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Raport anual elaborat în conformitate cu Regulamentului ASF nr. 
5/2018 

 
 
 
Sediul Social: Salonta, Str. Gestului, nr.5,  jud. Bihor 

 

Numărul de telefon/fax:  0259373175                                      

 

Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J05/183/1991 

 

Cod  de Identificare Fiscală: 94595                      

 

Valoarea Nominală:  0,1 lei 

 

Număr de acţiuni:  5.140.777                        

 

Acţiunile Metalul Mesa S.A. se tranzacţionează  la Bursa de Valori Bucureşti-

Segmentul SMT, categoria AeRO Standard 
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I. Introducere 

 
Fabrica de Piese Schimb Auto Salonta din cadrul Centralei de autocamioane 

Brasov, în anul 1991 conform legii nr. 31, se transforma în societatea comercială 

METALUL MESA SA. 

            Produsele societății, în principal piesele de schimb pentru utilaje agricole sunt 

destinate exportului. Exportul reprezintă peste 80% din activitatea societatii. 

Principalii parteneri de afaceri sunt firme din țările Uniunii Europene, Franța, 

Austria, Ungaria, etc. 

        Mentinerea acestor piețe de desfacere necesită eforturi mari din partea societății. 

Concurența este foarte mare, pretul, calitatea și promtitudinea serviciilor sunt factorii 

decisivi pentru păstrarea și dezvoltarea piețelor de desfacere. 

Societatea Metalul MESA are mai mult de 40 ani experieţă în prelucrarea oţelului. 

Domeniul de activitate principal este producerea pieselor forjate, prelucrări mecanice 

prin aşchiere, deformări plastice la rece, confecţii metalice sudate prelucrate mecanic 

şi prin deformare la rece sau la cald. De asemenea, executăm scule pentru prelucrări 

la cald, scule pentru decupări şi ambutisari precum şi alte tipuri de dispozitive. Se 

executa produse în serie mare pentru parteneri din Uniunea Europeana şi piata internă 

precum şi produse unicat şi serie mică la cererea clientului. 

Produsele principale sunt destinate producătorilor din Uniunea Europeana îndeosebi 

în domeniul pieselor de schimb auto, produse after-market şi pentru producători de 

utilaje agricole pentru linia de asamblare. 

Societatea este un furnizor important de flanşe pentru instalaţii de petrol-gaz-apă, 

instalaţii sub presiune şi alte instalaţii speciale, având Certificat TŰV în acest sens. 
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II. Analiza activităţii societăţii comerciale 
 
 
2.1. a) Activitatea desfăşurată sau care urmează a se desfăşura de către 
societatea comercială. 

Societatea are ca principal obiect de activitate – Fabricarea produselor metalice 

obtinute prin deformare plastica, metalurgis pulberilor - Cod CAEN 2550. 

b) Data înfiinţării societăţii comerciale. 

Fabrica de Piese Schimb Auto Salonta din cadrul Centralei de autocamioane Brasov, 

în anul 1991 conform legii 31, se transforma în societatea comercială METALUL 

MESA SA. 

c) Fuziuni sau reorganizări semnificative ale societăţii comerciale, a filialelor sale sau  

a societăţilor controlate, realizate în timpul exerciţiului financiar. 

În cursul exerciţiului financiar 2019, nu au existat fuziuni sau reorganizari 

semnificative ale societatii. 

d) In cursul anului 2019 nu au existat achizitii sau înstrăinări de active. 
 
2.1.1.Elemente de evaluare generală: 

a) Unitatea a înregistrat la finele anului 2019 un profit net în valoare de 60.879 lei. 

b) La 31 decembrie 2019 cifra de afaceri era în valoare de 7.240.610 lei, cu 6,35% 
mai putin faţă de anul precedent. 

c) Societatea nu desfăşoară activitate de export. 

d) Cheltuielile totale în anul 2019 au scazut faţă de anul 2018 cu 0,30%. 

e) În legătură cu cota de piaţă deţinută de societate pe principalele produse, 

societatea nu dispune de informaţii.  
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f) Lichiditate: 

 Lichiditatea generală: 

 

   Lichiditate generală 31.12.2019 =Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1.092 

   Lichiditate generală 31.12.2018 =Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1.086 

   Lichiditatea generală a crescut în anul 2019 faţă de anul 2018 datorită scaderii     

datoriilor pe termen scurt si a stagnarii activelor circulante. 

 

 Lichiditatea redusă: 

Lichiditatea redusa la 31.12.2019 = Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen 

scurt = 0.46 

Lichiditatea redusa la 31.12.2018 = Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen 

scurt = 0.60 

Lichiditatea redusă a scazut în anul 2019 faţă de anul 2018 datorită cresterii 

stocurilor si a scaderii datoriilor pe termen scurt. 

 Lichiditatea imediată: 

Lichiditate imediată 31.12.2019 = Lichidităţi/ Datorii pe termen scurt = 0.016 

Lichiditate imediată 31.12.2018 = Lichidităţi/ Datorii pe termen scurt = 0.005 

Lichiditatea imediată a crescut faţă de anul anterior pe fondul scaderii datoriilor pe 

termen scurt. 
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2.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 
a) Principalele pieţe de desfacere a acestor produse/servicii: 

Productia vanduta in 2019 Valoare 
Intern 1.179.437 
Extern 6.154.965 

 
 

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei 

de afaceri ale societăţii comerciale pentru ultimii 2 ani. 
 

Produsul/serviciul 
Anul 2019 

Cifra de afaceri % Total venituri% 
Export de produse 85,01 81.41 

Vanzare piata interna 16,29 15,60 
 

c) Societatea nu are în vedere pentru urmatorul exercitiu financiar crearea sau 

oferirea de noi produse care să afecteze substantial volumul de active.  

 

2.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială  

a) Nu există o dependenţă semnificativă a societăţii comerciale faţă de un singur 

furnizor, a cărui pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor societăţii. 
 

2.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare 
a)  Pe piaţa internă, volumul productiei vandute la 31.12.2019 era de 1.179.437 lei, 

iar pe piaţa externă productia vânduta se ridica la 6.154.965 lei. 

   b) Nu se cunosc date despre concurenţa în domeniul de activitate al societăţii  

Metalul Mesa SA. 

  c) Societatea comercială nu depinde în mod semnificativ de un singur client sau de 

un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor 

societăţii. 
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2.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii societăţii comerciale 
a) Numărul mediu de salariaţi la 31.12.2019 este de 52 angajaţi iar nivelul de 

pregătire al angajaţilor este corespunzător postului ocupat.                                                    

b) Angajatii societatii nu sunt organizati intr-un sindicat.                                             

c)  Relațiile dintre societate și salariați sunt bune și se desfășoară pe baza contractului 

individual de muncă.                                                                                                                                

d)  Nu există elemente conflictuale între manager şi angajaţi. 

2.1.6. Activitatea de bază a emitentului  nu afectează mediul înconjurător peste 
normele legale. 
Activitatea de bază nu are impact asupra mediului înconjurător. 

Nu există litigii şi nici nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislaţiei 

privind protecţia mediului înconjurător. 

2.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare 

Societatea nu a alocat sume pentru activitatea de cercetare dezvoltare. 

2.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului 
a) Societatea nu a elaborat o politică concretă privind managementul riscului, dar 

conducerea urmăreşte în permanenţă indicatorii economico-financiari. 

b) Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind managementul 

riscului. 

Societatea are accesate urmatoarele credite: 

 pe termen lung – 253.833 lei 

 capital de lucru:  

-  190.000 lei din care s-a utilizat pana la 31.12.2019 suma de 153.326 lei 

-  150.000 euro din care utilizat la 31.12.2019 contravaloarea de 132.299 lei 
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2.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale 

Societatea nu a avut cheltuieli de capital si nici nu se anticipeaza astfel de cheltuieli 
pe viitor. 
 
 
III. Activele corporale ale societatii comerciale 

a) Capacitatile de productie sunt amplasate in zona industriala a orasului Salonta, 

dotate cu mijloace de productie de uz general: strunguri, freze, masini de 

debitat, ciocane de forja si utilaje de scularie. Asupra tuturor activelor 

corporale societatea detine drept de proprietate. 

b) Gradul de uzură a proprietăţilor societăţii comerciale: Proprietatile societatii 

comerciale au un grad de uzura morala si fizica ridicata. 

c) Nu există probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale 

ale societăţii. 

 
IV. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială 
 
 

4.1. Valorile mobiliare emise de societatea comercială se tranzactionează pe Bursa de 

Valori Bucureşti - Segmentul SMT, categoria AeRO Standard.                              

4.2. Dividende cuvenite în ultimii 3 ani: 

Societatea nu a acordat dividende în ultimii 3 ani.  

4.3. Societatea nu a desfăşurat nici o activitate de achiziţionare a propriilor acţiuni. 

4.4. Societatea comercială nu are filiale. 

4.5. Societatea comercială nu a emis obligaţiuni sau alte titluri de creanţă.  
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V.Conducerea societăţii comerciale 
 
5.1. a) Conducerea administrativă a societăţii comerciale este asigurată de Consiliul 

de Administratie format din urmatorii membrii:  
Nume, prenume Calitatea Vârsta Calificare 

NAN SAJTI DANIEL Presedinte CA 31 Inginer  

NAGY FRANCISC Vicepresedinte CA 65 Inginer 

NAN SAJTI MARIA Vicepresedinte CA 58 Economist 
 
 
b) Nu există nici un fel de acord sau înţelegere între vreun administrator şi o altă 

persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator.  

c) Membrii conducerii administrative nu au fost implicați în ultimii 5 ani în niciun  

litigiu şi în nicio procedură administrativă. 
 
 
5.2. a) Conducerea executivă este asigurată de:  

 Director General – Nan Sajti Daniel - deține 1.212.715 acțiuni la societate 

 Director Economic – Nan Sajti Maria– deține 340.023 acțiuni la societate 

 Director Tehnic – Nagy Francisc - deține 732.044 acțiuni la societate 

 

b)  Nu există nici un fel de acord sau înţelegere în urma căreia unul dintre membrii  

conducerii executive  a fost numit în această funcţie. 

c)  Membrii conducerii executive nu au fost implicaţi în ultimii 5 ani în nici un litigiu 

şi în nici o procedură administrativă. 
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VI.Situaţia financiar-contabilă 
 

I. BILANŢUL CONTABIL: 
 

                                                                                                                                       (LEI) 

 Denumirea indicatorilor 2017 2018 2019

1 A. ACTIVE IMOBILIZATE 1.065.636 1.397.238 1.521.536

2 I. Imobilizari necorporale 4.806 2.060 0

3 II. Imobilizari  corporale 1.060.830 1.395.178 1.521.536

4 III. Imobilizari financiare 0 0 0

5 B ACTIVE CIRCULANTE 1.602.428 1.561.998 1.506.545

6  I. STOCURI 817.901 701.754 870.254

7  II. CREANTE 778.884 853.306 613.707

8 
 III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN 

SCURT 

0 0 0

9  IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 5.643 6.938 22.584

10 C  CHELTUIELI IN AVANS 0 1.709 2.188

11 
D DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O  

PERIOADA DE PANA LA UN AN 

817.927 1.437.925 1.379.985

12 
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, 

RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 

653.574 7.492 10.232

13 
F.  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 

CURENTE 

1.719.210 1.404.730 1.531.768

14 
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-

O  PERIOADA  MAI MARE DE UN AN 

721.208 327.673 393.833

15 I.  VENITURI IN AVANS 130.927 118.290 118.516

16 J.  CAPITAL SI REZERVE: 514.078 514.078 514.078

17  I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 514.078 514.078 514.078

18  III.REZERVE DIN REEVALUARE 0 0 0

19  IV.REZERVE 1.111.990 1.111.990 1.111.990

20  V.REZULTATUL REPORTAT  717.776 628.065 549.012
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21  VI.REZULTATUL EXERCITIULUI  89.710 79.054 60.879

22  Repartizarea profitului 0 0 0

23 CAPITALURI PROPRII - TOTAL 998.002 1.077.057 1.137.935

24 CAPITALURI - TOTAL 998.002 1.077.057 1.137.935

 ACTIV=PASIV 2.668.064 2.960.945 3.030.269

 
 

II. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE: 

 2017 2018 2019 

Cifra de afaceri 6.470.909 7.731.769 7.240.610 

Productia vânduta 6.317.354 7.564.957 7.068.932 

Venituri din vânzarea marfurilor 153.555 166.812 171.678 

Venituri aferente costului productiei in curs de 

executie 

156.195 -245.244 205.092 

Venituri din subventii de exploatare 12.636 12.636 12.636 

Alte venituri din exploatare 169.451 84.747 83.402 

Total venituri din exploatare  6.809.191 7.585.698 7.541.740 

Cheltuieli cu mat. prime si mat. cons. 3.212.946 3.384.743 3.328.960 

Alte chelt. materiale 48.217 69.349 43.375 

Alte cheltuieli externe 495.753 573.892 608.068 

Cheltuieli privind marfurile 148.961 146.587 152.877 

Cheltuieli cu personalul: 2.075.250 2.569.117 2.530.790 

a) Salarii si indemnizatii 1.685.925 2.427.232 2.425.184 

b) Chelt. cu asigurarile si protectia sociala  389.325 141.885 105.606 

Ajustari de valoare privind imobilizarile 

corporale si necorporale 

212.010 259.909 324.007 

Ajustari de valoare privind activele circulante 0 0 0 

Alte cheltuieli de exploatare 452.730 435.507 412.667 

Total cheltuieli de exploatare  6.645.867 7.439.104 7.400.744 

Rezultatul din exploatare 163.324 146.594 140.996 
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Venituri din dobânzi 0 0 0 

Alte venituri financiare 20.672 17.280 18.684 

Total venituri financiare   20.672 17.280 18.684 

Total cheltuieli financiare  78.908 71.723 87.199 

Profitul sau pierderea financiara -58.236 -54.443 -68.515 

Venituri totale 6.829.863 7.602.978 7.560.424 

Cheltuieli totale 6.724.775 7.510.827 7.487.943 

Rezultatul brut – profit/pirdere 105.088 92.151 72.481 

Impozitul pe profit 15.378 13.097 11.602 

Alte impozite neprezentate mai sus 0 0 0 

Rezultatul net - profit/pierdere 89.710 79.054 60.879 

 
 

Anul Profituri/pierdere 
-lei- 

Total active 
curente 

-lei- 

Total pasive 
curente 

-lei- 
2019 60.879 1.506.545 1.379.985 
2018 79.054 1.561.998 1.437.925 
2017 89.710 1.602.428 817.927 

 
 

III. INDICATORI ECONOMICI 

 

1. Solvabilitatea patrimonială 

    Solvabilitatea patrimonială 2019 = Capitaluri proprii/Total activ x 100 = 37.55% 

    Solvabilitatea patrimonială 2018 = Capitaluri proprii/Total activ x 100 = 36.38% 

2. Gradul de îndatorare  

Gradul de îndatorare 2019 = Datorii totale/Total activ x 100 = 58.54% 

Gradul de îndatorare 2018 = Datorii totale/Total activ x 100 = 59.63% 
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3.Rata rentabilităţii economice 

Rata rentabilităţii economice 2019 = Rezultatul din expl. / Total activ x 100 = 4.65% 

Rata rentabilităţii economice 2018 = Rezultatul din expl. / Total activ x 100 = 4.95% 

 

4.Rata profitului  

Rata profitului 2019 = Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100 = 1.00 % 

Rata profitului 2018 = Rezultatul brut/Cifra de afaceri x 100 = 1.20% 

 

5.Rata capitalului social  

Rata capitalului social 2019 = Rezult. net al ex./Capital social subscris x 100 = 11.84% 

Rata capitalului social 2018 = Rezult. net al ex./Capital social subscris x 100 = 15.38% 
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a) In cadrul elementelor de activ, cele care depăşesc 10% din totalul de active sunt: 

 active imobilizate corporale, care în anul 2019 sunt în valoare de 1.521.536 lei, 

reprezentând 50.21% din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era 

de 1.395.178 lei, reprezentând 47.12% din total.  

 stocuri, care în anul 2018 sunt în valoare de 870.254 lei, reprezentând 28.72% din 

total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 701.754 lei, 

reprezentând 23.70% din total. 

 creantele, care în anul 2019 sunt în valoare de 613.707 lei, reprezentând 20.25% 

din total active, în timp ce anul trecut valoarea acestora era de 853.306 lei, 

reprezentând 30.66% din total.  

Total active curente în anul 2019 se ridică la 1.506.545 lei, în timp ce în anul 2018 

se cifrau la 1.561.998 lei. 

Nr. crt. Active Valoare % din total active 

1. Imobilizari corporale 1.521.536 50,21% 

2. Stocuri 870.254 28,72% 

3. Creante 613.707 20,25% 

 

Total pasive curente în anul 2019 se ridică la 1.379.985 lei, în timp ce în anul 2018 

se cifrau la 1.437.925 lei. 

Nu s-a oprit şi nici nu s-a vândut vreun segment de activitate. Nu se preconizează 

pe anul 2020 vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate. 
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b) Analizând contul de profit şi pierdere din ultimii 3 ani se constată următoarele: 

 Cifra de afaceri netă 2019 = 7.240.610 lei; 

 Cifra de afaceri netă 2018 = 7.731.769 lei; 

 Cifra de afaceri netă 2017 = 6.470.909 lei; 

 

 

Cifra de afaceri a cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2019 a scazut cu 6,35%  

faţă de anul 2018.  

 Total venituri 2019 = 7.560.424 lei;  

 Total venituri 2018 = 7.602.978 lei; 

Veniturile totale au cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2019 au scazut cu 

0.56%  faţă de anul 2018.  

 

Cifra de afaceri

7240610 6470909
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 Elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% din cifra de 

afaceri netă au avut urmatoarea evoluţie: 

 Cheltuieli cu materiile prime si matelialele consumabile în valoare de 

3.328.960 lei, reprezentand 45,98% din cifra de afaceri au scazut fata de anul 2018 cu 

1,65%. În anul 2018, valoare acestora era de 3.384.743 lei, iar ponderea in cifra de 

afaceri era de 43,78%; 

 Cheltuielile cu personalul în valoare de 2.530.790 lei, reprezentând 34.95% din 

cifra de afaceri au scazut faţă de anul anterior cu 1.49%. În anul 2018, valoare 

acestora era de 2.569.117 lei, iar ponderea din cifra de afaceri era de 33.23%. 

 

 Casa şi conturile bancare în cadrul activităţii de bază au înregistrat o crestere de 

semnificativa faţă de începutul perioadei analizate si a ajuns la valoarea de 

22.584 lei. 

 În ultimii 3 ani, societatea a avut următoarele investiţii: 

 

 

 

 

 

În cadrul activităţii de exploatare s-au înregistrat venituri în valoare de 7.541.740 lei şi 

cheltuieli în sumă de 7.400.744 lei.  

Anul Valoarea investiţiilor (achizitii 
si modernizari) 

-lei- 
2019 485.043 
2018 541.063 
2017 143.866 
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Veniturile din exploatare au cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2019 

au scazut cu 1,65% faţă de anul 2018.  

Cheltuielile din exploatare au cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2019 

au scazut cu 0.52%  faţă de anul 2018. 

Din activitatea de exploatare a rezultat un profit de 140.996 lei, în timp ce anul trecut 

profitul era de 146.594 lei.  

Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor de exploatare o deţine productia 

vânduta în valoare de 7.068.932 lei, reprezentând 93,73% din total. La cheltuieli, 

ponderea cea mai importantă este reprezentată de cheltuieli cu materiile prime si 

matelialele consumabile in valoare de 3.328.960 lei, reprezentand 44,98% din total si 

cheltuieli cu personalul în valoare de 2.530.790 lei, adică 34,20% din total.  

Societatea a inregistrat venituri financiare in valoare de 18.684 lei in 

crestere cu 8.13% fata de anul trecut si cheltuieli financiare în valoare de 

87.199 lei lei cu 21.58% mai mult decat in anul anterior.  

Rezultatul activităţii financiare este o pierdere de 68.515 lei in timp ce anul 

trecut pierderea inregistrata era de 54.443 lei. 

 

            Veniturile totale în sumă de 7.560.424 lei au cunoscut o evoluţie 

descrescătoare. În anul 2019 au scazut cu 0,30%  faţă de anul 2018. Cheltuielile 

totale în valoare de 7.487.943 lei au cunoscut o evoluţie descrescătoare. În anul 2019 

au scazut cu 0,30%  faţă de anul 2018.  

Societatea comercială a înregistrat un profit net în valoare de 60.879 lei, în timp ce în 

anului 2018 s-a înregistrat un profit de 79.054 lei.    
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