diferente favorabile 
de curs valutar in valoare de    0      lei si dobinzi in suma de          0           lei. 
 
Cheltuieli financiare 
Cheltuielile financiare au fost de  13.087            lei , fiind constituite din dobanzi aferente 
creditelor in suma de 13.087               lei si diferente nefavorabile de curs valutar  de            lei. 
 
Rezultatul extraordinar 
 SC TRANSILVANIA COM SA Medias nu a  inregistrat evenimente extraordinare in anul 2016 . 
 
 
 CASH-FLOW 
Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la 30.12.2015 a fost de 46.629 
      lei, iar la 30.06.2016 a fost de   10.586         lei . Platile in numerar catre furnizorii de bunuri 
si servicii au fost de 441.464      lei si    0          eur, cele catre stat in numele angajatilor in 
legatura cu personalul de 76.199    lei. 
Totodata s-au efectuat plati in numerar reprezentand  taxa pe valoare adaugatain valoare de  
60.693  lei , iar impozit pe profit de  5.250lei . 
Pentru activitatea de investitii s-au platit furnizorii de mijloace fixe si finantarile in sistem 
leasing in valoare de  143.840 lei . 



 
2. ANALIZA ACTIVITATII   TRANSILVANIA COM SA MEDIAS 
2.7 Tendintele , elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar 
putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut . 
- nerespectarea clauzelor privind scadenta la incasare din contractele comerciale de catre  
clienti semnificativi, 
-  cresterea pretului energiei electrice , a gazului metan. 
-  deprecierea monedei nationale in raport cu euro  . 
2.2 Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare  o 
societatii 
In semestrul I al anului 2016 s-au efectuat cheltuieli pentru investitii concretizate in  imobilizari 
corporale in curs in suma de      lei 
2.3 Evenimentele , tranzactiile schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile 
din activitatea de baza 
TRANSILVANIA COM S.A prin activitatea sa de modernizare se adreseza unei piete deja 
cunoscute, in care criza economica prelungita peste asteptari si in anul 2016 au determinat 
Compania sa se concentreze in continuare  in cautarea de noi proiecte si piete de desfacere. 
3 Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatilor comerciale . 
3.1 Cazuri in care societatea a fost in imposibilitate de plata a obligatiilor la buget 
La 30.06.2016 TRANSILVANIA COM SA S.A  nu are obligatii restante la bugetul de stat  
3.2 Modif icari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de 
societatea comerciala 
Nu este cazul 
4 Tranzactii semnificative 
Nu este cazul . 
Mentionam ca situatiile financiare semestriale nu sunt auditate . 
 
 
PRESEDINTE  CONSIULIU  DE  ADMINISTRATIE 
ALDEA CIPRIAN ILIE





 



 

DECLARATIE  

PRIVIND RAPORTAREA SEMESTRIALA 

 

 

 

Subsemnatul Ciprian ALDEA, presedinte al Consiliului de 

Administratie al TRANSILVANIA COM SA declar ca dupa cunostintele 

mele, raportarea contabila semestriala care a fost intocmita in conformitate 

cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu 

realitatea a activelor, obligatiilor si pozitiei financiare, contului de profit si 

pierdere ale TRANSILVANIA COM SA, iar Raportul semestrial al 

societatii la 30.06.2016 prezinta in mod corect si complet informatiile despre 

TRANSILVANIA COM SA. 

 

 

 

 

Ciprian ALDEA 

Presedinte Consiliu de Administratie 




