
 

 

 

SOCIETATEA VIROLA - INDEPENDENŢA S.A. 

SIBIU, Str. Rusciorului nr. 2 

Adresa de corespondență: Sibiu, str. Ştefan cel Mare nr.152-154, Biroul nr.24 

Tel: 0744 608350 

E-mail: viroindependenta@gmail.com 

CIF: RO 23058320 

RC: J32/49/2008 

Capital social subscris și vărsat: 346.480 lei 

CODUL LEI ( Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02 

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB – AERO Standard 
 

 

 

 

Către:  Bursa de Valori București                                                              Nr. 38 / 27.08.2021 

Autoritatea de Supraveghere Finaciară 

Sectorul Instrumente și Investiții Finaciare 
 

 

 

R A P O R T    S E M E S T R I A L 

întocmit la 30.06.2021 

CONFORM  REGULAMENTULUI  A.S.F. nr. 5 / 2018 

 

 

 

 

Data  Raportului:    27.08.2021 

 

 

Date de identificare 

 

Societatea VIROLA - INDEPENDENŢA S.A. SIBIU 

Sediul social:  Sibiu,  Str. Rusciorului nr.2 

Adresa de corespondență: Sibiu, Str. Ștefan cel Mare nr.152-154, Birou nr.24 

Forma juridică : societate pe acţiuni  

Telefon: 0744 608350 

E-mail: viroindependenta@gmail.com 

Activitatea principală: închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate 

CodulCAEN: 6820 

CIF: RO 23058320 

RC: J 32/49 /2008 

CODUL LEI (Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02 

Capital social subscris şi vărsat: 346.480 lei 

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare: BVB – AERO Standard 
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REZULTATELE FINANCIARE AFERENTE SEMESTRULUI I 2021 

 

 

 
1. TRANZACȚII PRINCIPALE ÎNTRE PĂRȚILE AFILIATE  

 
 tranzacțiile dintre părțile afiliate care au avut loc în primele 6 luni ale anului financiar curent și care 

au afectat substanțial poziția financiară sau rezultatele emitentului în acea perioadă: Nu este cazul 

 

 orice modificări ale tranzacțiilor dintre părțile afiliate, descrise în ultimul raport anual care ar putea 

avea un efect substanțial asupra poziției financiare sau a rezultatelor emitentului în primele 6 luni 

ale anului financiar current: Nu este cazul 

 
 

2.  SITUAŢIA  ECONOMICO-FINANCIARĂ  

 

a) Situaţia patrimoniului 

 
Indicator 01.01.2021 30.06.2021 

Active imobilizate 9.847.805 9.847.805 

Creanţe 450.915 419.633 

Disponibilităţi 30.239 43.322 

TOTAL ACTIV 10.328.959 10.310.760 

Datorii 112.464 112.556 

Capital social 346.480 346.480 

Rezerve 9.735.403 9.735.403 

Profit sau pierdere reportată +268.077 +134.612 

Profit sau pierdere exerciţiul financiar -133.465 -18.290 

TOTAL PASIV 10.328.959 10.310.760 

 

 

Din  analiza  elementelor  de  activ  menţionăm: 

 

 active  imobilizate: 

 95,34%   01.01.2021 

 95,51%   30.06.2021 

 

 active  circulante: 

 4,66%   01.01.2021 

 4,49%   30.06.2021 

 

Analizând  elementele  de  pasiv în  totalul  pasivului  rezultă:   

 capital  propriu:  

 98,91%   01.01.2021 

 98,91%   30.06.2021 

 

 datorii:   

 1,09%    01.01.2021 

 1,09%   30.06.2021 

 

Societatea a înregistrat  la 30.06.2021 o pierdere de 18.291 lei. 

 

 



 

 

b) Contul de profit şi pierdere 

 
Indicator 30.06.2020 30.06.2021 

Venituri din exploatare - 21.683 

Cheltuieli din exploatare 114.064 46.999 

Profit sau pierdere din exploatare -114.064 -25.316 

Venituri financiare - 7.025 

Cheltuieli financiare - - 

Profit sau pierdere financiara - +7.025 

Venituri totale - 28.708 

Cheltuieli totale 114.064 46.999 

Profit sau pierdere brută -114.064 -18.291 

Impozit profit - - 

Profit sau pierdere netă -114.064 -18.291 

 

Din  analiza  indicatorilor  prezentaţi  rezultă  că  la  data  de  30.06.2021  societatea  a  înregistrat  

o pierdere din exploatare de 25.316 lei și o pierdere netă de 18.291 lei. Aceasta se datorează 

faptului că societate nu a obţinut venituri care să acopere cheltuielile operaționale. În  cursul  

semestrului I al anului 2021 societatea nu a vândut nici un activ. 

 

Nu au mai avut loc alte evenimente semnificative care să influenţeze situaţia financiară a societăţii 

pe primele şase luni.  

 

 

c)     Fluxul   de  numerar  la  30.06.2021 
                                                                                                                                                          - LEI - 

Indicator 30.06.2021 

+ Profit ( + ) sau  Pierdere ( - )                -18.291 

+ Amortizări şi provizioane                                                                                      - 

- Subvenţii din exploatare - 

- Variaţia stocurilor ( + - ) - 

- Variaţia creanţelor ( + - ) -31.282 

+ Variaţia furnizorilor ( + - )  +716 

+ Variaţia clienţilor-creditori ( + - ) - 

+ Variaţia altor datorii ( + - ) -624 

= + Flux de numerar din activitatea de exploatare ( A ) +13.083 

+ Sume din vânzarea şi valorif. active şi mijloace fixe - 

+ Alte surse inclusiv taxe de dezv. cf. Ord.29/94 - 

- Investiţii efectuate - total din care: - 

- Achiziţionate + alte cheltuieli de investiţii  -  

- Executate în regie proprie - 

+ Subvenţii pentru investiţii   

= + Flux de numerar din activitatea de investiţii ( B ) - 

+ Variaţia creditelor şi împrumuturilor din care: - 

+ Credite pe termen scurt de primit - 

- Restituiri de credite pe termen scurt - 

+ Credite pe termen mediu şi lung - 

- Restituiri de credite pe termen mediu şi lung - 

= + Flux de numerar din activitatea financiară ( C ) - 

- Variaţia altor elemente de activ ( + - ) 0 

+ Variaţia altor elemente de pasiv ( + - ) 0 

= +Flux de numerar din alte activităţi ( D ) 0 

Disponibilităţi băneşti la începutul perioadei 30.239 

= +Flux de numerar net ( A+B+C+D ) +13.083 

= Disponibilităţi băneşti la sfârşitul perioadei 43.322 



 

 

3. ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII COMERCIALE 

 

 

3.1. Prezentarea şi analiza tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine 

care ar putea afecta lichiditatea societăţii 

 

Nu au existat evenimente sau factori de incertitudine care să fi afectat sau care ar putea afecta 

lichiditatea societăţii comerciale. 

 

 

3.2. Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale a 

tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate 

 

Societatea nu a avut cheltuieli de capital, curente sau anticipate. 

 

 

3.3. Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care 

afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază 

 

Nu au existat vânzări care să influenţeze semnificativ veniturile din activitatea de bază. 

Administraţia societăţii urmăreşte efectele factorilor de risc financiar asupra performanţei 

financiare a societăţii. Considerăm că reducerea preţurilor pe piaţa imobiliară nu va afecta 

societatea noastră în desfăşurarea activităţii. 

 

 

4. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 

COMERCIALE 

 

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

obligaţiile financiare în timpul perioadei 

 

Societate are de achitat datorii faţă de furnizori, bugetul consolidat al statului şi bugetul local. Pe 

parcursul perioadei de raportare societatea nu s-a aflat în imposibilitate de a-și respecta obligațiile 

financiare. 

 

 

4.2. Descrierea oricăror modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de 

societatea comercială 

 

Nu au existat evenimente care să ducă la modificări privind drepturile deţinătorilor de valori 

mobiliare emise de societatea comercială. 

 

 

5. TRANZACŢII SEMNIFICATIVE 

 

Nu este cazul. 

 

 

 



 

 

 

6. DECLARAŢII 

 

Situaţiile financiare încheiate la data de 30.06.2021 nu au fost auditate. 

 

 

 

Anexe: 

 

Raportarea contabilă semestrială întocmită la data de 30.06.2021 

 

Declaraţia administratorului S.C Virola- Independenţa S.A. privind asumarea răspunderii pentru 

întocmirea situaţiilor financiare încheiate la data de 30.06.2021. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

ROȘCA RADU-CLAUDIU 
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Raportare contabilă la data de 30.06.2021 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.763/ 2021 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 PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE

Suma de control 346.480
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F10 - pag. 1

                



F10 - pag. 2
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Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 
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Conturi microentitati 1011 SC(+)F10S.R31



 

 

 
 
 

DECLARATIE 
 

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 
 
 
 
 
 
S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2021 pentru : 
_____________________________________________________________________ 
 
Entitatea: S.C. VIROLA INDEPENDENTA S.A. 
Judetul: 32--SIBIU 
Adresa: localitatea SIBIU, str. RUSCIORULUI, nr. 2, bloc -, ap. -, sc. - 
Numar din registrul comertului: J32/49/2008 
Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni 

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): ): 6820--Inchirierea si 
subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 
Cod de identificare fiscala: RO 23058320 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
         Administratorul societatii, Rosca Radu Claudiu, isi asuma raspunderea pentru  
intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2021 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. 
 
 
 
 
 
                                                                       Semnatura 
 
 
                                                                  ___________________ 
          


