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1.SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

1.1.ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE ACTUALE COMPARATIV CU ACEEAŞI 

PERIOADĂ A ANULUI TRECUT 

1.1.1.ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Active care reprezintă cel puţin 10% din total active 

Denumire indicator 

01 Ianuarie 
2017 

Pondere în 
total active  

(%) 

30 Iunie 
2017 

Pondere în 
total active 

(%) 

Diferenţe 
(+/-) 

Diferenţe 
(+/-) 

lei lei (lei) (%) 

Imobilizări corporale 22.284.587 46,89 21.599.112 44,52 
                        

(685.475) 
                        

(3,08) 

Stocuri 21.468.341 45,17 21.637.523 44,60 
                     

169.182 
                     

0,79 

Total active  47.528.623 100 48.517.461 100 
                     

988.838 
                     

2,08 

                                                

 Situaţia elementelor de numerar şi alte disponibilităţi lichide 

Denumire indicator 

01 Ianuarie 
2017 

Pondere în 
total active 
circulante 

(%) 

30 Iunie 
2017 

Pondere în 
total active 
circulante 

(%) 

Variaţie 
(+/-) (lei) 

Variaţie 
(+/-) (%) 

Casa şi conturi la bănci în lei 557.550 2,22 606.127 2,28 48.577 8,71 

Casa şi conturi la bănci în valută 63.531 0,25 14.997 0,05 (48.534) (76,39) 

Alte valori 45 n/a 45 n/a n/a n/a 

Total casa şi conturi la bănci 621.126 2,47 621.169 2,34 (43) (0,01) 

Indicatori ai poziţiei financiare  

(Valorile sunt exprimate în lei) 

01 Ianuarie 
2017 

30 Iunie 
2017 

Variaţie (+/-)    
(lei) 

Variaţie (+/-)    
(%) 

Active imobilizate 
                  

22.299.693  
               

21.711.228  
                        

(588.465) 
                        

(2,64) 

      Imobilizări necorporale 7.998 105.008 97.010 1.212,93 

      Imobilizări corporale 
                       

22.284.587  
                   

21.599.112  
                        

(685.475) 
                        

(3,08) 

      Imobilizări financiare 
                       

7.108  
                       

7.108  
                                        

N/A 
                                        

N/A 

Active circulante 
                  

25.113.866  26.566.001 
                     

1.452.135 
                     

5,78 

      Stocuri 
                          

21.468.341  
                      

21.637.523  
                             

169.182  
                             

0,79  

      Creanţe 
                       

3.024.399  
                   

4.307.309  
                        

1.282.910 
                        

42,42 

      Casa şi conturi la bănci 
                       

621.126  
                   

621.169  
                     

43 
                     

0,01 

Cheltuieli în avans 
                             

115.064  
                         

240.232  
                                  

125.168  
                                  

108,78 

Total active 
                  

47.528.623  
               

48.517.461  
                     

988.838 
                     

2,08 

 Per ansamblu se poate observa o majorare 
cu 2,08% a valorii activelor, comparativ cu 
perioada de referință, acestea înregistrând 
o creștere cu 988.838 lei. 

 Diminuarea cu 3,08% a imobilizărilor 
corporale, datorată în mare parte 
înregistrării amortismentelor, a generat 
reducerea valorii totale a activelor 
imobilizate cu 2,64%. 

 Creșterea creanțelor entității cu 1.282.910 
lei, au contribuit la majorarea activelor 
circulante (+5,78%). 

 Majorarea disponibilitățile bănești de la 
621.126 lei la 621.169 lei. 

 Fluctuația pozitivă marcată de cheltuielile în 
avans, acestea crescând cu 108,78%, 
respectiv cu 125.168 lei .  

 Trendul de creștere s-a menținut și la 
nivelul stocurilor. 
 

 La 30.06.2017 din categoria 
activelor imobilizate, 
ponderea cea mai mare în 
totalul activelor o dețin 
activele corporale (44,52%).  

 Din categoria activelor 
curente, stocurile dețin o 
pondere de 44,60% în total 
active la data raportării. 

 În primele 6 luni ale 
anului 2017, 
disponibilitățile în lei 
deținute de entitate au 
marcat o creștere cu 
8,71%. 

 Disponibilitățile în valută 
deținute de entitate au 
scăzut cu 76,39%. 

 La finele perioadei de 
raportare, 
disponibilitățile în lei 
dețin o pondere de  
2,28% în totalul activelor 
circulante. 
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 Situaţia profiturilor reinvestite 

În perioada analizată, entitatea nu a efectuat investiţii finanţate din surse proprii. 

 Situaţia activelor şi a pasivelor curente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Situaţia datoriilor societăţii 

Denumire indicator 
 01 Ianuarie 

2017 
Pondere în 

total  (%) 
 30 Iunie 

2017 
Pondere în 

total  (%) 
Variaţia 

(+/-)  (%) 

Datorii curente 12.962.707 70,92 15.969.548 85,73 23,20 

Datorii noncurente 3.487.427 19,08 1.197.339 6,43 (65,67) 

Venituri in avans 1.504.715 8,23 1.443.299 7,75 (4,08) 

Provizioane 323.545 1,77 17.100 0,09 (94,71) 

Total Datorii (1+2) 18.278.394 100 18.627.286 100 1,91 

 Situaţia pasivelor societăţii 

Denumire indicator 
01 Ianuarie 

2017 
30 Iunie 

2017 
Variaţia 

(+/-)  (lei) 
Variaţia 

(+/-)  (%) 

Capital 4.238.358 4.238.358 n/a n/a 

Prime de capital 14.753 14.753 n/a n/a 

Rezerve din reevaluare 7.758.111 7.429.569 (328.542) (4,23) 

Rezerve 15.255.963 14.363.940 (892.023) (5,85) 

Rezultat reportat 2.875.067 3.203.609 328.542 11,43 

Rezultatul perioadei (892.023) 639.946 n/a n/a 

Total Capitaluri proprii 29.250.229 29.890.175 639.946 2,19 

Datorii totale 18.278.394 18.627.286 348.892 1,91 

TOTAL PASIVE 47.528.623 48.517.461 988.838 2,08 

 

 

Nr. 
Crt.   Denumire indicator  

  01 Ianuarie 
2017  

30 Iunie 
2017  

 Variaţia 
(+/-)  (lei)  

 Variaţia 
(+/-)  (%)  

1 Active curente 25.113.866 26.566.001 1.452.135 5,78 

2 Cheltuieli în avans 115.064 240.232 125.168 108,78 

3 -de până la un an 115.064 236.847 - - 

4 -mai mare de un an - 3.385 - - 

5 Datorii curente 12.962.707 15.969.548 3.006.841 23,20 

6 Venituri în avans 1.504.715 1.443.299 (61.416) (4,08) 

7 -de până la un an 121.530 122.830 - - 

8 -mai mare de un an 1.383.185 1.320.469 - - 

5                    ACTIVE CURENTE NETE[(1+3)-(5+7)]  12.144.693 10.710.470 (1.434.223) (11,81) 

 Majorarea datoriilor curente 
(3.006.841 lei) a determinat 
reducerea fondului de rulment cu 
11,81% respectiv cu 1.434.223 lei. 

 Capacitatea entității de a-și acoperi 
datoriile curente pe seama activelor 
curente s-a redus ca urmare a 
creşterii datoriilor curente (23,20%). 

 Diminuarea veniturilor în avans cu 
4,08%, respectiv cu 61.416 lei. 

 Comparativ cu începutul perioadei de 
raportare datoriile noncurente (credite 
bancare și leasing) au înregistrat o 
diminuare cu 65,67% respectiv cu 
2.290.088 lei, timp în care datoriile  
curente s-au majorat cu 23,20% 
(3.006.841 lei).  

 Veniturile în avans și provizioanele au 
marcat reduceri de 4,08% respectiv de 
94,71%.  

 În aceste condiții se constată o creștere 
a datoriilor totale cu 1,91%, respectiv cu 
348.892 lei. 
 

 Creștere cu 2,19 înregistrată la nivelul 
capitalurilor proprii, pe seama majorării 
rezultatului reportat (11,43%) precum și ca 
urmare a rezultatului pozitiv obținut  la 
finele perioadei de raportare (639.946 lei). 

 Diminuarea rezervelor din reevaluare cu 
4,23%, respectiv cu suma de 328.542 lei. 

 Trendul descrescător s-a menținut și în 
cazul rezervelor  (ce includ rezervele 
legale), care s-au redus cu 5,85%. Această 
evoluție se datorează în principal acoperirii 
pierderii aferenta anului 2016 în sumă de 
892.023 lei pe seama rezervelor. 

 La finele primului semestru al anului 2017, 
societatea a obținut un profit în sumă de 
639.946 lei. 
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1.1.2.ANALIZA PERFORMANŢEI FINANCIARE 

Indicatori ai performanţei financiare 
La 

30.06.2016 
La 

30.06.2017 

Evoluţie 
2017/2016    

(lei) 

Evoluţie 
2017/2016  

(%) 

Venituri din activitatea operaţională 17.521.104 20.066.520 2.545.416 14,53 

      Cifra de afaceri netă 13.904.534 16.967.925 3.063.391 22,03 

      Alte venituri din exploatare 3.616.570 3.098.595 (517.975) (14,32) 

Cheltuieli ale activităţii operaţionale 17.250.484 19.128.858 1.878.374 10,89 

 6.364.426 7.662.550 1.298.124 20,40       Cheltuieli materiale 

      Cheltuieli privind mărfurile 994.697 737.113 (257.584) (25,90) 

      Cheltuieli cu energia şi apa 763.208 804.080 40.872 5,36 

      Reduceri comerciale primite (146) (3.287) - - 

      Cheltuieli cu personalul 7.345.599 8.193.655 848.056 11,55 
      Ajustări de valoare și privind         
      provizioanele 1.070.085 755.034 (315.051) (29,44) 

      Alte cheltuieli de exploatare 712.615 976.426 263.811 37,02 

Rezultatul operational – Profit 270.620 937.662 667.042 246,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Situaţia vânzărilor nete şi a veniturilor brute 

Denumire indicatori La 30.06.2016 La 30.06.2017 Evolutie (+/-) (lei) Evolutie (+/-) (%) 

Vânzări nete 13.904.534 16.967.925 3.063.391 22,03 

Venituri brute 17.521.104 20.066.520 2.545.416 14,53 
Total venituri 
(inclusiv financiare) 

17.671.973 20.292.206 2.620.233 14,83 

Denumire indicator 
La 

30.06.2016 
La 

30.06.2017 
Evolutie 

(+/-) (lei) 
Evolutie 
(+/-) (%) 

Cifra de afaceri 13.904.534 16.967.925 3.063.391 22,03 

Venituri din exploatare 17.521.104 20.066.520 2.545.416 14,53 

CheltuieIi din exploatare 17.250.484 19.128.858 1.878.374 10,89 

REZULTAT DIN EXPLOATARE 270.620 937.662 667.042 246,49 

Venituri financiare 150.869 225.686 74.817 49,59 

Cheltuieli financiare 327.427 506.030 178.603 54,55 

REZULTAT FINANCIAR (176.558) (280.344) 103.786 58,78 

REZULTAT BRUT 94.062 657.318 563.256 598,81 

Impozit pe profit 62.880 17.372 (45.508) (72,37) 

REZULTAT NET 31.182 639.946 608.764 1952,29 

 Cifra de afaceri netă  a crescut cu 3.063.391 lei 
respectiv cu 22,03%, fapt datorat în principal 
majorării producției vândute (28,67%). 

 Veniturile din activitatea operațională au 
marcat o creștere cu 14,53%, timp în care alte 
venituri din exploatare au cunoscut o 
reducere cu 14,32%. 

 Un trend crescător a fost înregistrat și în cazul 
cheltuielilor din activitatea operațională, care 
s-au majorat cu 10,89%. Această evoluție a 
fost cauzată de creșterea altor cheltuieli de 
exploatare (+37,02%), în cadrul cărora 
cheltuielile cu prestațiile externe au crescut 
cu 67,94%, a cheltuielilor materiale (+20,40%), 
a cheltuielilor cu personalul (+11,55%) precum 
și a cheltuielilor cu energia și apa (+5,36%). 

 Ritmul de creștere al cheltuielilor 
operaționale a fost devansat de cel al 
veniturilor operaționale determinând 
majorarea rezultatului operaţional cu 667.042 
lei (+246,49%). 

 

 Rezultatul financiar la 30.06.2017 s-a concretizat într-o 
pierdere de 280.344 lei, care s-a majorat comparativ cu 
perioada de referință cu 58,78%, pe fondul creșterii 
mai accentuate a cheltuielilor financiare cu 54,55%. 

 Creșterea rezultatului din exploatare cu 246,49%, a 
avut consecințe directe asupra rezultatului brut al 
perioadei. Prin urmare rezultatul brut la finele primului 
semestru  s-a concretizat într-un profit de 657.318 lei, 
care a crescut de aproximativ 6 ori comparativ cu 
valoarea înregistrată în perioada de referință ( 94.062 
lei). 

 După deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit 
(17.372 lei), în perioada curentă, entitatea a obținut un 
profit net de 639.946 lei, care a crescut de aproximativ 
20 de ori comparativ cu perioada de referință. 

 Comparativ cu perioada de referință, la nivelul 
veniturilor nete (Cifra de Afaceri), societatea a 
înregistrat o creștere de 3.063.391 lei, respectiv cu 
22,03%. 

 În ceea ce privește veniturile brute, acestea s-au 
majorat cu 2.545.416 lei, mai exact cu 14,53%. 

 Veniturile totale au înregistrat o creștere de 
2.620.233 lei respectiv cu 14,83%. 
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 Elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% din vânzările nete 

Denumire indicatori 
La 
30.06.2016 

Pondere în 
vânzări nete 

(%) 
La 
30.06.2017 

Pondere în 
vânzări 
nete (%) 

Variaţie 
(+/-) (lei) 

Variaţie 
(+/-) (%) 

cheltuieli materiale 6.364.426 45,77 7.662.550 45,16 1.298.124 20,40 

cheltuieli privind mărfurile 994.697 7,15 737.113 4,34 (257.584) (25,90) 

cheltuieli cu energia şi apa 763.208 5,49 804.080 4,74 40.872 5,36 

cheltuieli cu personalul 7.345.599 52,83 8.193.655 48,29 848.056 11,55 

Ajustări de valoare și privind 
provizioanele 1.070.085 7,70 755.034 4,45 (315.051) (29,44) 

Alte cheltuieli de exploatare 712.615 5,13 976.426 5,75 263.811 37,02 

Vânzări nete 13.904.534 - 16.967.925 - - - 

Prag de semnificaţie(20%) 2.780.907 
 

3.393.585 
   

 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 

În perioada analizată, entitatea are constituite provizioane în valoare de 17.100 lei. De asemenea entitatea a reluat asupra 

veniturilor suma de 306.445 lei, valoare cu care  au fost diminuate provizioanele existente în sold la începutul perioadei de 

raportare (323.545 lei). 

 Referiri la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se 

efectua în următoarele 6 luni 

Entitatea nu a fost nevoită şi nu intenţionează să reducă segmente de afaceri în cursul anului 2017. Conducerea entităţii 

nu a identificat alţi factori de risc care ar putea periclita continuitatea activităţii. 

1.1.3.ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR 

 Toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de bază, investiţiilor şi activităţii 

financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei 

Potrivit reglementărilor contabile aplicabile, această situaţie financiară este opţională urmând ca entitatea să o prezinte 

doar la nivelul întregului an fiscal. 

În urma analizei efectuate asupra trezoreriei entităţii la finele semestrului I al anului curent, s-a constatat o majorare a 

numerarului şi echivalentelor de numerar, respectiv de la 621.126 lei ( 01 Ianuarie 2017) la 621.169 lei (30 Iunie 2017).   

În condiţiile în care, la data raportării 30.06.2017 datoriile curente au crescut cu 23,20%, respectiv trezoreria entităţii a 

înregistrat o majorare cu 0,01% comparativ cu începutul anului, indicatorul de lichiditate imediată a înregistrat o fluctuaţie 

nesemnificativă. 

1.1.4.ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI 

 Indicatori de lichiditate şi de solvabilitate 

Denumire indicator Formula de calcul 

01 
Ianuarie 
2017 

30 
Iunie 
2017 

Evoluţie 
(+/-) (%) 

lichiditatea generală(Lg) AC/Datorii curente 1,937 1,664 (0,274) 

lichiditatea intermediară(Lr) (AC-Stocuri)/Datorii curente 0,281 0,309 0,027 

Lichiditatea imediată(Li) Disponibilitati/Datorii curente 0,048 0,039 (0,009) 

Solvabilitatea financiară(Sf) TA/TD 2,600 2,605 0,004 

Solvabilitatea patrimonială(Sp) Cap.Proprii/(Cap.Proprii+TD) 0,615 0,616 0,001 

 

 Elementele de cheltuieli 
care dețin ponderi peste 
nivelul de 20% la finele 
primului semestru al 
anului 2017 sunt: 
cheltuielile materiale 
(45,16%) și cheltuielile cu 
personalul (48,29%).  
 

 Indicatorii lichiditatea generală și 
lichiditatea imediată au înregistrat o 
evoluție nefavorabilă.  

 Indicatorii lichiditatea intermediară, 
solvabilitatea financiară și solvabilitatea 
patrimonială  au marcat creșteri în valoare. 
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 Indicatori de risc 

Denumire indicator Formula de calcul 
01 Ianuarie 
2017 

30 Iunie 
2017 

Evoluţie 
(+/-)(%) 

Rata de îndatorare (DT/(Pasive totale)*100 38,46 38,39 (0,07) 

Denumire indicator Formula de calcul 
30 Iunie 
2016 

30 Iunie 
2017 

Evoluţie 
(+/-)(%) 

Rata de acoperire a 
dobânzilor PB/Dobândă 1,41 8,89 7,48 

 

 

 Rate de marjă şi indicatori de profitabilitate 

Denumire indicator 
(Valorile sunt explimate în procente) Formula de calcul 

30 Iunie 
2016 

30 Iunie 
2017 

Evoluţie (+/-) 
(puncte 

procentuale) 

Marja rezultatului din exploatare (RE/CA)*100 1,946 5,526 3,579 

Marja rezultatului brut (RB/CA)*100 0,676 3,874 3,197 

Marja rezultatului net (RN/CA)*100 0,224 3,771 3,547 

Marja rentabilitati financiare (RN/Cap. proprii)*100 0,106 2,141 2,034 

Rentabilitatea capitalului angajat (RN/(D>1an+Cap.Prop.))*100 0,095 2,058 1,963 

 

 

2.ANALIZA ACTIVITĂŢII EMITENTULUI 

2.1.DESCRIEREA  ACTIVITĂŢII DE BAZĂ 

Societatea  MOBEX  S.A. Tg-Mureş, este o persoană juridică română cu capital privat, având forma juridică de societate 

pe acţiuni. Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi cu prevederile actului 

constitutiv propriu. 

Conform actului constitutiv, obiectul principal de activitate îl constituie producerea şi comercializarea pe piaţa internă 

şi/sau externă de mobilier de artă şi modern, în producţie unicat sau de serie, din lemn, metal, plastic sau alte materiale, precum şi 

alte produse derivate. 

Societatea îşi desfăşoară activitatea pe două platforme de producţie situate în Tg. Mureş, pe o suprafaţă de 92,034 mp, şi 

în Reghin, pe o suprafaţă de 75,489 mp. Toate spaţiile de desfăşurare a activităţii se află în proprietatea societăţii.  

Activitatea se desfăşoară în 5 secţii din care 2 sunt destinate producţiei de mobilă, una pentru confecţionat semifabricate 

masive, una pentru prelucrat panouri (croit pal şi furniruire) şi una de întreţinere. 

2.2.PREZENTAREA ŞI ANALIZA TENDINŢELOR, ELEMENTELOR, EVENIMENTELOR SAU 

FACTORILOR DE INCERTITUDINE CE AFECTEAZĂ SAU AR PUTEA AFECTA LICHIDITATEA 

SOCIETĂŢII, COMPARATIV CU ACEEAŞI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT 

 Aferent semestrului I 2017, prin comparaţie cu perioadele anterioare, la nivelul societății nu au fost identificate elemente 

sau evenimente care să fi afectat lichiditatea societății. Totodată se estimează că o majorare semnificativă a salariului minim pe 

economie ar putea influența activitatea societății, și ar putea crea dezechilibre, care ar putea fi foarte greu de absorbit  prin creșteri 

de productivitate sau de preț de vânzare.   

 

 Diminuarea  gradului de îndatorare 
reflectă reducerea riscului financiar la care 
este expusă entitatea. 

 Rata de acoperire a dobânzii reflectă 
măsura în care o companie obține 
suficient profit pentru a  susține dobânzile 
aferente împrumuturilor. Pe fondul 
creșterii de aproximativ 6 ori a profitului 
brut aferent semestrului I 2017 
comparativ cu perioada anterioară de 
referință, se constată o majorare cu 7,48% 
a ratei de acoperire a dobânzilor. 
 

 

 Ratele de marjă și indicatorii 
de profitabilitate au 
înregistrat o evoluție 
favorabilă.  
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2.3.PREZENTAREA ŞI ANALIZA EFECTELOR ASUPRA SITUAŢIEI FINANCIARE A SOCIETĂŢII A 

CHELTUIELILOR DE CAPITAL, CURENTE SAU ANTICIPATE, COMPARATIV CU ACEEAŞI 

PERIOADĂ A ANULUI TRECUT 

În perioada de raportare încheiată la 30 iunie 2017, entitatea nu a înregistrat cheltuieli de capital de natură să afecteze 

semnificativ poziţia şi performanţele financiare.  

2.4.PREZENTAREA ŞI ANALIZA EVENIMENTELOR, TRANZACŢIILOR, SCHIMBĂRILOR 

ECONOMICE CARE AFECTEAZĂ SEMNIFICATIV VENITURILE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ 

Denumire indicatori 
La 
30.06.2016 

La 
30.06.2017 

Evolutie 
(+/-)  

Evolutie 
(+/-) (%) 

Numarul mediu de salariaţi 458 420 (38) (8,29) 

Numărul efectiv de salariaţi 450 432 (18) (4,00) 

  

În primul semestru al anului 2017, veniturile realizate de societate pe piața de est s-au menținut aproximativ la același 

nivel cu cel înregistrat în semestru I al anului 2016. În ceea ce privește veniturile realizate de societate pe piața de vest, acestea au 

crescut semnificativ, având în vedere că producția pe relația de vest a crescut cu 232,9%.  

 

3.SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 

3.1.DESCRIEREA CAZURILOR ÎN CARE SOCIETATEA A FOST ÎN IMPOSIBILITATEA DE A-ŞI 

RESPECTA OBLIGAŢIILE FINANCIARE  

Pe parcursul semestrului I din 2017, societatea nu a fost pusă  în situaţia de a fi în imposibilitatea de a-şi respecta 

obligaţiile financiare. 

3.2.DESCRIEREA ORICĂROR MODIFICĂRI PRIVIND DREPTURILE DEŢINĂTORILOR DE VALORI 

MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE 

Pe parcursul semestrului I din 2017, nu au avut loc modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise 

de societate. 

 

4.TRANZACŢII SEMNIFICATIVE 

 În perioada analizată, conducerea entităţii a identificat existența unor tranzacţii cu părţi afiliate, clientul identificat ca 

persoană afiliată fiind societatea MDL Mobistil S.R.L. București. Vânzarile de mobilă efectuate către acest client sunt în valoare 

de 140 mii lei, reprezentând 0,8% din cifra de afaceri. Totodată în relația contractuală cu societatea MDL Mobistil S.R.L. 

București au fost respectate interesele societății în raport cu ofertele de același tip existente pe piață, prețul de vânzare aplicat fiind 

cel din oferta generală de produse, valabilă pentru toți clienții. 

 

5.ALTE INFORMAŢII 

 Informaţiile financiare interimare prezentate în raportările contabile semestriale întocmite la 30 iunie 2017 nu au fost 

auditate. Auditorul independent a emis un raport de revizuire asupra acestor informaţii.  

 

Director general,     Director economic, 

Ing. Egri P. Daniel    Moldovan Alina 

[semnătura]                   L.S     [semnătura]                   L.S 

Tg Mureş la, 

 Comparativ cu perioada anterioară de raportare similară, 
numărul efectiv de salariați a înregistrat o reducere cu 4%. 
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SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

la data de  30.06.2017Cod 10 - lei -
Denumirea elementului Nr.  Sold la:

F10 - pag. 1

rd.
01.01.2017 30.06.2017

A B 1 2

A.  ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)      01 7.998 105.008

 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231
+235+4093-281-291-2931-2935)

02 22.284.587 21.599.112

 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )     03 7.108 7.108

       ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 22.299.693 21.711.228

B. ACTIVE CIRCULANTE 
 I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345
+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 
391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05 21.468.341 21.637.523

 II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an 
trebuie prezentate separat pentru fiecare element)    
(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din 
ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662
+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06 3.024.399 4.307.309

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 
(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) 07

 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)     08 621.126 621.169

      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 25.113.866 26.566.001

  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)   10 115.064 240.232

    Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 11 115.064 236.847
    Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 12 3.385

  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN 
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 
447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186
+519)        

13 12.962.707 15.969.548

  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 12.144.693 10.710.470

  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 34.444.386 32.425.083

 G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN 
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 
447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519) 

16 3.487.427 1.197.339

 H. PROVIZIOANE (ct. 151)      17 323.545 17.100

 I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 1.504.715 1.443.299

     1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21) 19 1.504.715 1.443.299

         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 20 121.530 122.830

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 21 1.383.185 1.320.469

    2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)  (rd.23+24) 22

         Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 23

         Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 24

    3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 
        (rd.26+27) 25
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         Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 26

         Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 27

    Fondul comercial negativ (ct.2075) 28

 J. CAPITAL ŞI REZERVE 

      I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 4.238.358 4.238.358

        1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 30 4.238.358 4.238.358

        2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 31

        3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32

        4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33

        5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34

     II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35 14.753 14.753

     III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 7.758.111 7.429.569

     IV. REZERVE (ct.106) 37 15.255.963 14.363.940

     Acţiuni proprii (ct. 109) 38

    Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39

    Pierderi legate de instrumentele  de capitaluri proprii (ct. 149) 40

    V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                             SOLD C (ct. 117) 41 2.875.067 3.203.609

                                                                                                                          SOLD D (ct. 117) 42 0 0

     VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

                                                                                                                          SOLD C (ct. 121) 43 0 639.946

                                                                                                                          SOLD D (ct. 121) 44 892.023 0

      Repartizarea profitului (ct. 129)    45

     CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 29.250.229 29.890.175

     Patrimoniul public (ct. 1016) 47

     Patrimoniul privat (ct. 1017) 48

     CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 29.250.229 29.890.175

Suma de control F10 : 512300482 / 882551540

      *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective. 
   ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 
    Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor 
contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
  Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

  Numele si prenumele

MOLDOVAN ALINA

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular 
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de  30.06.2017

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr.  

Realizari aferente perioadei de 
raportare

rd.
01.01.2016- 
30.06.2016

01.01.2017- 
30.06.2017

A B 1 2

  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 13.904.534 16.967.925

      Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 12.290.552 15.814.316

      Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 1.613.982 1.154.847

       Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 1.238

      Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care 
mai au in derulare contracte de leasing  (ct.766* ) 05

       Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  06

   2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie  (ct.711+712)

           Sold C 07 3.345.634 2.890.887

           Sold D 08 0 0

  3.  Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale  (ct.721+ 722) 09 7.255 26.297

  4.  Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10

  5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11

  6.  Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +  
       7417 + 7419) 12

  7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 263.681 181.411

      -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14

      -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15 70.768 61.415

  VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)       16 17.521.104 20.066.520

  8. a)  Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)                17 6.300.172 7.635.132

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)     18 64.254 27.418

       b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 763.208 804.080

       c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20 994.697 737.113

       Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21 146 3.287

 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 7.345.599 8.193.655

     a) Salarii şi indemnizaţii  (ct.641+642+643+644) 23 6.060.890 6.767.768

     b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 1.284.709 1.425.887

 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 1.093.934 1.066.078

      a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 1.093.934 1.066.078

      a.2) Venituri (ct.7813) 27

      b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)        28 -23.849 -1.312
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       b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 171.451 5.689

       b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 195.300 7.001

  11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 712.615 976.426

    11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 
              (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)    32 414.244 695.690

    11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;  
              cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte 
              normative speciale(ct. 635 +6586*)

33 156.279 129.672

    11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34 34.591 3.178

    11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35

    11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36

    11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 107.501 147.886

    Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul 
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

     Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                      39 -306.445

          - Cheltuieli (ct.6812) 40

          - Venituri (ct.7812) 41 306.445

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 17.250.484 19.128.858

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

           - Profit (rd. 16 - 42) 43 270.620 937.662

            - Pierdere (rd. 42 - 16) 44 0 0

 12.  Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45 280

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46

 13.  Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 842 700

            - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48

 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49

 15.   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 150.027 224.706

            - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51

 VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 150.869 225.686

 16.  Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53

             - Cheltuieli  (ct.686) 54

             - Venituri (ct.786) 55

 17.  Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 66.828 73.896

            - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate             57

 Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 260.599 432.134

 CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 327.427 506.030

  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

              - Profit (rd. 52 - 59) 60 0 0

              - Pierdere (rd. 59 - 52) 61 176.558 280.344
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 VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 17.671.973 20.292.206

 CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 17.577.911 19.634.888

 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

              - Profit (rd. 62 - 63) 64 94.062 657.318

               - Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0

 19.  Impozitul pe profit (ct.691) 66 62.880 17.372

 20.  Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67

 21.  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

                - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)        68 31.182 639.946

                - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0

  Suma de control F20 : 279787055 / 882551540

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 
        La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 
„Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. 
      La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidențiază 
cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

  Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

  Numele si prenumele

MOLDOVAN ALINA

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

  Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular 
VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

   Semnătura _________________________________ 

   Semnătura _________________________________ 



DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30
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la data de  30.06.2017

  I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.  
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

 Unitaţi care au inregistrat profit 01 1 639.946

 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02

 Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 0

  II  Date privind platile restante
Nr.  
rd.

Total,  
din care:

Pentru 
activitatea 

curenta

Pentru 
activitatea de 

investitii

A B 1=2+3 2 3

  Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18) 04 763.505 709.187 54.318

  Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 763.505 709.187 54.318

      - peste 30 de zile 06 430.079 416.501 13.578

      - peste 90 de zile 07 103.457 62.925 40.532

      - peste 1 an 08 229.969 229.761 208

  Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total
(rd.10 la 14) 09

     - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10

     - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  11

     - contribuţia pentru pensia suplimentară 12

     - contributii pentru  bugetul asigurarilor pentru somaj 13

     - alte datorii sociale 14
  Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 
fonduri 15

  Obligatii restante fata de alti creditori 16

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat  17

  Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

 III. Numar mediu de salariati Nr. 
rd. 30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

  Numar mediu de salariati 19 458 420

  Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
respectiv la data de 30 iunie 20 450 432

 IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare,  
        subvenţii   încasate şi creanţe restante

Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 
primite în concesiune, din care: 21

   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 22

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 23

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 26 119.046
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  - impozitul datorat la bugetul de stat 27 0

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 
Uniunii Europene, din care: 28 119.046

  - impozitul datorat la bugetul de stat 29 0

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 30

                   - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 31

                   - subvenţii aferente veniturilor, din care: 32

                                  - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 33

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale 
şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 34 2.451.499

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 35 46.179

                   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 36 2.405.320

 V. Tichete de masa Nr.  
rd. Sume (lei)

A B 1

  Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 37 567.496

 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de  
   cercetare - dezvoltare **)

Nr. 
rd. 30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

  Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39=42): 38 0 0

  - dupa surse de finantare (rd. 40+41) 39 0 0

         - din fonduri publice 40

         - din fonduri private 41

  - dupa natura cheltuielilor  (rd. 43+44) 42 0 0

         - cheltuieli curente 43

         - cheltuieli de capital 44 0 0

 VII.  Cheltuieli de inovare ***) Nr. 
rd. 30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 45

VIII. Alte informaţii     Nr. 
rd. 30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2
  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale   
(ct. 4094) 46

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  (ct. 4093) 47 273.560

  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   48 11.135 11.135
        Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume 
brute (rd. 50 la 53)   

49 7.108 7.108

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 50

         - părţi sociale emise de rezidenti 51 5.860 5.860

          - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 52 1.248 1.248

          - obligatiuni emise de nerezidenti 53

     Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   54 4.027 4.027

          - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute  
 (din ct. 267)

55 4.027 4.027

          - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 56
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Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri 
de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate 
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute  
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418),  din care:

57 2.444.537 4.210.873

          - creanțe comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri 
pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 
prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte 
conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din 
ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58 1.428.310 3.395.848

Creanţe neîncasate la termenul stabilit  
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

59 1.075.274 2.405.320

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 
 (ct. 425 + 4282)      60

 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 
4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)

61 101.706 85.826

         - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4382) 62 77.937 50.555

        - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441
+4424+4428+444+446) 63 23.769 35.271

         - subventii de incasat(ct.445) 64
         - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447) 65

         - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 66

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 67
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 
431 + 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)

68

 Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 
473),  (rd.70 la 72) 69 44.365 6.583

       - decontari privind interesele de participare ,decontari 
cu actionarii/ asociatii  privind  capitalul ,decontari din 
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

70

       - alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului) 
             (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

71 44.365 6.583

  - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit 
legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)

72

  Dobânzi de încasat (ct. 5187)  , din care:    73

            - de la nerezidenti 74

 Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor  

economici ****)
75

  Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 
506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80) 76

         - acţiuni necotate emise de rezidenti 77

         - părţi sociale emise de rezidenti 78

         - actiuni emise de nerezidenti 79

        - obligatiuni emise de nerezidenti 80

 Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)         81
 Casa în lei şi în valută (rd.83+84 ) 82 29.811 34.886

          - în lei (ct. 5311) 83 29.811 34.886
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          - în valută (ct. 5314) 84

 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.86+88) 85 634.998 586.238

        - în lei (ct. 5121), din care: 86 506.012 571.241

            - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 87

        - în valută (ct. 5124), din care: 88 128.986 14.997

          - conturi curente în valută deschise la bănci  
               nerezidente 89

 Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.91+92) 90

           - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori 
de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)        91

           - sume în curs de decontare şi acreditive în valută 
(din ct. 5125 + 5414) 92

Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114
+115+118+124) 93 5.305.483 9.082.081

 Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194
+5195), (rd .95+96) 94

                - în lei 95

                - în valută 96

 Credite bancare externe pe termen lung  (ct. 1623 + 1624 
+ 1625 ) (rd.98+99) 97

                  - în lei 98

                  - în valută   99
 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
1626 + din ct. 1682) 100

 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166  + 1685 + 
1686 + 1687) (rd. 102+103) 101

                   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se 
face in functie de cursul  unei valute 102

                   - în valută 103

 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 104 37.976 37.399

                  - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 105

 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte 
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 
+ 408 + 419),  din care:

106 4.003.048 5.889.248

         - datorii comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri 
primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în 
sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 
405 + din ct. 408 + din ct. 419) 

107 1.606.463 2.070.605

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 108 485.971 632.944

  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 
bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 
4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)

109 673.334 567.298

               - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
(ct.431+437+4381) 110 362.950 399.997

               - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.441+4423+4428+444+446) 111 304.080 167.301

               - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
(ct.447) 112

               - alte datorii in legatura cu bugetul statului 
(ct.4481) 113 6.304

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 114

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 115 1.752.193
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     - sume datorate actionarilor / asociatilor PF 116 1.752.193

     - sume datorate actionarilor / asociatilor PJ 117

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 
462 + 472 + 473 + 478 + 509)    (rd.119 la 123) 118 105.154 202.999

                 -decontari privind interesele de participare , 
decontari cu actionarii /asociatii privind  capitalul, 
decontari din operatii in participatie  
      (ct.453+456+457+4581)

119 64.473 187.713

                 -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 
institutiile publice (institutiile statului ) 2) 
                  (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

120 40.681 15.286

                - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 121

                - varsaminte de efectuat pentru imobilizari 
financiare si investitii pe termen  scurt  (ct.269+509) 122

                        - venituri în avans aferente activelor primite prin 

transfer de la clienţi (ct. 478)
123

 Dobânzi de plătit (ct. 5186) 124

 Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 
economici ****)

125

  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 126 4.238.358 4.238.358

           - acţiuni cotate 3) 127 4.238.358 4.238.358

           - acţiuni necotate 4) 128

           - părţi sociale 129

           - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 130

 Brevete si licente (din ct.205) 131

 IX. Informatii privind cheltuielile cu 
colaboratorii  

Nr. 
rd. 30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

   Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 132

 X. Informaţii privind bunurile din domeniul 
public al statului

Nr. 
rd. 30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
în administrare 133

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 
în concesiune 134

 Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 
închiriate 135

XI. Informaţii privind bunurile din 
proprietatea privată a statului supuse 
inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. 
rd. 30.06.2016 30.06.2017

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 136
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 XII. Capital social vărsat Nr. 
rd. 30.06.2016 30.06.2017

Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

  Capital social vărsat (ct. 1012) 6),  
    (rd. 138 +141+145 la 148)

137 4.238.358 X 4.238.358 X

  - deţinut de instituţii publice, (rd. 139+140) 138

       - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 139

       - deţinut de instituţii publice de subordonare locală 140

  - deţinut de societăţile cu capital de stat, 
din care: 141

       - cu capital integral de stat 142

       - cu capital majoritar de stat 143

       - cu capital minoritar de stat 144

  - deţinut de regii autonome 145

  - deţinut de societăţi cu capital privat 146 742.278  17,51 742.542  17,52

  - deţinut de persoane fizice 147 3.496.080  82,49 3.495.816  82,48

  - deţinut de alte entităţi 148

XIII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)
Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 30.06.2016 30.06.2017

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din 
care: 149

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 150

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice  (la cost de achiziţie), din care: 151

     - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 152

XIV. Venituri obţinute din activităţi  agricole ******)  Nr. 
rd. Sume  (lei)

A B 30.06.2016 30.06.2017

Venituri obţinute din activităţi agricole 153
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 *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care 
încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data 
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin 
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 
 **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea 
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea 
statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. 
 ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 
 *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 
 Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 ******)  Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și 
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități 
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt 
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt 
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
 Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. 
 (2)   În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 
  
 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc). 
 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor 
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 
 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 
 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 
 6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului 
social vărsat, înscris la rd. 137.
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SOCIETATEA COMERCIALÃ 
   “MOBEX” SA TG.MUREŞ 
 
 
 
                                                     RAPORT DE GESTIUNE 
                                                            LA 30 IUNIE 2017 
 
 
 
Societatea Comercialã “MOBEX” SA cu sediul in Tg.Mureş, str. Caprioarei nr. 2, 
înregistratã în Registrul Comerţului sub numãrul J-26/8/1991, CUI 1222544, are ca 
principal obiect de activitate producerea şi comercializarea de mobilier.   
 
Capitalul social al S.C. “Mobex” SA  nu a suferit modificări în cursul semestrului I al 
anului 2017, fiind de 4.238.357 lei.  
Capitalul social este divizat în 1.695.343 acţiuni, a câte 2,5 lei fiecare. 
O acţiune deţinută dă dreptul acţionarului respectiv la un vot în adunarea generală. 
In perioada de raportare nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de 
valori mobiliare emise de entitate 
Piaţa reglementata pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Sistem alternativ 
de tranzactionare, la categoria AeRO Standard, simbol: MOBG 
Activitatea de ţinere a registrului acţionarilor a fost realizată de Depozitarul Central SA  
Bucureşti. 
 Structura acţionariatului, la data de 29.03.2017, se prezintă astfel : 
 
           -   Popescu Mihail                                     874.900           acţiuni             51,61 %; 
 -  S.I.F Banat-Crişana S.A  Arad             295.844           acţiuni             17,45 % 
 -  Morariu Emil        198.689      acţiuni      11,72%  
            -  Alţi acţionari                                         325.910           actiuni             19,22 %; 
                 Total                                                 1.695.343          acţiuni             100,00% 
 
Fata de aceeasi perioada a anului precedent nu s-au inregistrat modificari majore. 
 
Societatea deţine titluri de participare la trei societăţi,  dar la nici una nu are participare 
strategică. Acestea sunt : 
                                                                                               Suma subscrisă 
SC “Robex” SRL                                                                          5.760 lei;   
Bursa Românã de Mărfuri                                                                100 lei ;   
IM Robur Chişinău                                                                        1.248 lei ;        
Total                                                                                               7.108 lei.   
           
Din analiza raportarilor financiare şi anexelor întocmite în conformitate cu Ordinul 
M.F.P. nr.  895/16.06.2017, si conform Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si 
operatiunile cu valori mobiliare rezulta urmatoarele: 
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        1.Principalii indicatori realizati comparativ cu semestrul 1 al anului  2016, 
după cum urmează: 
 
 
 
Denumire indicator 

 
 
U.M. 

 
Realizat 
6 luni 
an 2016 
 

 
Realizat 
6 luni 
an 2017 
 

 
% 
Realizat 
6  luni 2017/ 
6 luni 2016  

Productie mobilă total mii euro 2.968 3.287 110,7% 
Livrări total-din care :  mii euro 2.957 3.612 122,2% 
-export mii euro 1.833 3.223 175,8% 
    -relaţia vest mii euro 992 2.310 232,9% 
    -relaţia est mii euro 841 913 108,6% 
 -intern mii euro 1.124 389 34,6% 
Nr.mediu scriptic  persoane 458 420 91,7% 
Productivitatea muncii euro/pers. 1.080,4 1.304,4 +224 
Cifra de afaceri mii  lei 13.905 16.968 122,0% 
 
Producţia fizică realizată în sem. 1 al anului  2017 este de 3.287 mii euro, fiind cu 319 
mii euro  mai mare decât producţia semestrului I al anului 2016 (+10,7%).  Productia a 
crescut semnificativ pe relatia vest. Pe relatia est s-a mentinut aproximativ la acelasi nivel 
fata de anul 2016, nivel mult diminuat fata de anul 2014, anul in care au inceput 
sanctiunile economice aplicate Rusiei. Productivitatea muncii a crescut cu 20% fata de 
aceeasi perioada a anului precedent, in conditiile in care numarul mediu de salariaţi a fost 
mai mic cu 38 persoane (-8,3%), 
 
Datorita acelorasi factori si cifra de afaceri a crescut cu 22,2% fata de aceeasi perioada a 
anului precedent.     
Cifra de afaceri a fost obţinută astfel : 
  -  din comercializarea mobilei                        16.501 mii lei; 
  -  comercializarea produselor cantinei                 467 mii lei.  
Vânzarea mobilei a avut loc în proporţie de 89,2 % la export, astfel : 
- 63,9  % pe relaţia vest: Anglia, Franţa, Olanda; 
- 25,3  % pe relaţia est: Ukraina, Rusia,  etc. 
Crestere a vanzarilor s-au inregistrat pe piata externa. Scadere masiva a vanzarilor s-a 
inregistrat pe piata interna, scaderea s-a datorat pe de o parte lipsei de comenzi speciale – 
hoteluri, pe de alta parte, capacitatea de productie a fost acoperita prin comenzi la export.  
Scadere a cifrei de afaceri a inregistrat si activitatea cantinei. 
 
In primul sementru al anului 2017, SC MOBEX SA a derulat relatii comenciale cu o 
persoana afiliata si anume SC MDL Mobistil SRL Bucuresti. Valoare vanzarii de mobila 
catre aceasta a fost de 140 mii lei reprezentand 0,8% din cifra de afaceri. In aceasta 
relatie contractuala au fost respectate interesele societatii in raport cu ofertele de acelasi 
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tip existente pe piata. Pretul de vanzare aplicat a fost cel din oferta generala de produse, 
valabila pentru toti clientii. 
 
 
2.Situaţia financiar-contabilă 
 
Prezentam mai jos, in mod sintetic, realizările semestrului I al anului 2017 comparativ cu 
cele ale semestrului I al anilor 2016 si 2015  : 

 
Indicatori 

 Realizări  
   6 luni 
 an 2015 
 - mii lei- 

 Realizări  
   6 luni 
 an 2016 
 - mii lei- 

 Realizări  
   6 luni 
 an 2017 
 - mii lei- 

% 
6 luni 2017/                
6 luni  2016 

Venituri totale, din care : 20.282 17.672 20.292 114,8% 
- venituri din exploatare 20.080 17.521 20.067 114,5% 
- venituri financiare 202 151 225 149,0% 
Cheltuieli totale, din 
care : 

19.080 17.578 19.635 
111,7% 

-cheltuieli de exploatare 18.733 17.250 19.129 110,9% 
- cheltuieli financiare 347 328 506 154,3% 
Rezultatul brut din care : 1.202 94 657 698,9% 
- profit din exploatare 1.346 271 937 345,8% 
- pierdere financiara 144 177 280 158,2% 
Impozitul pe profit 211 63 17 27,0% 
Rezultatul net 991 31 640 2064,5% 

 
Profitul brut  realizat în semestrul 1 al anului 2017 este semnificativ imbunatatit fata de 
aceeasi perioada a anului precedent, inregistrand o crestere de 563 mii lei ceea ce in 
procente reprezinta o majorare la 698%.   
 
Impozitul pe profit  a fost calculat potrivit Legii 227/ 2015  privind Codul Fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare, precum si potrivit legii 170/2016 privind 
impozitul specific unor activitati pentru activitatea cantinei – restaurant. Astfel impozitul 
pe profit inregistrat si datorat este de 2 mii lei (societatea a optat pentru calculul, 
declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial),  
iar impozitul specific datorat de cantina este de 15,5 mii lei.  
 
Profitul net  realizat  este de  640  mii lei, si este format din 668 mii lei profit realizat din 
fabricarea si vanzarea mobilei si o pierdere de 28 mii lei realizata din activitatea cantinei 
– restaurant.  
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  3.Situaţia creanţelor şi a datoriilor la 30.06.2017. 
                                                     - mii lei -  

 30.06. 
2015 

30.06. 
2016 

30.06. 
2017 

2017-
2016 

2017/ 
2016 
 

Creanţe-total 3.327 2.595 4.307 166,0% 1.712,0 
    -din care      0,0 
creante comerciale 2.700 2.445 4.211 172,2% 1.766,0 
Datorii-total 14.166 12.365 17.167 138,8% 4.802,0 
    -din care      0,0 
datorii pe termen lung 4.261 2.612 1.197 45,8% -1.415,0 
credite bancare pe 
termen scurt 

4.207 4.485 6.925 
154,4% 2.440,0 

datorii la furnizori 2.892 2.248 3.483 154,9% 1.235,0 
clienti creditori 1.029 1.755 2.406 137,1% 651,0 
datorii catre actionari 254 64 1.940 3031,3% 1.876,0 
alte datorii 1.523 1.201 1.216 101,2% 15,0 

 
Creantele comerciale au crescut din cauza ca clientilor noi de pe piata de vest li s-au 
acordat termenen de plata cuprinse intre 30 si 60 de zile de la livrare. Datoriile au crescut 
in suma absoluta intr-o valoare mai mare decat creantele. O valoare semnificativa in 
cadrul capitolului datorii o reprezinta datoriile catre actionari. 68% din dividendele 
repartizate in luna noiembrie 2016 au devenit imprumut actionar cu termen de plata 
ianuarie 2018.  
Societatea nu inregistreaza plati restante catre institutiile statului, banci, actionari si 
angajati. Inregistram restante la plata furnizorilor dar exista premisele achitarii acestora 
pana la finele lunii august 2017.  
Societatea nu s-a aflat in imposibilitatea de a nu respecta obligatiile financiare asumate pe 
parcursul primului semestru. 
 
 
       4. Realizarea programului de investitii 
 

Investiţiile realizate în semestrul I al anului 2017 sunt în valoare de 271 mii lei, de 
3 ori mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent cand au fost de doar 86 mii lei. 
De asemenea, in scopul realizarii planului de investitii au fost achitate avansuri pentru 
achizitia de utilaje in valoare de 274 mii lei. 
             
            Pana la data de 30.06.2017, planul de investitii al anului 2017 s-a realizat in 
proportie de 11%, prin contractarea si achitarea avansurilor pentru patru utilaje cuprinse 
in acesta, precum si prin realizarea unor reparatii capitale la utilaje. 
 

In scopul realizarii planului de investitii, societatea a contractat in luna iunie 2017 
un credit pentru investitii in suma de 410.000 EUR. 
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  5 . Analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de 
incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii.  
 
 Astazi, notiunea de risc pare a fi sinonima cu cea de activitate. Desi omniprezent 
in mediul de afaceri,  riscul este adesea, relativ dificil de detectat sau anticipat. 
Evenimentele ce pot afecta veniturile si performantele ulterioare investitiei sunt atat de 
numeroase si variate incat identificarea lor reprezinta o provocare chiar si pentru cei mai 
abili si experimentati manageri, fiindca viitorul este in mare masura necunoscut. 
 
  Riscul de piaţă exista in orice afacere. Pentru limitarea riscului de piata 
societatea si-a diversificat: 
 -pietele de desfacere (intern, piata comunitara si piata de est); 
 - numarul de clienti; 
 -gama de produse realizate. 
 
  Riscul de preţ este asociat schimbărilor posibile, în structura şi nivelul preţului 
bunurilor şi serviciilor oferite pe piaţă de către o firmă, ca urmare a variaţiilor preţului 
resurselor utilizate. Riscul de preţ are ca surse preţul producţiei industriale, cursul de 
schimb şi rata dobânzii.  
 Preţul producţiei industriale este rezultatul fluctuaţiilor preţului materiilor prime, 
energiei, combustibililor,  etc., costului manoperei plătite angajaților. Dintre acestea, 
societatea are cea mai mare vulnerabilitate in fata costului manoperei, in conditiile in care 
aceasta are o pondere de 42% din totalul cheltuielilor societatii. 

In legatura cu pretul materiilor prime, la aproape toate grupele de materiale pe 
piata activeaza o mare diversitate de furnizori, astfel ca nu suntem dependenti de nici 
unul. Insa in anul 2017 s-au inregistrat cresteri de prêt, in aceleasi proportii, la toti 
furnizorii de material lemnos,  feronerii,  sticla si oglinda.  

Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, productia, vanzarile si 
rentabilitatea s-au imbunatatit.  

 
 
6. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale 
 
In prima jumatate a anului 2017 nu s-au inregistrat schimbari care afecteaza 

capitalul si administrarea societatii comerciale. Societatea a lucrat la o capacitate mult 
imbunatatita fata de anul precedent.   
 

Evolutia dividendelor declarate si platite este prezentata mai jos. 
 
                 Anul 2013 2014 2015 2016 
Profitul net - RON 3.052.215 1.940.887 536.720 -892.023 
Sume repartizate pentru 
dividende din rezultatul net –  lei 

2.289.162 
 

1.415.489 0 
 

0 

Ponderea dividendelor in 
rezultatul net 

75,00% 72,93% 0 0 

Numarul de acţiuni 1.695.343 1.695.343 1.695.343 1.695.343 
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Dividend brut pe  acţiune 
lei/acţiune               

 
1,350 

 
0,835 

 
0 

 
0 

La data de 30.06.2017 dividendele neachitate sunt in suma de 187.713 lei.  
 
 
  7 . Modul de organizare şi ţinere a evidenţei şi intocmirea bilanţului contabil 
la 30 iunie 2017 
 
În conformitate cu prevederile din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată cu 
modificarile ulterioare, evidenţa contabilă a SC “MOBEX” SA a fost organizată în forma 
maestru – sah, reflectată în balanţa de verificare la 30.06.2017. 
Înregistrãrile contabile sunt corecte şi respectã prevederile planului de conturi. 
Metoda folosită pentru calculul amortismentelor este amortizarea liniară. 
Pentru anul 2017, SC “MOBEX” SA  a aplicat prevederile cuprinse în Ordinul M.F.P. 
nr.1802/2014, pentru aprobarea  Reglementărilor contabile privind situatiile financiare 
anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.   
Auditarea situaţiilor financiare ale semestrului I ale anului 2017 a fost realizată de 
societatea comerciala “ Expert  Lex” SRL Tg. Mureş, . Raportul de revizuire se afla 
anexat la prezentul raport. 
 
 
            8. Măsurile propuse privind evoluţia viitoare a societăţii 
 

SC MOBEX SA are o experienţa de peste 70 de ani in producerea mobilei. Prin 
participarea la targuri si expozitii interne si internationale a reusit permanent sa vina in 
intampinarea dorintelor clientilor. Mobilierul se mentine la cel mai inalt nivel de calitate 
impus de clienţii externi si interni. Numele societaţii este bine cunoscut atat de 
comerciantii de mobilier cat si de clienții finali. 

De la inceputul anului 2014 societatea s-a confruntat cu scaderea vanzarilor pe 
piata de est, in conditiile in care peste 60% din productie era destinata acestei piete. In 
anul 2017 insa, a reusit cresterea cifrei de afaceri cu 22% fata de aceeasi perioada a 
anului precedent. Aceasta crestere s-a inregistrat prin schimbarea clientilor si a tipului de 
mobilier produs si vandut. In perioada 2014 – 2017 ponderea vanzarilor pe piata de vest a 
crescut de la 18% la 64%.  

Societatea va acontinua sa fie prezenta pe mai multe piete de desfacere, va 
participa la targuri si expozitii interne si internationale. Prin investitiile planificate se 
urmareste rentabilizarea unor produse si reducerea ponderii manoperei in cadrul acestora. 
 Toate acestea ne dau perspectiva continuarii activitatii si in perioada urmatoare.  

 
 
 

           Director general,                                             Director economic, 
         Ing. Egri P. Daniel                                            ec.Moldovan Alina 



Denumirea societăţii comerciale: S.C. MOBEX S.A. 

Sediul social: Tg-Mureş, str. Căprioarei, nr. 2 

Nr. de telefon/fax: 0265- 217.42/0265-211.020 

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1222544 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 26-8/1991 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează acţiunile emise: piaţa alternativă AeRO 

Capitalul social subscris şi vărsat: 4.238.358 lei 

 
 
 

DECLARAŢIE 
 

de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale 
 
 Subsemnaţii EGRI P. DANIEL în calitate de DIRECTOR GENERAL al SC MOBEX  

SA şi MOLDOVAN ALINA, în calitate de DIRECTOR ECONOMIC, prin prezenta, declarăm 

că,dupa cunostintele noastre, raportările contabile semestriale ale anului 2017, au fost întocmite în 

conformitate cu reglementarile contabile aplicabile (OMFP 1802/2014) şi oferă o imagine corectă 

şi conformă cu realitatea a activelor, a obligaţiilor, a poziţiei financiare, a contului de profit şi 

pierdere ale societatii.  

  

 

Data: 25.07.2017 

 
 
 
 
 

        Cu stimă, 

                   Director general,  

       EGRI P. DANIEL 

 

Director Economic, 

        MOLDOVAN ALINA 

 
 
 



 
 

 

                   AUDITOR FINANCIAR SC EXPERT LEX SRL  
    Târgu Mureş, România, str. Gării nr. 2A, membră a Camerei Auditorilor Financiari din 

România tel. 0722.858.142 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
________________________________________________________________________________ 

  Raport de revizuire a informaţiilor financiare interimare 

Către Consiliul de Administraţie al : 

SC MOBEX S.A. 

Introducere 

Am revizuit situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, situaţia veniturilor şi 

cheltuielilor şi notele explicative întocmite de societatea SC MOBEX SA la data de 30 iunie 

2017. Conducerea este responsabilă de întocmirea şi prezentarea adecvată a acestor informaţii 

financiare interimare, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. 

Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informaţii 

financiare interimare, pe baza revizuirii noastre. 

Aria revizuirii 

Am desfăşurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internaţional pentru Misiunile de 

Revizuire 2410, Revizuirea informaţiilor financiare interimare, efectuată de un auditor 

independent al entităţii. O revizuire a informaţiilor financiare interimare constă în realizarea 

de intervievări, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare şi contabile 

şi în aplicarea procedurilor analitice şi a altor proceduri de revizuire. Aria unei revizuiri este, 

în mod substanţial, mai redusă faţă de aria unui audit, desfăşurat în conformitate cu 

Standardele Internaţionale de Audit şi, în consecinţă, nu ni se permite să obţinem asigurarea 

că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. 

Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit. 

 

 



 
 

 

                    AUDITOR FINANCIAR SC EXPERT LEX SRL  
          Târgu Mureş, România, str. Gării nr. 2A, membră a Camerei Auditorilor Financiari din 

 România tel. 0722.858.142 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
_______________________________________________________________________________ 

Concluzie 

Pe baza revizuirii noastre, nu am luat cunoştinţă de nimic care să ne facă să credem că 

informaţiile financiare interimare anexate nu oferă o imagine corectă şi fidelă a poziţiei şi 

a performanţei financiare a entităţii la data de 30 iunie 2017, pentru 

 

 


