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 J40/13820/2014;  RO 201896 

Sediu: Bucureşti, str.S.V.Rahmaninov nr 46-48, cam.U12, sect.2 

Tel/fax: 0264416629 / 0264416759 

RO79BACX0000001217200000 UniCredit Bank  

             Capital social subscris şi vărsat: 1.112.880 lei 

SIFI CJ STORAGE SA           Punct de lucru: str. Traian Vuia nr. 208, Cluj Napoca 400397 
 

 

 

 

 

 

 

RAPORT  SEMESTRIAL 
pentru perioada 01.01-30.06.2021 

intocmit in conformitate cu Regulamentul A.S.F. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi 

operaţiuni de piaţă 
 
 

 

 

  Data raportului:  ___.09.2021 
 

Denumirea societatii:  SIFI CJ STORAGE S.A. 

Sediul social:   
Bucuresti, sector 2, str.Serghei Vasilievici Rahmaninov 

nr.46-48, S,  cam.U12 

Punct lucru: Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208 

Nr.tel/fax:     0264.416629 / 0264.416759 

CUI:             RO 201896 

Nr.O.R.C.:   J40/13820/2014 

Piata organizata pe care se 

tranzactioneaza valori mobiliare: 

BVB - Segment ATS, Categorie AeRO Standard, simbol 

NTEX 

Capitalul social subscris si varsat 1.112.880 lei.  

Nunar actiuni dematerializate, 

nominative si indivizibile  
445.152 

Valoarea unei actiuni  2,5 lei 
 
 

 
 

        1. SITUAŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ la 30 iunie 2021 
  

1.1. Analiza situaţiei economico-financiare 

 

Pandemia Covid 19 a constituit evenimentul cu un impact semnificativ asupra activitatii si in anul 

2021.  

 In semestrul I 2021 atentia a fost concentrata pe identificarea celor mai bune solutii de 

contracarare a efectelor adverse asupra activitatii societatii, in sensul monitorizarii permanente a 

creantelor de incasat, a minimizarii riscului de neplata a acestora, precum si mentinerea si diversificarea 

portofoliului de clientela. 

Rezultatele societatii la 30.06.2021 sunt prezentate in situatia activelor, datoriilor si capitalurilor 

proprii si in contul de profit si pierdere intocmite la aceasta data. 

Precizam ca situatiile financiare intocmite pentru semestrul I 2021 nu au fost auditate de catre 

auditorul financiar nefiind o cerinta legala.  
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a) Elemente de bilant, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut si cu inceputul anului 

2021 
           - lei - 

  

Denumirea elementului 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021 

A. ACTIVE IMOBILIZATE, din care: 12.461.556 12.656.155 12.478.223 

     Imobilizări necorporale 0 0 0 

     Imobilizări corporale 12.461.556 12.656.155 12.478.223 

     Imobilizări financiare 0 0 0 

B. ACTIVE CIRCULANTE, din care: 3.579.005 4.086.763 4.800.308 

     Stocuri 232 232 172 

     Creanţe 642.847 378.194 345.784 

     Investitii financiare pe termen scurt 0 3.019.097 0 

     Casa si conturi la banci 2.935.926 689.240 4.454.352 

C. Cheltuieli in avans 41.533 8.680 41.609 

D. Datorii ce trebuie platite intr-o per. ≤ 1 an 379.789 323.537 2.874.683 

E. Active circulante nete/Datorii curente nete 3.224.837 3.736.802 1.957.182 

F. Total active  minus datorii curente 15.686.393 16.392.957 14.435.405 

G. Datorii ce trebuie platite intr-o per. > 1 an 251.758 232.378 139.774 

H. Provizioane   0 0 0 

I.  Venituri in avans 15.912 35.104 10.052 

J.  Capital şi rezerve    

    I.   Capital subscris şi vărsat   1.112.880 1.112.880 1.112.880 

    II.  Prime de capital 0 0 0 

    III. Rezerve din reevaluare 11.867.661 12.233.417 12.233.417 

    IV. Rezerve 358.118 358.118 365.674 

    V.  REZULTATUL REPORTAT  1.351.649 1.351.649 1.742 

    VI. REZULTATUL EX.FINANCIAR 744.327 1.104.515 581.918 

CAPITALURI - TOTAL 15.434.635 16.160.579 14.295.631 

 

In perioada analizata nu au existat instrainari sau achizitii de active.  

Urmare a analizei creantelor neincasate la data de 30.06.2021, s-au constituit ajustari pentru 

deprecierea acestora. 

Cresterea semnificativa a datoriilor la data 30.06.2021 fata de perioada precedenta are in vedere 

calendarul de distributie al dividendelor. 

 

 

b) Contul de profit si pierdere, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent 

                    - lei - 
 

Denumirea indicatorului 30.06.2020 30.06.2021 

Cifra de afaceri netă 1.171.931 1.179.878 

Venituri din exploatare 1.214.925 1.179.878 

- venituri din activitatea de bază 1.196.792 1.180.627 

- reduceri comerciale acordate -24.861 -749 

- alte venituri din exploatare 42.994 0 

Cheltuieli de exploatare 488.740 600.197 

- cheltuieli cu personalul 149.880 144.268 

- cheltuieli cu amortizarile 174.710 177.932 

- alte chelt.de exploatare 164.150 277.997 

Rezultat din exploatare – Profit 726.185 579.681 

Venituri financiare 29.344 14.518 

Cheltuieli financiare 0 0 

Rezultat financiar - Profit 29.344 14.518 

Venituri totale 1.244.269 1.194.396 

Cheltuieli totale  488.740 600.197 

Rezultatul brut – Profit 755.529 594.199 

Impozit 11.202 12.281 

Rezultatul net al exerciţiului - Profit 744.327 581.918 
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Elementele de cont de profit si pierdere reflecta o mentinere a veniturilor inregistrate de activitatea 

de baza si o crestere a costurilor. Scaderea profitului net  fata de 30.06.2020 este datorata constituirii de 

ajustari pentru deprecierea creantelor. 
 

Profitul net la 30 iunie 2021 este de 581.918 lei, mai mic cu 21,8 % decat cel aferent aceleiasi 

perioada a anului anterior, respectiv profit net in cuantum de 744.327 lei. 
 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data 27.04.2021 a hotarat distribuirea de dividende 

din profitul net al anului 2020 in valoare de 1.086.170,88 lei, din surplusul din reevaluare activ vandut in 

2016 in valoare de 1.219.716,48 lei precum si din profitul net al anului 2014 in valoare de 126.642,56 lei, 

avand ca data a platii 05.07.2021. 

 

c) Cash flow  

Situatia fluxurilor de trezorerie. 

                         - lei - 
 

Denumirea indicatorului 30.06.2020 30.06.2021 

Trezorerie si echivalente de trz. la inceputul perioadei 3.490.910 3.708.337 

Fluxuri de trezorerie din act. de exploatare:   

Incasari de la clienti 1.591.542 1.700.430 

Plati catre furnizori si angajati,obligatii buget,alte 1.097.672 943.596 

Dobanzi platite   

Impozit micro, platit 11.202 11.942 

Incasari din asigurarea bunurilor   

Trezorerie neta din activitati de exploatare 482.668 744.892 

Fluxuri de trezorerie din activit. de investitie:   

Plati pentru achizit de imobilizari corporale   

Dobanzi incasate 41.134 17.279 

Trezoreria neta din activitati de investitie 41.134 17.279 

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:   

Dividende platite 1.078.786 16.156 

Trezoreria neta din  activitati de finantare: -1.078.786 -16.156 

Cresterea neta a trezoreiei si echival.de trezorerie -554.984 746.015 

Trezorerie si echivalente de trez. la sfarsitul perioadei 2.935.926 4.454.352 

 
 

 d) Tranzactii cu entitatile afiliate 
 

Tranzactiile semnificative derulate cu partile afiliate in semestrul I 2021 sunt cu 

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. in cuantum de 88.160 lei reprezentand indemnizatie administrator/ 

chirie si costuri conexe pentru sediul social. 
                        

 

 
 

2.         ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII   
 

Consiliul de Administratie a avut la 30.06.2021 urmatoarea componenta: 

Administrare Imobiliare S.A. - Presedintele Consiliului de Administratie 

prin reprezentant Ţic-Chiliment Valentin    

Belei Corneliu Victor   - Administrator  

Buda Dan Florin       - Administrator  

Activitatea preponderent desfăşurata de societate în semestrul I 2021 este inchirierea si 

subînchirierea bunurilor imobiliare proprii conform CAEN 6820. La 30 iunie 2021 societatea are 

încheiate 52 contracte de închiriere. In structura spatiilor inchiriate figureaza: spatii comerciale, birouri si 

depozite. Gradul de ocupare a spaţiilor la 30.06.2021 a fost de 98,7%.  

In semestrul I 2021 nu au avut loc modificari ale valorii capitalului social. 
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2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de 

incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi 

perioada a anului trecut. 
 

 Societatea nu a fost in situatia de a nu-si respecta obligatiile financiare in decursul perioadei de 

raportare. Pandemia de Covid 19 a fost unul din factorii de incertitudine care putea sa afecteze 

semnificativ lichiditatea societatii. Lichiditatea putea fi influentata de imposibilitatea de plata temporara a 

chiriasilor, de plecarea unor chiriasi, dar societatea a fost capabila sa gestioneze aceste situatii fara ca 

aceasta sa fi fost afectata semnificativ. 

Principalul risc actual este determinat de evolutia pandemiei de coronavirus, care este gestionat la 

nivelul societatii atat prin masuri de protectie sanitara la nivelul acesteia, cat si prin relationarea 

permanenta cu clientii afectati direct de masurile restrictive pe anumite perioade de timp, cu impact direct 

asupra activitatii. 

Activitatea societatii ar putea fi expusa urmatoarelor riscuri:  

 - Riscul valutar - Variatia cursului de schimb valutar impacteaza rezultatele societatii; 

- Riscul ratei dobanzii reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca 

urmare a variatiei ratelor dobanzilor din piata. In prezent societatea nu are credite contractate de la 

institutii financiare; 

- Riscul de lichiditate reprezinta riscul ca o intreprindere sa aiba dificultati in acumularea de 

fonduri pentru a-si indeplini angajamentele aferente instrumentelor financiare. Activitatea Societatii 

asigura lichiditate imediata pentru indeplinirea oricarui angajament; 

-  Riscul operational reprezinta riscul de pierdere determinat fie de utilizarea unor procese, 

sisteme şi resurse umane inadecvate sau care nu şi-au îndeplinit funcţia în mod corespunzător,  fie de 

factori externi. La nivelul companiei exista un sistem de control ierarhic realizat de catre conducerea 

societatii.  

Continuitatea activitatii societatii reprezinta obiectivul strategic al managementului. 

Conducerea considera ca societatea este capabila sa isi continue activitatea si sa isi indeplineasca 

obiectivele propuse. In acest sens va cauta cele mai bune masuri astfel incat desfasurarea activitatii sa fie 

cat mai putin sau deloc afectata atat in perioada de pandemie cat si postpandemie. 

 

2.2 Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor 

cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor 

cheltuieli) 

Investitiile programate a se efectua in anul 2021 au fost aprobate de AGOA din 27.04.2021 cu 

scopul cresterii calitatii serviciilor prestate. Toate cheltuielile de capital sunt finantate din surse proprii, in 

ordinea prioritatilor.  
 

2.3 Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza 

semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de 

fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut. 

In perioada analizata, nu au existat tranzactii si/sau evenimente care sa afecteze semnificativ 

veniturile din activitatea de baza a societatii, respectiv inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare 

proprii. 

Cifra de afaceri neta la data 30.06.2021 in cuantum de 1.179.878 lei este in crestere cu 0,7% fata 

de perioada precedenta 30.06.2020, respectiv 1.171.931 lei. 

Ponderea detinuta de catre veniturile obtinute din activitatea curenta in total venituri este 98,78% 

pentru semestrul I.2021, comparativ cu 97,64% pentru semestrul I.2020. 
 

 

 

3.         SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 
 

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-şi respecta 

obligaţiile financiare în timpul perioadei respective – nu este cazul. 
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3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de 

societatea comercială – nu este cazul. 
 

4.         TRANZACTII SEMNIFICATIVE – nu este cazul 

5. EVENIMENTE IMPORTANTE – nu este cazul 

6.         ANEXE  

Anexam prezentului raport: Raportarea contabila semestriala, Notele explicative si Declaratia conducerii 

privind intocmirea situatiilor financiare semestriale conform art. 67, alin. (2), lit. c) din Legea 24/2017 

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicata. 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie,        

Administrare Imobiliare SA       

prin reprezentant permanent  

Tic-Chiliment Valentin 

 

 

 

 

 

Director general 

Miclea Carmen-Tatiana 

 

 

 






























































