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                             RAPORT DE  ACTIVITATE PRIVIND  SOCIETATII    

MECANICA ROTES SA

PE ANUL 201  9

Oraş Târgovişte, Strada şoseaua Găeşti nr. 6

Judeţul Dâmboviţa

CAPITOLUL I – PREZENTAREA SOCIETATII MECANICA ROTES SA 

         Societatea "MECANICA ROTES" SA Târgovişte este o societate pe acţiuni, cu capital
privat autohton şi este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 15/371/1991, Cod  de
înregistrare fiscală RO  911737.

      MECANICA ROTES SA  a luat fiinţă în anul 1948, sub denumirea de “Octombrie Roşu
“care ulterior s-a transformat in “ Întreprinderea Mecanica “ iar in anul 1990, in baza HG
nr  1224/1990  a  devenit  socitatea  comercială  pe  acţiuni  “Mecanica  Rotes”.  În  urma
procesului  de  privatizare  în  1999  a  devenit  societate  comercială  cu  capital  integral
privat.

  Obiectul  de activitate este proiectarea,  fabricarea şi  comercializarea produselor de
mecanică fină, robineţilor şi reductoarelor pentru gaze sub presiune, truse de sudură şi
tăiere oxi- gaz şi oxi –benzină.

          Structura producţiei  curente  a societăţii  se bazeaza pe execuţia,  în fluxuri
tehnologice  de  maşini  unelte   specializate,   automate  şi  semiautomate,  a
componentelor specifice instalaţiilor de transport şi distribuţie a  fluidelor energetice,
dar şi a pieselor de schimb aferente acestora. 

Principalele produse realizate în cadrul societăţii sunt:     

robineţi cu ventil pentru butelii de gaze şi acetilena;

robinet şi umidificator pentru oxigen medical;

robinet pentru butelii de CO2 pentru instalaţii de stins incendii;

reductoare pentru gaze sub presiune(azot, argon, heliu,etc);



truse de sudură şi tăiere;

aparat de tăiere oxi-gaz;

arzatoare universale;

colectoare şi distribuitoare pentru instalaţii de umplere a butelilor cu gaze industriale;

       Acest nomenclator a fost completat, pe masura dezvoltarii societăţii, cu o gamă
diversă de  produse cu aplicaţii industriale sau bunuri de larg consum. 

Capital social subscris şi vărsat: 46.684.375 lei .

Numar de acrtiuni : 46.684.375 lei a 1 leu acţiunea.

 

Date despre actionari:

Structura acţionariatului  SC MECANICA ROTES  la 31 decembrie 2019 este urmatoarea:

-  Swiss  Capital  SA,  care  detine  25,664  %  din  capitalul  social,  respectiv  11.981.121
detineri:

-  SC  Amicosottis  SA  Galaţi,  care  deţine   22,2500  %  din  capitalul  social,  respectiv
10.387.266 detineri din capitalul social;

- SSIF BRK  Financial Group SA Cluj  care detine 16,87 % din capitalul social, respectiv
7.876.521 detineri;

-  SC  Amirastar  Trading   SA  Galati   care  deţine  10,2025  %  din  capitalul  social,
reprezentand 4.762.991 detineri;

    - Alte persoane fizice care deţin 22,334 % din capitalul social , respectiv 10426437
detineri din total capital social;

        - Alte persoane juridice  care deţin 2,6775 % din capitalul social respectiv 1.250.039
detineri din total capital social.

Total     46.684.375 lei reprezentand 100%

 

SC MECANICA ROTES SA TÂRGOVISTE  este administrată de un Consiliu de Administratie
avand urmatoarea componenta:

Erculescu Florica            - presedinte CA

Burca  Sergiu                  - membru



Constantinescu George   - membru 

            Societatea isi are organizata contabilitatea in concordanta cu principiile si 

practicile contabile cerute de legislatia in vigoarea in Romania; Legea contabilitatii nr
81/1991  republicata  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  si  cu  prevederile
Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale , aprobate  prin  OMFP nr
1802/2014.

            Inregistrarea operatiunilor  patrimoniale  in contabilitate s-a efectuat cronologic,
cu  respectarea  succesiunii  documentelor  justificative,  in  conturi  sintetice  si  analitice
potrivit planului general de conturi si normelor emise in acest sens.

Situatiile prezentate permit diagnosticarea starii de performanta financiara a  societatii
la incheierea exercitiului economico-finanaciar pe  anul 2019, oferind o imagine fidela a
pozitiei financiare, performantei intreprinderii pentru exercitiul financiar incheiat.

           Sursa de date pentru analiza economica o constituie documentele de sinteza
bilantul,contul de profit si pierdere si anexele la bilant.

           Bilantul sintetizeaza starea patrimoniala a intreprinderii la un moment dat, fiind
documentul contabil  de sinteza prin care se prezinta elementele de activ si  pasiv ale
intreprinderii  la incheierea  exercitiului.

Pe   baza  lui  se  asigura  o  imagine fidela  ,  clara  si  completa  atat  a  patrimoniului  ,  a
situatiei  financiare ,cat si a rezultatului obtinut.

Elementele prezentate in bilant legate in mod direct de evaluarea pozitiei  financiare
sunt:  activele,  datoriile  si  capitalurile  proprii,  grupate  dupa  natura  si  lichiditate,
respectiv natura si exigibilitate.

                      Prezentarea elementelor patrimoniale 

        Activele imobilizate – detin  87,67  % din activul patrimonial.

Valoarea prezentata in bilant a activelor imobilizate este de 38033692 lei.

 Activele  imobilizate  au  fost  structurate  pe clase  de imobilizari,  prezentate  in  bilant
astfel;

Imobilizari necorporale valoare neta  5.838 lei, sunt  active necorporale prezentate in
bilant  la  valoarea  contabila  (costul  de  achizitie  minus  amortizarea  cumulate).
Imobilizarile necorporale indeplinesc conditiile cerut, sunt controlate de societate ,sunt



generatoare de beneficii viitoare , nu sunt produse din resurse proprii si, in principal , se
compun din licente de fabricatie si sisteme operare. 

Metoda de amortizare este cea liniara pe durata de viata utila a licentelor  de fabricatie
si pe o perioada de 3 ani pentru licentele de operare PC, conform legislatiei in vigoare 

Imobilizari corporale valoare neta  1.116.337 lei.

Activele  corporale  cuprind   terenuri,   cladiri,  echipamente  tehnologice,  mijloace  de
transport ,mobilier si imobilizari in curs de executie .

Activele  corporale  au  fost  recunoscute  la  valoarea  contabila  ,valoare  dupa scaderea
amortizarii cumulate. 

Amortizarea se face aplicand metoda liniara in raport de durata de normala de viata
stabilita  conform  legislatiei  in  vigoare,  respective  utilizand  urmatoarele  durate  de
functionare:

            - cladiri si constructii speciale       40-45 ani;

            - instalatii tehnice si masini             8-12 ani;

            - mobilier,aparatura birotica ,

               alte active corporale                      3-5 ani.

      Evaluarea mijloacelor fixe s-a efectuat la valoarea de intrare , respectiv  costul de
achizitie  La incheierea exercitiului  financiar  ,  reflectarea soldurilor  mijloacelor fixe in
bilantul contabil s-a facut  la valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii
si corelata cu nivelul amortizarii inregistrate pe costuri.

     Imobilizarile financiare reprezinta actiuni achizitionate de societatea  Mecanica Rotes
SA  de 36.911.517 lei dupa cum urmeaza:

Emitent Nr actiuni Val actiuni Val piata dif

ALT Slatina 232.068.388 33.514.405 8.470.496 -25.043.909

MOBT Radauti 2.467.367 3.020.466 18.505.253 15.484.787

GALF Galati 370.594 368.263 533.655 165.392

MORA 50 30 90 60



TOTAL 36.903.164 27.509.494 -9.393.670

TITLURI  PARTICIPARE                           1.600                                      

ALTE CREANTE IMOB                             6.753                                       

TOTAL IMOBIL FINANCIARE         36.911.517                                 

   

   

    

         OMFP art 266 face precizarea ca  imobilizarile  financiare recunoscute ca activ se
evalueaza  în bilant la costul de achiziție,   pret ce se menține  pe toata perioada de
derulare a acestora pana  la valorificarea lor.

La  finele   anului  2019  valoarea  de  piata  a  actiunilor  este  de  27.509.494  lei,  deci  o
depreciere de 9.393.670 lei, fata de anul 2018 cand aceasta depreciere era de 1.686.206
lei

Pentru  aceasta depreciere nu s-a  constituit provizioane din considerentul ca nu 

s-au  creat provizioane la inceputul deprecierii respectiv incepand   cu anul   2008, s-a
mers  in  continuarea  in  acelasi  fel  pentru  asigurarea  continuitatii  si  comparabilitatii
datelor   contabile.

            Activele circulante  - reprezinta 12,33  % din activul patrimonial.

Valoarea prezentata in bilant a activelor ciculante este 5.504.789 lei  si reprezintă :  

Stocuri                              3.097.784 lei

Creante                             2.382.153 lei

Casa si conturi la banci         24.852 lei

Stocurile detin 56,28 % din activele circulante .

Stocurile sunt evaluate astfel :



     -  stocurile de materii prime si materiale – la pret mediu ;

- stocurile de produse finite – la nivelul costului de productie;

          Productia fizica  realizata in  cursul anului 2019 a fost de 1.139.308 lei , fata de
1.210.784 lei in 2018, redusa cu 71.476 lei . 

         Creantele  detin 43,28 % din active circulante. In cadrul creantelor ponderea  o
detin creantele comerciale  46,57 % in cadrul acestora, ponderea o detine clientii.

 

         Societatea are creante  neincasată pe vechime reprezentând clienţi in suma de
873.677 lei  astfel :

- până la 30 de zile valoarea clienţilor neincasaţi este de                    38.122 lei

- între 31 – 60 zile valoarea clienţilor neincasati este de                     29.441 lei  

- între 61- 90 zile valoarea clienţilor neincasati este de                      22.052 lei

- între 91 – 120 zile valoarea clienţilor neincasati este de                   24.107 lei

-  > 120 zile  valoare clienți neancasati este de                                  759.955 lei

 și  furnizori debitori in suma de 210.564 lei.

Creantele sunt prezentate in bilant la valoarea neta.

În realizarea situaţiei fluxului de numerar s-a considerat ca fiind numerar atât numerarul
efectiv cât şi conturile curente la bănci.

         La 31.12.2019 societatea are disponibil in suma de 24.852 lei fata de 17.691  lei la
finele anului precedent,  reprezentand 0,46 % din activul circulant , din  care:

disponibil la bănci în sumă de     23.802 lei ;

disponibil în casă în sumă de         1.012 lei ;   

alte valori în sumă de                          38 lei. 

                    

  Situaţia datoriilor 



       La 31 decembrie 2019 datoriile totale au crescut fata de finele anului precedent cu
455730  lei,  de la  1.365.666 lei la 1.821.426 lei. 

 La 31.12.2019  societatea  nu are  obligatii bancare.  

   Situaţia   furnizorilor  neachitati  la  31  decembrie  2019 este   294.693 lei,  care   se
prezinta astfel :

         - Facturi neachitate pana la 30 de zile                                  26.050 lei

         - Facturi neachitate pana in 60 de zile                                  26.517 lei

         - Facturi neachitate  cu vechime intre 60-120 zile                19.837 lei

         - Facturi neachitate cu vechime mai mare de 120  zile       222.289 lei

 

La  finele  anului  2019  societatea  are  angajamente  de  plată  de  1.821.426  lei
reprezentand:                                            

        - datorii comerciale     347.301  lei

        - datorii  bugete         1.267.695 lei

        - obligatii salariale         81.430 lei

        - alte datorii                 125.000 lei        

       

Structura capitalului propriu se prezinta astfel :

Capital social 46.684.375 46.684.375

Rezerve din 
reevaluare

716.665 716.665

Rez legale 745.533 745.533



Profit 
nerepartizat

Pierdere 
neacoperită

5450838 832357 6281195

Rezultatul 
exerciţiului       
Sold creditor

Sold debitor

418214 418214 0

146323 146323

Repartizarea 
profitului

Total capitaluri

43.113.949 978.680 418.214 41.717.055

         Capitalurile proprii ale societatii se cuantifica la 41.717.055  lei si reprezinta  95,82
% din pasivul patrimonial si au urmatoarea structura:

         • Capital social subscris varsat                                  46.684.375  lei;

         • Rezerve din reevaluare                                                716.665  lei ;

         • Rezerve legale                                                             745.533  lei;

         • Rezultat reportat                                                       -6.283.195 lei ;

         • Rezultatul exercitiului                                                  -146.323 lei.                                  

             Societatea Mecanica  Rotes SA a intocmit contul de profit si pierdere conform
modelului  agreat  de  Reglementarile  contabile  armonizate  cu  directivele  Uniunii
Europene, aprobate prin  OMFP 1802/2014 si Legii Contabilitatii nr 82/1991 republicata.



      Veniturile si  cheltuielile au fost structurate in contul  de profit si pierdere dupa
natura  lor,  respectand  principiul  conectarii  cheltuielilor  cu  veniturile  care  au   fost
generate in respectiva perioada de timp.

     Structura principalelor elemente de venituri si cheltuieli se prezinta in evolutia lor
astfel:

                       

                                                                                                    - lei -

INDICATOR Anul 2018 Anul 2019

Total venituri,din care: 4.413.502 1.637.828

 - exploatare 1.995.647 1.655.549

 - financiare 2.417.855 -17.721

Total cheltuieli, din care: 3.991.680 1.784.151

 - exploatare 1.979.622 1.780.564

 - financiare 2.012.058 3.587

Rezultat exploatare 16.025 -125.015

Rezultat financiar 405.797 -21.308

Rezultat burt 421.822 -146.323

Rezultat net 418.214 -146.323

 În  conformitate  cu  prevederile  Legii  Contabilităţii  nr.82/1991  repubublicată  şi
modificată şi  OMFP nr.  1802/2014 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii  elementelor de activ  şi  pasiv ,  societatea a emis Deciziile  de
inventariere 11/20.10.2019 prin care a numit comisia de inventariere a patrimonului
societăţii.. 

Regulile de intocmirea  a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderii au fost
respectate , posturile inscrise in situatiile financiare corespund cu datele inregistrate in
contabilitate  si  puse  de  acord  cu  situatia  reala  e  elementelor  patrimoniale  pe  baza
inventarului.



Înregistrarea  operaţiunilor  patrimoniale  se  face   cronologic  pe  baza  documentelor
justificative. 

            Perioada de recuperare a clientilor  este de 60 zile , calculata ca raport intre stoc
mediu clienti si cifra de afaceri inmultit cu 365 de zile .  

Perioada de plată a furnizorilor este de  21  de  zile calculata  ca raport între soldul
mediu al  furnizorilor raportat la cifra  de afaceri înmulţit cu 365 zile. 

Analiza  principalilor indicatori financiari se prezinta astfel:

INDICATORI An 2018 An 2019

    Indicatori  de
lichiditate
Indicatorul  lichiditatii
curente   =
(active  curente/datorii
curente

6403221/1365666 =4,69 5504789/1821426 = 3,03 

Indicatorul  lichiditatii
imediate  = 0,50

              (active curente-
stocuri/datorii curente)

2813873/1365666=  2,06 2407005/1821426=  1,33

Solvabilitatea
patrimoniala 

cap.proprii/cap
permanent            sau
rata  autonomiei
financiare

43113949/44479615 = 

0,9692

41717055/43538481 = 

0,9582

Solvabilitatea  generala
(AC/DTS)

6403221/1365666 =4,69

5504789/1821426 = 3,03 



                           

           Indicatorul lichiditatii curente sau indicatorul capitalului ciculant  fiind peste
valoarea de 2 ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente.

    Indicatorii  de  rentabilitate  –  reflecta  eficienta  activitatii  desfasurate  de
societate in sensul capacitatii acesteia de a obtine profit din  activitatea desfasurata.

            Indicatorii  de solvabilitate – permit determinarea aptitudinii  intreprinderii
de  a  face  fata  angajamentelor,  indica    faptul  ca    ca  societatea  poate  face  fata
obligatiilor si permit continuitatea activitatii societatii.

           Asa cum reese din datele de mai sus unitatea s-a preocupat pentru imbunatatirea
activitatii   societatii,  cresterii  productivitatii  muncii  concomitant  cu  diminuarea
numarului mediu de personal.

      Se impune o analiză amănunţită a creanţelor de încasat, emiterea extraselor de cont
către aceştia ca o primă formă de conciliere. În condiţiile în care societăţile nu achita
datoriile   acţionarea  în  judecată  a  acestora  pentru  a  obţine  titlu  executoriu  asupra
creanţei care în cazul în care este declarat în stare de insolvenţă creanţa de încasat v-a
intra in categoria creditorilor privilegiaţi . . 

Se va avea in vedere cresterea cifrei de afaceri pentru rentabilizarea activităţii din
exploatare  ,  reducerea  cheltuielilor  specifice   de  materiale  din  productia  de  serie
(robinet, redactor, trusa sudare-taiere  oxigaz, generatoare acetilena, etc) a cheltuielilor
materiale aferente, consumului de   energie electrica, gaze, intretinere si reparatii, etc.,
masuri tehnico-organizatorice de reducere a costurilor directe si indirecte   in vederea
rentabilizarii productiei; mentinerea pietei de desfacere si chiar  extinderea , prin masuri
care privesc  toate compartimentele societatii.    

                  

                                                          Presedinte CA, 

                                             

                                                          ec. Erculescu Florica



MECANICA ROTES SA  TARGOVISTE
   Soseaua Gaesti , nr. 6 ; jud Dambovita; Nr. Registrul Comertului J15/371/1991; 

CUI RO 911737; Capital social 46.684.375 lei 

Tel. 0245/632792 fax: 0245/634184;

                                 E-mail : erculescu.florica@yahoo.com       

                                                                                                                     

                                 Declaratia   privind Guvernanta Corporativa  

31.12.2019

       Principiile de Guvernanta 
Corporativa 

       
Respecta

Nu 
respecta
sau 
respecta
partial

   

      Motivul pentru neconformitate

A. 1.

    Societatea trebuie sa detina un
regulament  intern  al  Consiliului
care  sa  includa  termeni  de
referinta cu privire la Consiliu si la
functiile  de conducere  cheie  ale
societatii.

     Administrarea conflictului de
interese  la  nivelul  Consiliului
trebuie,  de  asemenea,  sa  fie
tratat in regulamentul Consiliului.

x .

 Responsabilitatile  CA,  functiile  cheie  si
modul de functionare sunt cele prevazute
de actul  constitutiv  si  prevederile  legale.
In  anul  2019Consiliul  de  Administratie  a
aprobat  regulamentul  intern  al  CA  cu
privire  la  respectarea  principiilor  de
guvernanta corporativa..

A.2. 

      Orice  alte  angajamente
profesionale  ale  membrilor
Consiliului,  inclusiv  pozitia  de
membru executiv sau neexecutiv
al  Consiliului  in  alte  societati
(excluzand filiale ale societatii) si
institutii non- profit, vor fi aduse
la  cunostinta  Consiliului  inainte
de  numire  si  pe  perioada
mandatulului.

          x

 Cerinta se  implementata  in cursul anului
2020



A.3. 

     Fiecare membru al Consiliului
va informa Consiliul cu privire la
orice legatura cu un actionar care
detine direct sau indirect actiuni
reprezentand nu mai putin de 5%
din numarul total de drepturi de
vot.  Aceasta  obligatie  are  in
vedere orice fel de legatura care
poate  afecta  pozitia  membrului
respectiv  pe  aspecte  ce  tin  de
decizii ale Consiliului.

         x Aceasta  obligatie  a  fost  introdusa  prin
principiile de guvernanta corporativa  ale
BVB. 

Cu  toate  acestea,  exista  in  cuprinsul
actului  constitutiv  obligatia  membrilor
consiliului  de  administratie  de  a  isi
exercita  mandatul  cu  loialitate  ,in
interesul  societatii,  care  ii  obliga  pe
acestia sa se abtina de la orice atitudine
care  poate  afecta   pozitia  membrului  cu
privile  la  probleme  decise  in  Consiliu.
Cerinta  se   implementata   in  acesta
perioada.

A.4

     Raportul  anual  trebuie  sa
informeze  daca  a  avut  loc  o
evaluare  a  Consiliului,sub
conducerea  presedintelui.
Trebuie sa contina, de asemenea,
numarul de sedinte ale Consiliului
.

       x

Societatea urmeaza sa elaboreze o politica
privind evaluarea Consiliului.

A.5.

     Procedura privind cooperarea
cu Consultantul Autorizat pentru
perioada  in  care  aceasta
cooperare este impusa de Bursa
de Valori Bucuresti .

  

       x

.................

B.1. 

      Consiliul va adopta o politica
astfel  incat  orice  tranzactie  a
societatii  cu  o  filiala
reprezendand  5%  sau  mai  mult
din  activele  nete  ale  societatii,
conform  celei  mai  recente
raportari  financiare,  sa  fie
aprobata de Consiliu.

      x    Politica se aplica in societate, 

B.2. 

     Auditul intern trebuie sa fie
realizat  de  catre  o  structura
organizatorica  separata
(departamentul  de  audit  intern)

x Societatea  nu  are  un  departament  de
audit  intern.  Societatea   are  auditor
extern,  modul  de  functionare   este
conform prevederilor legale. 



din  cadrul  societatii  sau  prin
serviciile  unei  terte  parti
independente,  care  va  raporta
Consiliului,  iar,  in  cadrul
societatii,  ii  va  raporta  direct
Directorului General.

C.1. 

    Societatea  va  publica  in
raportul anual o sectiune care va
include  veniturile  totale  ale
membrilor  Consiliului  si  ale
directorului  general  aferente
anului  financiar  respectiv  si
valoarea  totala  a  tuturor
bonusurilor  sau  a  oricaror
compensatii  variabile  si,  de
asemenea,  ipotezele  cheie  si
principiile  pentru  calcularea
veniturilor mentionate mai sus.

    x

 In raportul annual sunt evidentiate 
separat  informatii privind remunerarea 
administratorului si directorului general. 

D.1. 

Suplimentar  fata  de  informatiile
prevazute  in  prevederile  legale,
pagina de internet a societatii va
contine  o  sectiune  dedicata
Relatiei  cu  Investitorii,  atat  in
limba  romana  cat  si  in  limba
engleza,  cu  toate  informatiile
relevante  de  interes  pentru
investitori.

Cerinta urmeaza sa se  implementeze si  in
cursul anului 2020. 

D.2.  O  societate  trebuie  sa  aiba
adoptata o politica de dividend a
societatii,  ca  un  set  de  directii
referitoare  la  repartizarea
profitului net, pe care societatea
declara  ca  o  va  respecta.
Principiile  politicii  de  dividend
trebuie sa fie publicate pe pagina
de internet a societatii.

          x Societatea nu a adoptat si nu a publicat pe
site-ul   propriu   o  politica   privind
distributia  anuala  a  dividendelor.  Totusi
societatea  a  distribuit  dividende  atunci
cand  situatia  financiara  a  societatii  a
permis  aceasta.  Valoarea  dividendelor  a
fost  propusa  anual  de  consiliul  de
administratie  si  supusa  spre  aprobare
AGOA.In  cadrul  Adunarilor  Generale
Ordinare  care au  avut  pe ordinea de zi
aprobarea   repratizarii  profitului  net,
odata  cu  valoarea  dividendului,  au  fost
aprobate  si  modalitatile de distribuire a
acestora catre actionari. 



D.3. 

O  societate  trebuie  sa  aiba
adoptata  o  politica  cu  privire  la
prognoze  si  daca  acestea  vor  fi
furnizate  sau  nu.  Prognozele
reprezinta concluziile cuantificate
ale  studiilor  care  vizeaza
determinarea impactului  total  al
unei liste de factori referitori la o
perioada  viitoare  (asa  numitele
ipoteze).  Politica  trebuie  sa
prevada  frecventa,  perioada
avuta  in  vedere  si  continutul
prognozelor.

Prognozele,  daca sunt publicate,
vor fi parte a rapoartelor anuale,
semestriale  sau  trimestriale.
Politica  cu  privire  la  prognoze
trebuie sa fie publicata pe pagina
de internet a societatii.

         x

      

Societatea nu a adoptat o politica privind
previziunile  care sa stabileasca frecventa,
perioada si  continutul  acesteia  ,  daca sa
fie facute publice sau nu.

Previziunile  cu  un  anumit  nivel  de
incertitudine sunt cuprinse de fiecare data
in rapoartele anuale ale administratorilor.

D.4. 

O societate trebuie sa stabileasca
data  si  locul  unei  adunari
generale  astfel  incat  sa  permita
participarea unui  numar cat  mai
mare de actionari.

         x

Exista un loc stabilit in cadrul societatii.

D.5. 

Rapoartele financiare vor include
informatii atat in romana cat si in
engleza,  cu  privire  la  principalii
factori  care  influenteaza
schimbari  la  nivelul  vanzarilor,
profitului  operational,  profitului
net   sau  orice  alt  indicator
financiar relevant.

       x

Informatiile  sunt  prezentate   in  limba
romana in rapoartele financiare anuale.

D.6. 

Societatea va organiza cel putin o
intalnire/conferinta telefonica cu
analisti  si  investitori,  in  fiecare
an.  Informatiile  prezentate  cu
aceste  ocazii  vor  fi  publicate  in
sectiunea Relatii cu Investitorii de

       x Nu au fost organizate  sedinte cu analistii
si investitori. Posibilitatea organizarii unor
astfel  de  evenimente  corporative   va  fi
evaluata in raport cu solicitarile venite din
partea investitorilor.



pe pagina de internet a societatii,
la momentul respectivei intalniri/
conferinte .



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

Destinatar       : CONSILUL DE  ADMINISTRATIE AL S.C. MECANICA ROTES SA TARGOVISTE

: ADUNĂREA GENERALA A ACŢIONARILOR  S.C. MECANICA ROTES SA TARGOVISTE

Opinia 

Am auditat situaţiile financiare ale societatii   MECANICA ROTES SA  cu sediul in Targoviste str. 

Sos Gaesti, nr.6, C.I.F  RO 911737, numărul înmatriculării la ORC  J15/371/1991,  care cuprind: 

1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;

2. cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările 

contabile;

3. note explicative la situațiile financiare anuale.

Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de 

trezorerie. 

Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor 

imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.

De mentionat ca societatea se incadreaza in la in categoria entitatilor mici care intocmesc si 

depun situatiile anuale  potrivit prevederilor de la aliniatul II din Ordinul 3781/2019: Cerințe privind 

întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale litera A. Pentru entitățile care aplică Reglementările

contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările 

ulterioare, aliniatul 2.2 

“2.2. Entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc 

limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (3) din 

Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu 

modificările și completările ulterioare, și anume:

https://lege5.ro/Gratuit/gqydsojxge/ordinul-nr-1802-2014-pentru-aprobarea-reglementarilor-contabile-privind-situatiile-financiare-anuale-individuale-si-situatiile-financiare-anuale-consolidate?d=2020-03-16
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215878
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215879
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215879
https://lege5.ro/Gratuit/gqytambrgm/reglementarile-contabile-privind-situatiile-financiare-anuale-individuale-si-situatiile-financiare-anuale-consolidate-din-29122014?pid=87260725&d=2020-03-16#p-87260725
https://lege5.ro/Gratuit/gqytambrgm/reglementarile-contabile-privind-situatiile-financiare-anuale-individuale-si-situatiile-financiare-anuale-consolidate-din-29122014?pid=87260716&d=2020-03-16#p-87260716


a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50” 

Rezultatele economice, respectiv poziţia financiară şi performanţa financiară   a societţii pot fi

sintetizate astfel:

Indicatori                                                  2018                            2019                      2019/2018

                                                                       Lei                                 Lei                          %

Total capitaluri proprii                       43.113.949                 41.717.055                96,76

Cifra de afaceri                                      1.323.350                    1.209.702               91,41      

Disponibilităţi băneşti                               17.691                         24.852              140,48

Rezultatul net al exercitiului                 418.214                     (146.323) 

(profit/ pierdere)          

În opinia noastră,  situaţiile financiare anexate prezintă în mod  fidel,  sub toate aspectele  

semnificative poziţia financiară a companiei  MECANICA ROTES SA TARGOVISTE la 31.12.2019 şi  

performanţa sa financiare si fluxurile sale de trezorerie pentru anul care s-a incheiat la această dată, in 

conformitate cu prevederile Ordinul M. F. P. nr. 1802/29.12.2014 – pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu 

modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de 

întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor 

economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor 

aspecte contabile.

2. Baza pentru opinie 

Am desfasurat auditul in conformitate cu  Standardele Internationale de Audit (ISA- uri). 

Responsabilitatea noastra in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea 

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare din raportul nostru . Suntem 

independenti fata de companie conform cerintelor etice relevante pentru auditul situatiilor financiare si 



ne-am indeplinit celelalte responsabilitati , conform acestor cerinte .  Considerăm că probele de audit 

obţinute sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază a opiniei noastre de audit.

Aspecte cheie de audit 

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru        

profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. 

Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea 

opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie. 
Vom rezuma mai jos aceste aspecte care au avut cel mai mare impact asupra auditului nostru, 

precum si procedurile de audit efectuate pentru a aborda aceste riscuri precum si constatarile noastre 

ca rezultat al acestor proceduri pentru ca utilizatorii raportului sa poata intelege mai bine cum am 

fundamentat opinia noastra. 
a)cifra de afaceri a scazut cu 8,59% de la 1.323 mii lei din anul precedent la 1.210 mii lei  la 

31.12.2019. 
Riscul: O posibila denaturare semnificativa a cifrei de afaceri prezentate in contul de profit si 

pierdere ca urmare a denaturarii rulajelor conturilor de venituri
Rasapunsul auditorului: Am estins procedurile de audit pentru a stabili daca inregistrarea 

veniturilor au la baza facturi si contracte care justifica marimea acestora , am aplicat un nivel 

crescut de scepticism , am analizat  evaluarile si estimarile conducerii  cu privire la acest post din

bilant.
Constatarile auditorului :  In exercitiul financiar 2019 , veniturile din productia vanduta  in anul 

2019 au fost de 1.194 mii lei fata de 1.261 mii lei si .
In urma desfasurarii procedurilor de audit suplimentare , rezulta ca veniturile sunt corect in 

contul de profit si pierdere iar situatiile nu sunt denaturate, cu exceptia faptului ca discaunturile 

primite sau cedate au fost inregistrate ca sconturile primite sau acordate , fapt ce nu a 

denaturat veniturile si cheltuielile totale si nici rezultatul brut. 
b) Veniturile din exploatare: In exercitiul financiar 2019 veniturile din exploatare au scazut cu 

17,04%  fata de cifra de afaceri care a scazut cu 8,59%. 
Riscul: O posibila denaturare semnificativa a veniturilordin exploatare  prezentate in contul de 

profit si pierdere ca urmare a denaturarii rulajelor conturilor de venituri. 
Rasapunsul auditorului: Am extins procedurile de audit pentru a stabili daca inregistrarea 

veniturilor au la baza facturi si contracte care justifica marimea acestora , am aplicat un nivel 

crescut de scepticism, am analizat  evaluarile si estimarile conducerii  cu privire la acest post din 

bilant. 
Constatarile auditorului :  In anul 2019 veniturile din exploatare au fost de 1.656 mii lei  fata de 

1.996 mii lei din anul precedent , dar nu suficiente pentru acoperirea cheltuielile din exploatare 



care au scazut cu 10,06% fata de anul precedent , fapt ce a condus la inregistrarea de  pierdere 

din exploatare de 125 mii lei fata de profitul de 16 mii lei din anul precedent.   Inregistrarea de 

pierdere din exploatare ar trebui sa fie o prioritate in managementul societati pentru 

rentabilizarea activitatii si inregistrarea unui profit care sa acopere cheltuielile financiare care 

sunt mari avand in vedere ca datoriile mari in valuta sunt purtatoare de dobanzi si diferente de 

curs valutar. 
In urma desfasurarii procedurilor de audit suplimentare , rezulta ca veniturile sunt corect in 

contul de profit si pierdere iar situatiile nu sunt denaturate. 

Asigurarea continuitatii activitatii. 

Pentru asigurarea continuitatii activitatii ( principiul pe baza caruia s-au imtocmit situatiile 

financiare la 31.12.2019) , societatea a intocmit un Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 in 

conditiile unei activitatii profitabile. 

Din BVC prezentat de societate a rezultat ca societatea a prevazut pentru anul 2020  realizarea 

unor venituri din exploatare in suma de 1.720.000 lei in procent de 103,89% fata de realizarile anului 

2019, iar profitul brut preconizat este de 231.600 lei fata de pierderea de 125.015 lei realizat in anul 

precedent  la care s-a adaugat profitul financiar de 187.628 lei .  In anul 2020 societatea a prevazut 

vanzarea imobilizari financiare (actiuni pe piata de capital) din care sa rezultat un profit de 187.628 lei, 

rezultand in total profit brut aferent anului 2020 de 419.228 lei .     

In Raportul administratorilor ultimul paragraf  se precizeaza modul de desfasurare a activitatii in 

anul 2020 pentru rentabilizarea activitatii astfel: 

„Se va avea in vedere cresterea cifrei de afaceri pentru rentabilizarea activităţii din exploatare , 

reducerea cheltuielilor specifice  de materiale din productia de serie (robinet, redactor, trusa sudare-

taiere  oxigaz, generatoare acetilena, etc) a cheltuielilor materiale aferente, consumului de   energie 

electrica, gaze, intretinere si reparatii, etc., masuri tehnico-organizatorice de reducere a costurilor 

directe si indirecte   in vederea rentabilizarii productiei; mentinerea pietei de desfacere si chiar  

extinderea , prin masuri care privesc  toate compartimentele societatii.”    

Raport asupra conformităţii raportului administratorilor cu situatiile financiare si alte aspecte.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie

2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem

daca exista neconcordante semnificative intre Raportul  administratorilor  si  situatiile  financiare ,  daca



Raportul  administratorilor  include,  in  toate aspectele semnificative,  informatiile  cerute de  OMFP nr.

1802/2014,  punctele  489-492  din  Reglementarile  contabile  privind  situatiile  financiare  anuale

individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre

dobandite  in  cursul  auditului  situatiilor  financiare  cu  privire  la  Societate  si  la  mediul  acesteia,

informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate  semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu

privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate

aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;

b) Raportul  administratorilor  identificat  mai  sus  include,  in  toate  aspectele  semnificative,

informatiile  cerute  de  OMFP nr.  1802/2014,  punctele  489-492  din  Reglementarile  contabile

privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate  .

In plus, in baza cunostintelor si  intelegerii  noastre dobandite in cursul auditului situatiilor  financiare

pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si  la mediul

acesteia,  nu  am  identificat  informatii  incluse  in  Raportul  administratorilor  care  sa  fie  eronate

semnificativ.

Administratorii societăţii consideră, că aceasta îşi va putea continua activitatea în viitorul 

previzibil, şi prin urmare, situaţiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuităţii 

activităţii.

Responsabilitatea conducerii pentru «Situatiilor financiare anuale »

Conducerea Societatii  este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a «Situatiilor 

financiare anuale » in conformitate cu OMFP nr.  1802/29.12.2014 – pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate si 

Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor 

financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale 

Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,  a Declaratia 101 privind

impozitul pe profit pentru anul 2019. Raspunderea conducerii cuprinde planificarea, implementarea si 

mentinerea controlului intern necesar intocmirii si prezentarii corecte a «Situatiilor financiare anuale » 

care sunt lipsite de denaturare semnificativa, fie cauzate de frauda sau eroare; selectarea si aplicarea 

politicilor contabile adecvate si efectuarea de estimari contabile, rezonabile pentru circumstantele date.



In intocmirea situatiilor financiare conducerea este responsabila pentru aprecierea capacitatii 

Companiei de a-si continua activitatea, prezentand, daca este cazul , aspecte referitoare la continuitatea

activitatii si intocmind contabilitatea si situatiile financiare, pe baza principiului continuitati .  

Nu am asistat la inventarierea faptică a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea 

inventarierii revine comisiilor de inventariere şi  conduceri societatii. 

Societatea asigura controlul intern prin controlul financiar preventiv si controlul de gestiune. 

Responsabilitatea auditorului. 

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care 

situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda , fie de 

eroare, precum si emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra asupra corectitudinii 

informatiilor cuprinse in «Situatiilor financiare anuale». Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat 

de asigurare , dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA –urile va 

detecta intodeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarea poate fi cauzata fie de 

frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca 

acestea, individual sau cumulat vor influienta deciziile economice ale utilizatorilor , luate in baza acestor 

situatii financiare.     

  Am efectuat auditul in conformitate cu ISA, editia 2015, emise de Camera Auditorilor Financiari din 

Romania, care sunt in acord cu Normele internationale de audit. Aceste norme prevad faptul ca trebuie 

sa ne conformam cerintelor de etica si sa planificam, astfel incat sa se obtina o asigurare rezonabila ca 

«Situatiilor financiare anuale », nu contin erori semnificative. 

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA , exercitam raţionamentul profesional şi mentinem 

scepticismul profesional pe parcursul auditului 

Un audit implica desfasurarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la 

valorile si informatiile prezentate în « Situatiilor financiare ». Procedurile selectate depind de 

rationamentul profesional al auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor

de denaturare semnificativa a situatiilor financiare cauzata de frauda, sau eroare.

În efectuarea acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant 

pentru întocmirea si prezentarea fidela a «Situatiilor financiare anuale », in vederea conceperii de 



proceduri de audit adecvate în circumstantele date, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la 

eficienta controlului intern al entitatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a 

politicilor contabile folosite si masura în care estimarile contabile elaborate de conducere sunt 

rezonabile, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

Evaluam în ansamblu prezentarea , structura şi continutul situaţiilor financiare , inclusiv al 

prezentărilor de informaţii şi masura in care situaţiile financiare reflecta tranzacţiile şi evenimentele care

stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă. 

Evenimente ulterioare

Urmărirea incasări clienţilor si a sumelor imprumutate in anii anteriori,   pentru faptul că 

societatea are datorii cu termen de exigibilitate sub un an în valoare de 1.821.426 lei , valorificarea 

produselor finite existente în stoc la 31.12.2019 , reducerea stocurile  de materii prime  şi materiale care

sunt foarte mari în raport cu producţia realizată. 

Sa se analizeze  stocuri cu vechime foarte mare si care in opinia auditorului ar fi trebuit sa fie ajustate 

inregistrand provizioane in valoare de 142.164 lei care au o vechime de peste 15 ani (Mat. aflate la terţi 

in valoare de 119.885 lei , Produse aflate la terţi in valoare de 8.662 lei si Prod finite expozitie in valoare 

de 13.617 lei). De asemenea pentru materiale care provin din perioada 1991 – 2010 in valoare de 

1.176.349,20 lei care trebuie ajustate prin creerea de provizioane ( in cont 301 materii prime in valoare 

de 148.881,44 lei , cont 3021 materiale auxiliare in valoare de 717.415,53 lei, cont 3024 piese de schimb 

in valoare de 229.159,41 lei, cont 3031 obiecte de inventar in valoare de 80.892,82 lei ), la care se 

adauga cele care provin din ani 2011 -2016.  

Titlurile de valoare tranzactionabile pe termen scurt şi lung ale companiei sunt înregistrate în 

bilanţ la 31.12.2019 la cost.  Dacă ar fi vândute sau evaluate la preţul de piaţă de la 31.12.2019 

societatea ar fi  recunoscut o pierdere in contul de profit şi pierdere al acestui an de 9.393.670  lei. 

Societatea nu a constituit provizioane pentru clienţi care sunt mai vechi , pentru stocurile de 

marfuri  cu miscare lentă sau fără mişcare, nu a scos din evidenţă clientii care sunt radiaţi de la registrul 

comerţului sau care sunt prescrişi. 

Utilizare raport

Acest raport este intocmit exclusive in vederea depunerii situatiilor financiare ale societatii, 

aferente perioadei incheiate la 31 decembrie 2019 la M.F.P. si altor organe abilitate prin lege.



AUDITOR   
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Galati , str. Armata Poporului, nr.12, bl. L6, ap. 89             

CIF RO 24598328, J17/1948/2008                                            
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ANEXE:

I. Bilantul contabil incheiat la 31.12.2019

II. Contul de profit si pierdere la 31.12.2019

III. Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2019

IV. Fluxul de trezorerie 

V Date generale despre societate si Rezumat al principalelor politici contabile 

VI. Informatii complementare:

a). Note asupra bilantului contabil.

b). Note asupra contului de profit si pierdere.



c). Diverse.

                                                                                                                                            ANEXA I

                                                       BILANT   LA 31 DECEMBRIE 2019    

 2018 2019 dif+/- %

   Active necorporale                 5.838                 5.838                      -  100,00

   Active corporale          1.159.039          1.116.337          (42.702) 96,32



   Active financiare        36.911.517        36.911.517                      -  100,00

1.Total active imobilizate        38.076.394        38.033.692         (42.702) 99,89

   Active stocuri          3.589.348          3.097.784        (491.564) 86,30

   Active creanţe          2.796.182          2.382.153        (414.029) 85,19

   Active disponibilităţi băneşti               17.691               24.852              7.161 140,48

   Investitii financiare                        -   

2.Total active circulante          6.403.221          5.504.789        (898.432) 85,97

3.cheltuieli înregistrate în avans                       -                         -                        -   

4.Total active (1+2+3)        44.479.615        43.538.481        (941.134) 97,88

Datorii ce trebuie plătite într-o 
perioada sub un an

         1.365.666          1.821.426 
        455.760 133,37

5.Total datorii curente          1.365.666          1.821.426          455.760 133,37

6.Venituri înregistrate în avans+ 
proviz. pt litigi

                      -                         -   
  

7.Total active-dat. curente (4-5-6)        43.113.949        41.717.055     (1.396.894) 96,76

Dat. ce treb. plătite într-o per. mai 
mare de un an

  
  

Capitaluri şi rezerve     

-capitalul social        46.684.375        46.684.375                      -  100,00

-diferente din reevaluare             716.665             716.665                      -  100,00

- prime de emisiune                        -   

-rezerva legala             745.533             745.533                      -  100,00

rezerve din surplus de rev                        -   

-alte rezerve                        -   

Rezerve statutare                         -   

-rezultat reportat         (5.450.838)         (6.283.195)        (832.357) 115,27

-rezultat exercitiului             418.214            (146.323)        (564.537) -34,99

-repartizarea profitului     

Total capitaluri        43.113.949        41.717.055     (1.396.894) 96,76



1. Anexa 

II

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

 31/12/2018 31/12/2019 % dif +/-

Venituri din exploatare     

Cifra de afaceri,  din care :             1.323.350             1.209.702 91,41        (113.648)

       Venituri din prod. vândută             1.261.019             1.194.253 94,71          (66.766)

       Venituri din vânzarea mărf.                  62.331                  15.449 24,79          (46.882)

  Venituri din variaţia stocurilor                627.716                380.733 60,65        (246.983)

venituri din prod de imobilizari                  42.750                (63.567) -148,69        (106.317)

-Alte venituri din exploatare                    1.831                128.681 7027,91         126.850 

1.Total venituri din exploatare             1.995.647             1.655.549 82,96        (340.098)

Venituri financiare                      -   

- venituri din dividende                  45.591            (45.591)

- Venituri din dobânzi                      -   

-Alte venituri financiare             2.372.264                (17.721) -0,75     (2.389.985)

2. Total venituri financiare             2.417.855                (17.721) -0,73     (2.435.576)

3. Venituri extraordinare                      -   

A. TOTAL VENITURI (1+2+3)             4.413.502             1.637.828 37,11    (2.775.674)

Chelt. din activit. de exploatare                      -   

-chelt cu mat prime şi materiale                486.130                423.551 87,13          (62.579)

- cheltuieli cu amortizarea                  53.501                  41.034 76,70          (12.467)



-cheltuieli cu salariile                908.107                953.329 104,98           45.222 

- cheltuieli cu mărfurile                  50.580                    3.070 6,07          (47.510)

- cheltuieli cu materiale consum                  10.357                    1.688 16,30            (8.669)

- chelt cu luc.  serv. exec de tert                312.788                224.374 71,73          (88.414)

-chelt cu asig. soc si prot soc.                  26.428                  24.454 92,53            (1.974)

- chelt cu imp, taxe si vars asim.                  57.123                  30.142 52,77          (26.981)

- alte cheltuieli ( 658)                    9.109                    6.475 71,08            (2.634)

-cheltuieli cu energia şi apa                  65.438                  72.447 110,71             7.009 

protectia mediului                         61  0,00                 (61)

- ajustări privind mij circulante                      -   

4.Total chelt din exploatare             1.979.622             1.780.564 89,94        (199.058)

Cheltuieli financiare                      -   

-cheltuieli cu dobanzile                      -   

-Alte cheltuieli financiare             2.012.058                    3.587 0,18     (2.008.471)

5.Total cheltuieli financiare             2.012.058                    3.587 0,18     (2.008.471)

6.Cheltuieli extraordinare                      -   

B. Total cheltuieli (4+5+6)             3.991.680             1.784.151 44,70    (2.207.529)

Profit brut (A-B)                421.822              (146.323) -34,69        (568.145)

Impozit pe profit                    3.608              (3.608)

Profit net                418.214              (146.323) -34,99        (564.537)

 Anexa 

III

Situaţia modificărilor capitalului propriu

La data de 31.12.2019

Elemente ale capitalului
propriu

Sold 

01-ian-19

Creşteri Reduceri Sold la 
31.dec.19

Total din care Prin 
trans

Total din 
care

Prin 
transf

0 1 2 3 4 5 6

Capitalul subscris varsat     46.684.375     46.684.375 



Rezerve din reevaluare           716.665           716.665

Rezerve legale           745.533           745.533

Prime de emisiune

Rezerve statutare sau 
cont.

Alte reserve

Alte rezerve actiuni

surplus din reev 

Rezultatul reportat 
Profit nerepartizat

      2.054.233            
418.214 

           
2.472.447 

Pierdere neacoperită       

Rezultatul reportat  
corectarea erorilor       
Profit

      

Pierdere    (7.505.071)    (1.161.040)          89.531      (8.755.642)

Rezultatul exerciţiului 
financiar

           418.214            418.2
14 

                      -   

             Sold creditor

Sold debitor        (146.323)           (146.323)

Repartizarea profitului       

Total capitaluri    43.113.949        (889.149)       507.745     41.717.055 

  Anexa IV 



Fluxul de trezorerie la 31.12.2019

  Explicatii Rand 2018 2019

0 1 2 3 4 5

  Flux de numerar 1   

 +/- Profit sau pierdere (net) 2        418.214                   -   

 + Amortizarea inclusa pe costuri 3           53.501           41.034 

 - Variatia stocurilor(+/-) 4  (1.293.352)       (491.564)

 - Variatia creantelor(+/-) 5        103.835       (414.028)

 + Variatia furnizorilor si clientilor creditori 6        129.088         455.761 

 - Variatia altor elemente da activ 7      (146.623)       (190.773)

 + Variatia altor elemente de pasiv 8  (1.508.966)    (1.437.928)

A = Flux de numerar din activitatea de exploatare 9        427.977         155.232 

 + Sume din vanzarea activelor  si mijloace fixe 10      (282.211)                   -   

 - Achizitii  de imobilizari corporale 11        146.754         211.638 

 - Ch pt  imob corp si necorp exc in regie proprie 12           42.750         (63.567)

B = Flux de numerar din activitatea de investitii 13      (471.715)       (148.071)

 + Variatia imprumuturilor(+/-) 14   

 + Subventii primite 15   

 + Dividende de platit 16   

C = Flux de numerar din activitatea financiara 17                   -                     -   

+  Disponibilitati banesti la inceputul perioadei 18           61.429           17.691 

+ = Flux de numerar net(A+B+C) 19        (43.738)             7.161 

=  Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei 20           17.691           24.852 



Anexa V

5.1.  Date generale despre societate  

3. 5.1. 1. Denumirea,codul fiscal şi sediul societăţii

S.C. MECANICA ROTES S.A. TÂRGOVISTE Sediul: Targovişte , str. SOS. GAIEŞTI , nr.6, Cod fiscal: RO 

911737, numărul înmatriculării la ORC Galaţi: J15/371/1991

5.1.2 Forma şi obiectul de activitate:

S.C. MECANICA ROTES S.A.  este o persoana juridică română,  pe acţiuni, cu capital privat , avand

ca obiect principal fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.  Cod CAEN  2829

5.1.3. Capitalul social:

Structura acţionariatului  SC MECANICA ROTES  la 31 decembrie 2019 este urmatoarea:

- Swiss Capital SA, care detine 25,664 % din capitalul social, respectiv 11.981.121 detineri:

-  SC Amicosottis  SA Galaţi,  care deţine  22,2500 % din capitalul social,  respectiv 10.387.266

detineri din capitalul social;

- SSIF BRK  Financial Group SA Cluj  care detine 16,87 % din capitalul social, respectiv 7.876.521

detineri;

-  SC Amirastar  Trading  SA Galati   care  deţine 10,2025 % din  capitalul  social,  reprezentand

4.762.991 detineri;

- Alte persoane fizice care deţin 22,334 % din capitalul social , respectiv 10426437 detineri din

total capital social;



- Alte persoane juridice  care deţin 2,6775 % din capitalul social respectiv 1.250.039 detineri din

total capital social.

Total     46.684.375 lei reprezentand 100%

 5.1.4 Date despre administratori:

SC MECANICA ROTES SA TÂRGOVISTE  este administrată de un Consiliu de Administratie avand 

urmatoarea componenta:

Erculescu Florica            - presedinte CA

Burca  Sergiu                  - membru

Constantinescu George   - membru 

Conducerea executiva este asigurata de :

- Erculescu Florica - Director general 

- Negoita Carmen - Director economic

5.2 Rezumat al principalelor politici contabile 

Principalele politici  contabile adoptate in pregatirea situatiilor financiare ale S.C.  MECANICA

ROTES SA  TARGOVISTE, sunt prezentate in Nota 6 anexata la situatiilor financiare intocmite la data de

31 decembrie 2018.

Considerente generale     : 

Situatiile financiare anexate sunt pregatite in conformitate prevederile O.M.F. nr. 1802/2014 – 

pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile 

financiare anuale consolidate si Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea 

și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 

unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Baza pregatirii     :   

Moneda de raportare     :

Situatiile financiare sunt intocmite in LEI .



Principiile contabile     :.

- Principiul contituitatii activitatii, societate isi continua in mod normal functionarea intr-un 

viitor previzibil, fara a intra in stare de lichiditate sau reducere semnificativa a activitatii.;

- Principiul permanantei metodelor, acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si 

norme privind evaluarea ,inregistrarea in contabilitate si prezentarea  elementelor de active si de pasiv 

si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

- Principiul prudentei, valoarea oricarui element sa fie determinate pe baza principiului 

prudentei;

- Principiul independentei exercitiului. Se vor lua un considerare toate veniturile si cheltuielile 

corespunzatoare exercitiului financiar pentru  care se face raportarea, fara a se tine seama de data 

incasarii sumelor sau a efectuarii platilor;

- Principilul evaluarii separate a elementelor de active si de pasiv.. In vederea stabilirii valorii 

totale corespunzatoare unei pozitii din bilant,se va determina separate valoarea aferenta fiecarui 

element individual de active si de pasiv;

- Principiul intangibilitatii - Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespundacu 

bilntul  de inchidere al exercitiului precedent;

- Principiul necompensarii, valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu 

valorile elementelor ce reprezinta pasive, respective veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor

intre active si pasive, premise de reglementarile legale.

Tratamente contabile     :  La intocmirea situatiilor financiare s-au avut in vedere prevederile sectiunilor IV

si VIII din OMF nr. 1802/2014 – pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare

anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modifcarile si completarile ulterioare.

Principalele politici contabile 

  a) Conversii valutare

Situatiile financiare ale societatii sunt prezentatea in RON, care este si moneda functionala a 

societatii.Activele si datoriile monetare exprimate in valuta la sarsitul perioadei, sunt evaluate in RON 

folosind cursul de schimb valabil la data incheierii exercitiului financiar.



Castigurile si pierderile realizate sau nerealizate sunt inregistrate in contul de profit si pierdere. 

   b) Recunoasterea veniturilor

Veniturile includ vanzarea de produse finite, produse reziduale si marfuri, venituri din servicii prestate, 

venituri din inchirierea activelor si venituri din valorificarea imobilizarilor.

Veniturile sunt recunoscute in masura in genereaza beneficii economice si veniturile pot fi evaluate in 

mod viabil, indiferent de momentul in care se realizeaza plata la valoarea justa a contraprestatiei primite

.

Venituri din vanzarea bunurilor

Veniturile din  de vanzarea produse finite, produse reziduale simarfuri sunt recunoscute in momentul in 

carea au fost transferate cumparatorului riscurile si beneficiile srmnificative aferente dreptului de 

proprietate asupra bunurilor, de obicei, la livrarea bunurilor, Evidentierea se face net fara TVA, , 

eventualele taxe de vanzare si disconturi comerciale.

Venituri din prestarea de servicii

Venituri din prestarea de servicii sunt reecunoscute in perioada in care au fost prestate si in 

corespondenta cu stadiul de executie(pe bazadevizelor intocmite).

Veniturile din chirii

Veniturile din chirii sunt incluse la venituri in momentul obtinerii lor.

Venituri din dividende

Veniturile din dividende sunt recunoscute cand este stabilit dreptul societatii de a primi plata, in general,

cand actionarul aproba dividendul.

Veniturile din dobanzi

Sursa de date pentru analiza economica o constituie documentele de sinteza bilantul,contul de profit si 

pierdere si anexele la bilant.



                                                                                                                                                       Anexa VI 

6   Note  explicative  la  conturile  anuale:  

6.1.1. Imobilizari necorporale:

Imobilizarile necorporale ale societatii sunt prezentate la valoarea contabila neta si evaluate la

costul istoric Imobilizarile necorporale ale societatii sunt amortizate prin metoda liniara in 3 ani. 

4.                                                       2018                            2019                                       

Valoare de inventar                                            

01 ianuarie                                                                                13.655                          16.958

Intrari                                                                                           3.303

Iesiri                                                                                                0                                        0

31 decembrie                                                                          16.958                          16.958



                                             

Amortizare cumulata

01 ianuarie                                                                             11.120                               11.120

Cheltuiala cu amortizarea                                                            0                                     0

Iesiri                                                                             

Pierdere din deprecierea activelor                                             0                                     0  

                               

31 decembrie                                                                      11.120                                 11.120

Valoarea neta contabila                                                      5.838                                  5.838

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) . 

In cursul anului 2019 societatea  nu a calculat si inregistrat amortizarea , astfel că la 31.12.2019 valoarea 

cumulată a amortizarii imobilizărilor necorporale este aceiaşi cu valoarea înregistrată incepand cu anul 

2007,  adică de 11.120  lei. 

În  opinia auditorului diferenta neamortizata aferenta imobilizarilor necorporale din anii 

precedenti reprezintă o cheltuială neinregistrată implicit o pierdere în sumă de 2.535 lei la care se 

adauga amortizarea licentei aprovizionate in anul 2018 , pentru care nu a inregistrat . 

6.1.2.  Imobilizari corporale:  

Imobilizarile corporale ale societatii sunt prezentate la valoarea contabila neta.   

Mijloace fixe:

Imobilizarile  corporale  ale  societatii  sunt  prezentate  la  valoarea  contabila  neta.  Situatia

imobilizarilor corporale ale societatii la data de 31.12.2019 este urmatoarea:

5.                       2018                        2019                                   
Valoare de inventar
01 ianuarie                                                          2.117.189                 2.263.943

Intrari                                                                      159.941                    211.636



Intrari  din investitii in curs                                                                      70.000

Diferente reevaluare intrari                                   

Iesiri                                                                          13.187                      151.366
Iesiri investitii in curs                                                                                 70.000                                         

31 decembrie                                                   2.263.943                   2.324.213

                       

Amortizare cumulata

01 ianuarie                                                         1.051.402                 1.104.904

Cheltuiala cu amortizarea                                     53.502                       41.034

Amortizare din corectii                                                                           213.304

Amortizare aferenta iesirilor                                         0                      151.366

Diferente amortizare din reevaluare                            0                             0

                                

31 decembrie                                                     1.104.904                 1.207.876

Valoarea neta contabila                                  1.159.039                  1.116.337

  

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) . 

In  cursul  anului  s-au  inregistrat  intrari  de  imobilizări  corporale  in  valoare  de  70.000  lei  din

imobilizari corporale in curs.   

In cursul anului a inregistrat pe costuri amortizare aferenta imobilizarilor corpopale in suma de

41.034  lei  cu  mentiunea  ca  a  inregistrat  o  corectie  a  amortizari  necalculate  in  anii  precedenti  pe

rezultatul  reportat   in  suma de 213.304 lei.  Atragem atentia  ca acele  mijloace neamortizate  in  anii

precedenti nu au contribuit la inregistrarea de venituri.  

Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale iesite este de 151.366 lei   

6.1.3.  Imobilizari financiare :  

Imobilizarile financiare  sunt prezentate la cost istoric si insumeaza 36.911.517 lei neschimbat 

fata de finele exercitiului financiar 2018. 



Situaţia imobilizărilor financiare la 31.12.2019 comparativ cu anul precedent se prezintă astfel :

              31.12.2018 31.12.2019   %

Titluri de participare 1.600 1.600 100,00

Investiţii deţinute ca  imobilizări 36.903.164 36.903.164 100,00

Alte imobilizări financiare 6.753 6.753 100,00

Total 36.911.517 36.911.517 100,00

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) . 

Valorile imobilizate deţinute la 31.12.2019 de SC MECANICA ROTES SA sunt prezentate la preţul de 

cumpărare  şi se prezintă astfel: 

                   31.12.2018                   31.12.2019 

NR. ACT VALOARE NR. ACT VALOARE 

MORA 50 30 50 30

MOBT 2.467.367 3.020.466 2.467.367 3.020.466

GALF 370.594 368.263 370.594 368.263

ALTUR SLATINA 232.068.388 33.514.405 232.068.388 33.514.405

TOTAL  36.903.164  36.903.164

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) . 

Acţiunile sunt înregistrate la valoarea lor de achiziţie, diferentele favorabile sau nefavorabile 

intre preţul de achiziţie şi preţul lor actual este recunoscută în contul de profit şi pierdere în momentul 

vânzării acestora.

La ieşire imobilizărilor financiare prin vânzare,  conducerea societăţii a hotărât să folosească 

preţul de achiziţie  al acţiunilor cumpărate pentru fiecare tip de acţiune folosind metoda FIFO , adică 

prima intrare prima ieşire.   

Imobilizările financiare pe termen lung sunt înregistrate la valoarea de achiziţie( costul istoric) . 

Dacă societatea ar fi procedat la evaluarea acestor investiţii de pe piaţa de capital la valoarea justă 

( valoarea de piaţă )  trebuia să înregistreze o pierdere de 9.393.670 lei. 

Semnalam totusi impactul deosebit pe care îl pot aduce plasamentele constand in imobilizări 

financiare, efectuate in actiuni tranzactionate pe piata de capital din Romania. Rezultatul financiar final 



al societatii depinde in mare masura de evolutia pretului şi de momentul ales pentru valorificarea 

acestora. Conducerea societăţii trebuie să analizeze evoluţia preţurilor acţiunilor tranzacţionate pentru a

alege momentul prielnic pentru înstrainarea acţiunilor pentru a inregistra sau nu  pierdere din diferenţă 

de preţ . 

La finele  anului 2019 valoarea de piata a actiunilor este de 35.216.958 lei, inregistrand o 

depreciere de 9.393.670 lei.

Situatia actiunilor detinute evaluate la pretul de cotatie de la 31.12.2019 se prezinta astfel : 

Emitent Nr actiuni Val actiuni Val piata dif

ALT Slatina 232.068.388 33.514.405 8.470.496   (25.043.909)

MOBT Radauti 2.467.367 3.020.466 18.505.253     15.484.787 

GALF Galati 370.594 368.263 533.655          165.392 

MORA 50 30 90                   60 

TOTAL  36.903.164 27.509.494     (9.393.670)

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) . 

Conducerea societatii considera că nu s-a  constituit provizioane pentru  aceasta depreciere din 

considerentul ca nu s-au  creat provizioane la inceputul deprecierii respectiv incepand   cu anul   2008, s-

a mers in continuarea in acelasi fel pentru asigurarea continuitatii si comparabilitatii  datelor   contabile.

6.2 Stocuri net :

Stocurile societatii la data de 31.12.2019 sunt prezentate la valoarea contabila  si evaluate la 
cost istoric. 

Situatia stocurilor la data de 31.12.2019 comparativ cu anul precedent este urmatoarea:

Elemente de stoc 31.12.2018 31.12.2019 % Dif +/- 

Materii prime        278.209           305.896 109,95          27.687 

Materiale consumabile        712.877           758.125 106,35          45.248 

piese de schimb        242.189           225.575         (16.614)

alte materiale consumabile          12.168               2.316   

Obiecte de inventar        591.233           371.813 62,89      (219.420)

diferenţe de preţ materiale                   284   

Producţia în curs de execuţie        451.463           492.770 109,15          41.307 



semifabricate              13.308  13.308 

Avansuri acordate pentru stoc        469.071           210.564 44,89      (258.507)

Mat. aflate la terţi        119.885           119.885 100,00                 -   

Produse aflate la terţi            8.662               8.662 100,00                 -   

Prod. Finite        358.881           440.285 122,68          81.404 

Prod finite expozitie          15.300             13.617 89,00          (1.683)

Produse reziduale            3.580               1.708 47,71          (1.872)

Diferenţe de preţ prod finite          12.772               3.650 28,58          (9.122)

Ambalaje                 77                    77 100,00                 -   

Marfuri        239.695           177.547 74,07        (62.148)

marfuri magazin        146.140                    -   0,00      (146.140)

TVA neexigibil         (72.854)           (48.298) 66,29          24.556 

Total stocuri     3.589.348        3.097.784 86,30      (491.564)

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON).

Se constata scadere a stocurilor faţă de finele anului precedent cu  491.564 lei.  

Dacă se analizează stocurile se constată că există stocuri din ani precedenţi care nu au mai fost 

folosite în cursul anului . Se constata ca sunt stocuri care in opinia auditorului ar fi trebuit sa fie ajustate 

inregistrand provizioane in valoare de 142.164 lei care au o vechime de peste 15 ani (Mat. aflate la terţi 

in valoare de 119.885 lei , Produse aflate la terţi in valoare de 8.662 lei si Prod finite expozitie in valoare 

de 13.617 lei). De asemenea am constatat ca sunt materiale care provin din perioada 1991 – 2010 in 

valoare de 1.176.349,20 Lei care trebuie ajustate prin creerea de provizioane ( in cont 301 materii prime 

in valoare de 148.881,44 lei , cont 3021 materiale auxiliare in valoare de 717.415,53 lei, cont 3024 piese 

de schimb in valoare de 229.159,41 lei, cont 3031 obiecte de inventar in valoare de 80.892,82 lei ), la 

care se adauga cele care provin din ani 2011 -2016.  

O atenţie deosebită se v-a acorda stocurilor aflate la terţi care provin din anii precedenţi.  

Volarificarea producţiei reziduale , produselor finite, valorificarea mărfurilor tinând cont că societatea a 

are datorii de achitat si stocurile de marfuri sunt foarte vechi. 



Dacă societatea ar fi constituit provozioane pentru stocurile mai vechi situaţia stocurilor ar fi 

fost alta . 

Am constatat ca luna iunie 2019 societatea a procedat la scaderea unor furnizor debitor pentru 

cumparari de marfuri in valoare de 184.992 lei prin rezultatul reportat ca o corectare de eroare. 

6. 6.3.   CREANTE  - NETE 

Creantele societatii sunt prezentate la valoarea de inregistrare care au înregistrat  o scadere faţă

de anul precedent cu 414.029 lei adică cu  14,81%.

 Structura creantelor societatii la data de 31 decembrie 2019 comparativ cu anul precedent,  este

urmatoarea:

 31.12.2018 31.12.2019 % +/-

Creante comerciale       1.541.986       1.109.380 71,94          (432.606)

 - clienţi neîncasaţi           930.360           873.677 93,91            (56.683)

  - clienţi incerţi             15.411             15.411 100,00                      -   

  - furnizori debitori           596.215           220.292 36,95          (375.923)

sume de incasat de la enitatat afiliate      1.035.379       1.003.836 96,95            (31.543)

- alte creanţe din care         218.817          268.937 122,90              50.120 

creante in leg cu personalul          (25.957)          (43.285)             (17.328)

-  alte creanţe în leg. cu bug loca.                         -   

- alte datorii la bug statului                         -   

- debitori diverşi           159.096           162.068 101,87                2.972 

- decontări în curs de clarificare             85.678           150.154 175,25              64.476 

Total creanţe       2.796.182       2.382.153 85,19          (414.029)

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .

Din situaţia prezentată de societate la solicitarea auditorului a rezultat că societatea are clienţi   

neincasaţi pe vechime in suma de 873.677 lei , astfel :

- până la 30 de zile valoarea clienţilor neincasaţi este de 38.122 lei fata de 50.482 lei din anul

precedent ;



- între 31 – 60 zile valoarea clienţilor neincasati este de  29.441 lei fata de 35.079 lei din anul

precedent ;

 - între 61- 90 zile valoarea clienţilor neincasati este de 22.052 lei fata de 32.296 lei  din anul

precedent ;

 - între 91 – 120 zile valoarea clienţilor neincasati este de 24.106 lei fata de  24.982 lei  din anul

precedent ;

 - cu vechime mai mare de 120 de zile valoarea clienţilor este de 759.956 lei fata de 787.521 lei

din anul precedent ;

Din listingul privind crantele neincasate  sa constatat că sunt clienţi ale căror debite sunt 

prescrise având o vechime mai mare de 3 ani provenind chiar din anul 2002 , alti sunt în lichidare sau au 

fost radiaţi din Registrul Cometului . Putem exemplifica ( am dat câteva exemple)  : SC M.L. INDUSTRIE 

&PRODUCŢIE SRL Piteşti datoreaza suma de 101.832 lei ,  a fost radiată de la Registrul Cometului în data 

de 19.01.2010, SC COMAT COM IMPEX SRL BUCUREŞTI datoreaza suma de 46.600,40 lei a fost radiată de

la Registrul Cometului în data de 17.03.2009,  SC METMIN 2000 SRL BUCUREŞTU  datoreaza suma de 

2.647,51 lei , societatea radiata din anul 2010  ,  debitul provenind din 2004 şi care  este prescris ,  SC 

KOALA COM SRL  datoreaza suma de 9.383,85 lei , societatea radiata din anul 2010 , debitul provenind 

din 2004, META GROUP SRL datoreaza suma de 19.507,41 lei radiata 2008, debitul provenind din 2002  ,  

SC NASTEM PETROL VASLUI  datoreaza suma de 5.650,36 lei,  radiata din 2006, debitul provenind din 

2003 şi este prescris , NEVICON datoreaza suma de 10.295,58 lei, radiata din 2008, debitul provenind din

2002 şi este prescris,. Se constatat că sunt si alti debitori care sunt prescrisi dintre care putem aminti :  

RO EST SERV TARGOVISTE datoreaza suma de 10.305,59 lei, debitul provenind din 2003 şi este prescris,   

GALMUN SRL TARGOVISTE datoreaza suma de 3.982,11 lei, debitul provenind din 2004 şi este prescris,  , 

exemplele pot continua cu creante care provin din anii urmatori care sunt prescrise  . 

Am procedat la selectarea clientilor neincasat pentru creante care provin de la finele anului 

2012 si am constatat ca valoarea acestora se ridica la 552.857,55 lei  care in opinia auditorului sunt 

prescrisi, asa cum este prezentata situatia in tabelul de mai jos ( cu mentiunea ca o parte din acesti sunt 

radiati ): 

Data ultimei
facturi beneficiar denumire

Valoare 
31/12/2019

13-May-08 AMATTIS -SA GALATI 64.085,42



25-Sep-08 APROMAT -CO -SRL CALARASI 2.382,62

23-Jan-09 BRIKEL IMPEX SRL 10.893,62

20-Oct-03 C.I.T. SA TECUCI 975,8

30.11.2007 CCC BLUE TELECOM -SA GALATI 51.491,95

31-Oct-06 COMAT COM IMPEX -SRL BUCURESTI 46.600,4

29 may 2002 COMEXP -SRL GALATI 30.980,1

09-Jul-07 COMRIMET -SA GALATI 604,28

29.09.2010 DOBRINDEEA -SRL TARGOVIST 13.465,42

27.07.2007 ELECTRIC COMPANY -SRL TARGOVISTE 1.610,56

18-Dec-12 EUROMET FAVORIT BIZ SRL B 2.990,88

14-Dec-10 EUROPEAN INTERNATIONAL TR 9.867,42

26-Jul-06 EXCEPTION STYLE -SRL PITESTI 970,09

16.12.2005 GALATEX -SA GALATI 12.591,99

29-Jun-04 GALMUN -SRL TARGOVISTE 3.982,11

27.02.2008 GEORGIANA'S COM -SRL CERTEZE 25.050,29

23.01.2004 KOALA COM -SRL CRAIOVA 9.383,85

29.06.2007 LAURUL -SA GURAHONT 8.645,29

21-Mar-07 M.E.S. SA SUCEAVA 408,17

24.06.2008 MAK 93 -SRL PLOIESTI 1.291,9

27.11.2002 META GROUP -SRL GALATI 19.507,41

21.01.2004 METMIN 2000 S.R.L. BUCURESTI 2.647,51

11-Jun-12 MIRFO SA TG.JIU 3.943,2

27.09.2007 ML INDUSTRIE & PRODUCTIE 101.831,64

22.07.2002 NASTEM PETROL -SRL VASLUI 5.650,36

24.11.2004 NERADEX -SRL PLOPENI 20.650,86

12.09.2002 NEVICON -SRL GALATI 10.295,58

18-Apr-07 PROMATCO GRUP -SRL GALATI 4.564,24

12-Jul-07 RG-BAD TOTAL 2001 -SRL BUCURESTI 2.539,26



16-May-03 RO-EST SERV SRL TARGOVISTE 10.305,59

01.03.2005 SIAJ GROUP TIMISOARA -SUC.BRASOV 21.446,42

27.08.2008 SIMDA TRADING -SRL GALATI 7.170,42

17-Oct-13 SOLBMET GROUP SRL TG.JIU 310,62

10-Jul-07 TANO CARRIDI SRL IASI 15.475,95

05.12.2012 UNICONSTRUCT MACHINES S.R 14.654,28

09.12.2005 VITIMAS -SA TECUCI 13.592,05

  TOTAL 552.857,55

Tinând cont de cele constatate valoarea creanţelor de incasat trebuiesc ajustate cu  valorii 

creanţelor de încasat pentru clienţilor radiaţi si prescrisi  care reprezinta pierdere şi pentru cele aflate în 

lichidare trebuia sa constituie  provizioane cel putin egal cu suma de 552.857,55 lei  . 

Menţionăm că aceştia reprezintă o parte din clienţi de la care societatea are sanse minime sau 

chiar zero de încasat. 

Perioada de recuperare a creanţelor  stabilita dupa datele prezentate este de 781 zile faţă de 

757 zile de la finele anului precedent , calculată ca raport între soldul mediu al creanţelor şi cifra de 

afaceri înmulţit cu 365 zile. Perioada de recuperare a creantelor este mare fiind  influientată de furnizorii

debitori in crestere , de sumele de incasat de la entitatile afiliate ,  de debitori diversi , care crescut fata 

de finele anului  precedent sau au ramas nemodificate. 

Perioada de recuperare a clienţilor este de 277  zile faţă de 266 zile din perioada precedentă , 

calculată ca raport între soldul mediu al clienţilor şi cifra de afaceri înmulţit cu 365 zile .

Perioada de recuperare a creantelor este foarte mare datorită faptului că societatea are creanţe 

neincasate restante. 

Recomandarea auditorului este aceia de clarificare a sumelor trecute in contul 473 „Decontari 

din operatiuni in curs de clarificare” in valoare de 150.154 lei fata de 85.678 lei de la finele anului 

precedent.  

6.4. Datorii :

Datoriile societatii sunt prezentate la valoarea contabila. 



Datoriile societatii la data de 31 decembrie 2019 în sumă de 1.821.426 lei  fata de 1.365.666 lei 

din anul precedent cu termen de plata sub un an in crestere cu 455.760 lei adica cu 33,37%.  

Structura acestora comparativ cu anul precedent  este urmatoarea :

DATORII

 

31.12.2018

 

31.12.2019

 

   TERMEN DE 
EXIGIBILITATE 

dif +/-

 

%

 SUB 1 an
1-5 
ani

> 5 
ani

TOTAL din care :  1.365.666  1.821.426 1.821.426      455.760 133,37

DATORII COMERCIALE     571.876     347.301       347.301   (224.575) 60,73

SUME DAT. BUGETELOR  SI 
ALTOR FONDURI     711.131  1.267.695 

    1.267.69
5   

      556.56
4 178,26

DATORII FINANCIARE SI 
ASIMILATE ( CREDITE )                    -                   -  

DECONTARI CU SALARIATII SI 
ASIMILATE       71.331       81.430 

         81.43
0   

        10.09
9 114,16

ALTE  DATORII       11.328     125.000    125.000       113.672 1103,46

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .

Perioada de plată a datoriilor curente este de 481 zile faţă de 330  zile din anul precedent  , 

calculată ca raport între soldul mediu al datorii curente  şi cifra de afaceri înmulţit cu 365 zile .

6.4.1 Datorii către furnizori : 

La 31.12.2019  societatea are datorii de achitat  către furnizori în valoare de 347.301 lei faţă de 

571.131 lei de la finele anului precedent, inregistrandu-se o scadere faţă de anul precedent cu  224.575 

lei respectiv  cu 39,27 % din  care : 

 31.12.2018 31.12.2019 dif +/- % 

datorii comerciale     

 -furnizori        320.148        294.693       (25.455) 92,05

 -furnizori imobilizări                   -    

 -furnizori facturi nesosite                   -    

 Total        320.148        294.693       (25.455) 92,05

- clenţi creditori        251.728          52.608     (199.120) 20,90

Total  general        571.876        347.301     (224.575) 60,73



Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .

Din analiza furnizorilor de plată am constatat că SC NERADEX SRL PLOPENI a fost radiată în data 

de 22.02.2010 căreia societatea  îi datora suma de 7.250,67 lei. De asemenea am constatat ca  furnizorul

CALEDONIA BOTOSANI  prezintă sold in rosu de 23.370,94 lei care reprezintă de fapt o creanta de 

încasat , cu mentiunea ca societatea este in lichidare.  si SC VULTUR COMARNIC prezinta sold in rosu de 

56.428 lei care reprezintă de fapt o creanta de încasat care se adauga la creanta de incasat in suma de 

3.833 lei  .  

Am procedat la selectarea furnizorilor ne achitati  care provin pana la finele anului 2012 si am 

constatat ca valoarea acestora se ridica la valoarea negativa de 31.747,21 lei  care in opinia auditorului 

sunt prescrisi din care furnozori cu sold in nrgru ( de plata ) in valoare de 48.051,24 lei si furnizori cu sold

in rosu ( care reprezinta de fapt o creanta de incasat ) in valoare de 79.798,45 lei , asa cum este 

prezentata situatia in tabelul de mai jos ( cu mentiunea ca o parte din acesti sunt radiati ): 

FACTURA F U R N I Z O R Valoare

Data Denumire 31/12/2019

19-Jun-08 A.S.R.O. BUC 485,45

10-Aug-11 ASTRA GALATI 2.997,79

18-Feb-08 CABINET MEDICAL POLIMED 269

29-Sep-08 CALEDONIA S.A. BOTOSANI -23.370,94

31-Jan-05 COMPA SA SIBIU 1.882,5

14-Dec-07 CRAMA CEPTURA 115,2

04-Mar-09 ECOIND BUC 833

24-Oct-08 ELJ MENTENANA 1.090,52

30-Aug-10 GALGROS SA GL 16.940,13

10-Jun-10 LINDE GAZ TIMISOARA 4.185,99

15-Oct-07 MOLD VIN CEPTURA 154,52

16-Dec-08 NERADEX SRL PLOPENI PRAHOVA 7.250,67

12-Dec-08 ROCAST BUC 672,79

10-Jan-05 SC MINEXFOR SA DEVA 568,26



12-Feb-08 SIMDA TRADING galati 2.488,93

31-Mar-08 SOMECO SA TARGOVISTE 277,7

26-Jan-09 TUV RHEINLAND BUC 4.895,35

10-Mar-09
TUV RHEINLAND/BERLIN 
BRANDENBURG ROM SRL BUC 2.369,38

18-Jun-07 VINARIA SIBIU 574,06

30-Nov-13 VULTURUL SA COMARNIC -56.427,51

 Total sold furnizori la 31.12.2019 -31.747,21

 din care:  

 sold in rosu -79.798,45

 sold in negru 48.051,24

Recomandarea auditorului este aceia de verificare a tuturor furnizorilor prescrişi  sau radiaţi  şi 

scăderea lor din evidenţa contabilă. 

Structura pe vechime a furnizorilor de plată se prezintă astfel : 

- Facturi neachitate pana la 30 de zile de 26.050 lei fata de 53.903 lei din anul precedent ;

- Facturi neachitate cu vechime intre 31 - 60 de zile  de 9.614 lei fata de 38.592 lei din anul 

precedent ; 

- Facturi neachitate  cu vechime intre 61-120 zile  de 26.740 lei fata de 83.631 lei din anul 

precedent ;

- Facturi neachitate cu vechime mai mare de 120  zile de 232.289 lei fata de 160.493 lei din anul 

precedent.

6.4.2 datorii către salariaţi si asimilate

La 31.12.2019 datoriile societăţii către salariaţi sunt de 81.430 lei reprezintă salarii  fata de 

71.331 lei  din anul precedent in crestere fata de anul precedent cu 10.099 lei respectiv cu 14,16%.

 31.12.2018 31.12.2019 dif +/- % 

 -personal renumeraţii datorat          71.216          81.430         10.214 114,34

 -ajutoare materiale               196             (196)  

 -reţineri datorate terţilor                (81)                 81  



 Total          71.331          81.430         10.099 114,16

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .

6.4.3. datorii către bugetul consolidat al statului şi către bugetele locale  . 

Datoriile către bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale sunt de 1.267.695 lei  faţă de 

711.131 lei  care sunt datorii cu exigibilitatea sub un an . 

 31.12.2018 31.12.2019 dif +/- % 

 - TVA de plată           37.120        158.783       121.663 427,76

 -CAS societate           25.018        (25.018) 0,00

 -fond sănătate societate             8.230          (8.230) 0,00

 -fond sănătate salariaţi           16.210        (16.210) 0,00

 -CAS salariaţi             6.732          (6.732) 0,00

- Contrib con med                984             (984) 0,00

 CASS salariaţi           39.313        131.166         91.853 0,00

 -CAS salariaţi         123.315        330.262       206.947 0,00

contributie de garantare 2,25%             9.900          24.955         15.055 0,00

contributie de garantare 0,75%                324               324                 -   0,00

 -fond somaj unitate                659             (659) 0,00

 -fond şomaj angajaţi                648             (648) 0,00

- fonduri speciale                358             (358) 0,00

impozit cladiri           47.569          63.759         16.190 134,03

impozit teren           15.272          19.769           4.497 129,45

taxe mij transport                532               968              436 181,95

taxa firma                  12                 41                29 341,67 

 -impozit pe salarii           38.759          89.714         50.955 231,47

impozit venit             3.608            3.542              (66) 98,17 

fond garantare         336.568        333.568         (3.000) 99,11

impozit profit         110.844 110.844  

total         711.131     1.267.695       556.564 178,26



Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .

Cresterea datoriilor fata de bugetul consolidat al statului ar trebui sa constituie un semnal de 

alarma pentru conducerea societatii .

6.4.5 Alte datorii 

La  31.12.2019 societatea are alte datorii in suma de 125.000 lei faţă de 11.328 lei din anul 

precedent  în crestere cu  113.672 lei rescpectiv cu 1003,46%. 

 31.12.2018 31.12.2019 dif +/- % 

- creditori diverşi           11.328        125.000       113.672 1103,46

 Total           11.328        125.000       113.672 1103,46

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .

6.5 Parti afiliate 

 Din procedurile intreprinse am stabilit ca pari afiliate tinand cont de  prevederilor art. 7 pct. 26 punctul 

c) din Codul fiscal, care definesc persoanelor afiliate, astfel:“persoane afiliate - o persoana este afiliata 

daca relatia ei cu alta persoana este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:

a) o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica daca acestea sunt sot/sotie sau rude pana la 

gradul al III-lea inclusiv;

b) o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, in mod direct sau 

indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de 

participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori daca controleaza in mod efectiv 

persoana juridica;

c) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin aceasta detine, in mod direct 

sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de 

participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv 

acea persoana juridica;”

Din procedurile intreprinse pe baza actelor puse la dispozitie  am stabilit ca parti afiliate 

urmatoarele entitatii : 



- Altur SA Slatina la care societatea Mecanica  detine 28,1504% din capitalul social , adica 

232.068.388 actiuni; 

- Mobila SA Radauti la care societatea Mecanica  detine 45,9052% din capitalul social , adica 

2.467.367 actiuni; 

- SWISS CAPITAL SA care detine 25,644% din capitalul social al Mecanica Rotes SA , actiuni 

cumparate in anul 2019 respectiv 11.981.121 detineri;

Societatea a avut relatii comerciale cu Altur SA careia ii datoreaza suma de 57.361,73 lei din care

16.669,78 lei aferent anului 2019.

 Situatia datoriei fata de Altur SA se prezinta astfel :

FACTURA F U R N I Z O R Valoare

Numar Data Nir
Cod

fiscal Denumire
Localitat

e 31/12/2019

9229 28-oct-15 806 1520249 ALTUR SA SLATINA 2047,12

50015 16-sep-16 541 1520249 ALTUR SA SLATINA 2134,74

50078 06-Oct-16 585 1520249 ALTUR SA SLATINA 1998,6

9704 23-May-16 291 1520249 ALTUR SA SLATINA 4731,3

9480 26-Jan-16 35 1520249 ALTUR SA SLATINA 3839,38

50944 31-Jul-17 405 1520249 ALTUR SA SLATINA 2232,92

50622 30-Mar-17 150 1520249 ALTUR SA SLATINA 5185,78

50966 09-Aug-17 485 1520249 ALTUR SA SLATINA 1017,45

50995 24-Aug-17 456 1520249 ALTUR SA SLATINA 3040,21

51048 15-Sep-17 523 1520249 ALTUR SA SLATINA 5232,43

51822 20-Apr-18 184 1520249 ALTUR SA SLATINA 1996,82

51846 26-Apr-18 207 1520249 ALTUR SA SLATINA 7235,2

52525 05-feb-19 27 1520249 ALTUR SA SLATINA 3622,62

53103 04-Oct-19 419 1520249 ALTUR SA SLATINA 8509,69

53364 19-Dec-19 536 1520249 ALTUR SA SLATINA 856,8

52978 31-Jul-19 304 1520249 ALTUR SA SLATINA 3680,67

     Total  57361,73



Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .

De la  Mobila SA Radauti la care societatea Mecanica  are de incasat suma de 37.000 lei 

imprumut acordat cu multi ani in urma.

 

7. 6.6  NOTE LA SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR 
Situatia fluxurilor de trezorerie a fost intocmita prin utilizarea metodei  indirecta 

 31.12.2018 31.12.2019 dif +/- %

banca in lei                 4.752               11.823          7.071 248,80

garantii materiale                 9.106                 9.106                -   100,00

banca devize                 2.873                 2.873                -   100,00

casa in lei                    928                 1.012               84 109,05

alte valori                      32                      38                 6 118,75

               17.691               24.852          7.161 140,48

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .

Am constatat ca societatea are în conturile de la banca in valuta suma de 2.872,64 lei  

nemodificata inca  din anul 2009. În opinia auditorului consideram ca nu exista in cont aceasta suma 

fiind o eroare care ar trebui clarificata. 

8. 6.7  Capitalurile proprii    

Capitalurile proprii au scazut cu  1.396.894  lei  de la 43.113.949  lei la 41.717.055 lei , astfel:

Capitaluri şi rezerve 2018 2019 Dif +/-  %

-capitalul social        46.684.375        46.684.375                      - 100,00

-diferente din reevaluare             716.665             716.665                      - 100,00

- prime de emisiune                        -  

-rezerva legala             745.533             745.533                      - 100,00

rezerve din surplus de rev                        -  

-alte rezerve                        -  

Rezerve statutare                         -  



-rezultat reportat         (5.450.838)         (6.283.195)      (832.357) 115,27

-rezultat exercitiului             418.214            (146.323)     (564.537) -34,99

-repartizarea profitului     

Total capitaluri        43.113.949        41.717.055  (1.396.894) 96,76

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON) .

9. 6.7.1 Capital social

Capitalul social este structurat astfel (numar de actiuni):

An precedent                 An curent

Actiuni preferentiale                                   

Actiuni comune                                             46.684.375                      46.684.375    

Actiuni de trezorerie                                                             

   Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei (RON)

Capitalul subscris şi vărsat este de 46.684.375 lei nemodificat faţă de începutul anului format din

46.884.375  acţiuni , valoarea nominală a unei acţiuni fiind de 1 lei . 

Ultima majorare a capitalului social s-a realizat în baza Hotarârea nr. 6 a Adunări Generale a 

Acţionarilor din data de 08 aprilie 2008 când s-a aprobat majorarea capitalului social de la 41.405.211 lei

la 46.884.375 lei prin emiterea 4.244.034 acţiuni. Majorare  s-a efectuat din rezervele din profit în sumă 

de 4.244.034 lei , prin alocarea unei acţiuni noi la 10 acţiuni existente, acţiuni alocate gratuit pentru 

acţionari existenţi.   Majorarea capitalului a fost înregistrată la ORC de  pe lângă Tribunalul Dâmboviţa în 

baza încheieri judecătorului delagat din data de 23.06.2008.   

Structura acţionariatului cu  o pondere semnificativă în capitalul social ,  se prezintă astfel : 

- Swiss Capital SA, care detine 25,664 % din capitalul social, respectiv 11.981.121 detineri , parte

afiliata :

-  SC Amicosottis  SA Galaţi,  care deţine  22,2500 % din capitalul social,  respectiv 10.387.266

detineri din capitalul social;



- SSIF BRK  Financial Group SA Cluj  care detine 16,87 % din capitalul social, respectiv 7.876.521

detineri;

-  SC Amirastar  Trading  SA Galati   care  deţine 10,2025 % din  capitalul  social,  reprezentand

4.762.991 detineri;

- Alte persoane fizice care deţin 22,334 % din capitalul social , respectiv 10.426.437 detineri din

total capital social;

- Alte persoane juridice  care deţin 2,6775 % din capitalul social respectiv 1.250.039 detineri din

total capital social.

Total     46.684.375 lei reprezentand 100%

Se constată că în cursul anului 2019 capitalul social nu a cunoscut modificări in ceea ce priveste 

valoarea , modificarile au fost ca structura . 

6.7.2.Rezerve 

La 31.12.2019 societatea prezintă rezerve în sumă de 1.462.198 lei fata de finele 1.462.198 lei 

de la finele anului precedent  .

Situatia rezervelor la 31.12.2019 comparativ cu anul precedent se astfel : 

 2018 2019 dif+/- %

-diferente din reevaluare             716.665 716.665 - -

-rezerva legala             745.533 745.533 - -

rezerve din surplus de rev  - -

-alte rezerve  - -

Rezerve statutare   - -

total          1.462.198 1.462.198 - -

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei (RON)

10. 6. 7.3  Rezultatul reportat 
La finele exercitiului financiar 2019 Rezultatul reportat reprezentand pierdere prezintă în sold 

suma de 6.283.195 lei faţă de  5.450.838 lei de la finele anului precedent in crestere cu 832.357 lei 

deoarece societatea a procedat la  inregistrarea corectari unor erori prin rezultatul reportat.  



6.8 ALTE INFORMATII

6.8.1Venituri /cheltuieli din activitatea desfasurata 

 31/12/2018 31/12/2019 dif +/- %

1 2 3 4=3-2 5=3/2%

 venituri din exploatare             1.995.647             1.655.549       (340.098) 82,96

 cheltuieli din exploatare             1.979.622             1.780.564       (199.058) 89,94

Rezultatul din exploatare                  16.025              (125.015)        (141.040) -780,12

 venituri financiare             2.417.855                (17.721)     (2.435.576) -0,73

cheltuieli financiare             2.012.058                    3.587    (2.008.471) 0,18

Rezultatul financiar                405.797                (21.308)        (427.105) -5,25

Venituri totale             4.413.502             1.637.828     (2.775.674) 37,11

Cheltuieli totale             3.991.680             1.784.151     (2.207.529) 44,70

rezultatul brut                421.822              (146.323)       (568.145) -34,69

impozit profit /IMM                    3.608            (3.608)  

profitul net                418.214              (146.323)        (564.537) -34,99

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei (RON) .

Structura veniturilor din exploatare se prezintă astfel: 

 31.12.2018 31.12.2019 % dif +/-

Venituri din exploatare     

Cifra de afaceri,  din care : 1.323.350 1.209.702 91,41        (113.648)

       Venituri din prod. vândută 1.261.019           1.194.253 94,71          (66.766)

       Venituri din vânzarea mărf.             62.331               15.449 24,79          (46.882)

  Venituri din variaţia stocurilor           627.716              380.733 60,65        (246.983)

venituri din prod de imobilizari             42.750              (63.567) -148,69        (106.317)

-Alte venituri din exploatare 1.831              128.681 7027,91         126.850 

1.Total venituri din exploatare 1.995.647 1.655.549 82,96        (340.098)

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei (RON) .



Se constată o scadere a cifrei de afacei cu 113.648 lei , a veniturilor din exploatare cu 340.098 lei

fapt ce a condus la realizarea unei pierderi din exploatare de 125.015 lei faţă de 16.025 lei reprezentand 

profit din anul precedent. 

          6.8.1.1   Angajati – cheltuieli cu personalul si numar mediu de angajati 

               An precedent          An curen

Cheltuieli cu salariile şi alte drepturi                908.107                   953.329

Cheltuieli cu colaboratori                                     79.602                    126.175

Cheltuieli cu tichete de masa                                0

Cheltuieli cu asigurarile si 

protectia sociala                                                   26.427                       24.454

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei (RON) .

Numarul mediul  al angajatilor in    a ramas acelas la 31.12.2019 adica 25 de salariati  .

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar  comapativ cu anul precedent se 

prezinta astfel: 

                                                                                                      2018                                    2019

Total numar de salariati este de                                               31                                         25

 din care:

                              - TESA                                                                   8                                        8

                              - Muncitori direct productivi                           16                                     13

                              - Indirect productivi                                            7                                        4

        6.7.1.2.   Cheltuieli cu amortizarea 

             An precedent                       An curent           



Mijloace fixe                                                       53.502                               41.034

Imobilizari necorporale                                              0                                     0 

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei ( RON ) .

1. Venituri / cheltuieli financiare):

 31/12/2018 31/12/2019 % dif +/-

Venituri financiare                       

- venituri din dividende                  45.591                         -             (45.591)

- Venituri din dobânzi                      -   

-Alte venituri financiare             2.372.264                (17.721) -0,75     (2.389.985)

2. Total venituri financiare             2.417.855                (17.721) -0,73     (2.435.576)

Cheltuieli financiare                      -   

-cheltuieli cu dobanzile                      -   

-Alte cheltuieli financiare             2.012.058                    3.587 0,18     (2.008.471)

5.Total cheltuieli financiare             2.012.058                    3.587 0,18     (2.008.471)

rezultatul financiar                405.797             (21.308)          (5,25)        (427.105)

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in RON.

 6.9      Analiza principalilor indicatori economico-financiari :

Principalii  indicatori  economico-financiari  sunt  prezentati  in  Nota  9  anexata  la  situatiile

financiare.   

Valoarea ridicată a stocurilor în totalul activelor circulante a înfluienţat indicatorii de lichiditate 

calculaţi astfel:

      1.Indicatori de lichiditate generala   

                Active curente /Datorii curente 

                31.12.2019     5.504.789 / 1.821.426 = 3,02

                31.12.2018     6.403.221 / 1.323.350 = 4,84



Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2 si ofera garantia acoperii datoriilor 

cumulate din activele curente.

      2.Indicatorul lichiditatii imediate 

                Active curente – Stocuri /Datorii curente

                 31.12.2019     5.504.789 – 3.097.784/ 1.821.426 = 1,32

                 31.12.2018     6.403.221 – 3.589.348  / 1.323.350 = 2,13

      Acest indicator este numit si test acid si arata posibilitatea societatii de a-si acoperii datoriile curente 

din creantele si disponibilitatile care sunt active usor realizabile care nu mai necesita alte cheltuieli 

suplimentare. 

Desi cei doi indicatori de lichiditate se incadreaza in limitele acceptabile valoarea lor nu este 

concludenta deoarece sunt creante si stocuri care trebuiau fi ajustate inregistrand  provozioane 

      3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate 

          31.12.2018      1.209.702 / 38.033.692 = 0,032

          31.12.2018     1.323.350 / 38.076.394 = 0,035

      Acest indicator evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin exprimarea valorii 

cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

Acest indicator este influentat de  investiţii pe piaţa de capital inregistrate în imobilizări 

financiare, a căror venituri în condiţiile vânzări nu sunt cuprinse în cifra de afaceri.  

Prin scăderea din activele imobilizate a imobilizărilor financiare situaţia  acestui indicator se 

prezintă astfel : 

          31.12.2019    1.209.702 / 1.122.175 = 1,08

          31.12.2018    1.323.350 / 1.164.877 = 1,14

      4. Viteza de rotatie a activelor totale calculat ca raport intre cifra de afaceri si total active . Acest 

indicator evaluiaza eficacitatea managementului activelor totale prin exprimarea valorii cifrei de afaceri 

generate de o anumita cantitate de active totale .

           31.12.2019    1.209.702 / 43.538.481 = 0,028



           31.12.2018    1.323.350 / 44.479.615 = 0,030 

5. Perioada de recuperare a  clienţilor  -  calculează eficacitatea entităţii în colectarea creanţelor 

şi exprimă numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către entitate se calculează ca 

rapot între sold mediu clienţi şi  cifra de afaceri inmulţit cu 365 zile ;

            31.12.2019   917.430 / 1.209.702 *365 zile = 277 zile 

            31.12.2018   963.279 / 1.323.350 *365 zile = 266 zile 

      6. Rentabilitatea capitalului angajat, reprezinta profitul pe care il obtine intreprinderea din banii 

investiti in afacere .

      Se calculeaza ca raport intre profitul inaintea platii dobanzilor si impozitului pe profit si capital 

angajat( capital propriu + datorii cu termen de exigibilitate peste un an ).

31.12.2019     nu se calculeaza pentru ca este pierdere 

31.12.2018      421.822 / 43.113.949 = 0,01

6.10. Angajamente de plată

Pentru anul 2020 societatea are de achitat suma de 1.821.426  lei cu termen de exigibilitate sub 

un an. 

6.11. Evenimente ulterioare

Urmărirea incasări clienţilor pentru faptul că societatea are datorii cu termen de exigibilitate sub

un an în valoare de 1.821.426 lei , valorificarea produselor finite existente în stoc la 31.12.2019 , 

reducerea stocurile  de materii prime  şi materiale care sunt foarte mari în raport cu producţia realizată. 

Clarificarea situatiei clientilor radiati sau care sunt prescrisi pentru care nu exista sanse de recuperare , 

constituirea de provizioane pentru cei in lichidare respectand legislatia in vigoare, aceiasi situatie si 

pentru furnizorii prescrisi sau radiati de la ORC. 

Sa se analizeze  stocuri cu vechime foarte mare si care in opinia auditorului ar fi trebuit sa fie ajustate 

inregistrand provizioane in valoare de 142.164 lei care au o vechime de peste 15 ani (Mat. aflate la terţi 

in valoare de 119.885 lei , Produse aflate la terţi in valoare de 8.662 lei si Prod finite expozitie in valoare 

de 13.617 lei). De asemenea pentru materiale care provin din perioada 1991 – 2010 in valoare de 

1.176.349,20 Lei care trebuie ajustate prin creerea de provizioane ( in cont 301 materii prime in valoare 

de 148.881,44 lei , cont 3021 materiale auxiliare in valoare de 717.415,53 lei, cont 3024 piese de schimb 



in valoare de 229.159,41 lei, cont 3031 obiecte de inventar in valoare de 80.892,82 lei ), la care se 

adauga cele care provin din ani 2011 -2016.  

Ca un eveniment ulterior clarificare inregistrarilor in contul 451 analitice pentru ca nu toate 

societatile sunt afiliate nu indeplinesc conditiile prevazute de codul fiscal.  

6.12. Riscuri financiare

Prezentăm riscurile la care poate fi supusă societatea 

6.12.1.  Riscul de piaţă

Economia românească se află în continuă schimbare, existând nesiguranţă cu privire la 

dezvoltarea economica în viitorul apropiat. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc 

în România şi efectele acestora asupra situaţiei financiare, asupra rezultatelor din exploatare şi asupra 

fluxurilor de trezorerie ale societăţii. 

6.12.2.  Riscul de preţ

Societatea  este supusă riscului de preţ în ceea ce priveşte imobilizările financiare reprezentând

acţiuni  pe piaţa de capital  care au înregistrat  o scădere mare a cotaţiei  pe piaţă fata de momentul

cumparari lor de pe piata de capital.  Dacă societatea v-a proceda la vânzarea acestor investiţii  de pe

piaţa de capital la preţurile  existente , v-a înregistra pierderi foarte mari  ,  aşa cum am prezentat la

capitolul de investiţii financiare. 

6.12.3. Riscul  de lichiditate . 

Pentru a preveni  riscul ca societatea să ajungă în imposibilitatea de a face faţă plătilor, trebuie 

să  valorifice stocul de produsele finite care este foarte mare si din anii precedenti , materialele care nu 

se mai folosesc în producţie , să incaseze creanţele  şi  să urmăsească valoarificare investiţiilor financiare 

la momentul cel mai prielnic fară a înregistra pierderi . 

6.12.4. Riscul de creditare -  societatea  trebuie să urmărească încasarea creanţelor pentru a face faţă 

plătilor în special catre bugetul consolidat al statului . 

6.13 Inventarierea  

În conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr.82/1991 repubilicată şi modificată şi OMFP 

2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 



activ şi pasiv , societatea a emis Deciziile de inventariere nr. 11/20.10.2019 prin care a numit comisia de 

inventariere a patrimonului societăţii. Nu am  asistând  la inventarierea faptică a stocurilor, 

responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiilor de inventariere şi comisiei centrale. 

6.14. Continuitatea activitatii: 

Nu am fost instiintati de conducerea societatii pana la data intocmirii raportului de evenimente 

care ar putea sa puna in pericol continuitatea activitatii societatii.

Consilul de administratie considerara ca societatea isi continua activitate iar situatiile financiare au fost 

intocmite pe baza principiului continuitatii. 

Daca societatea nu isi dezvolta activitatea si nu volorifica stocurile  de produse finite , nu v-a 

incasa sumele de la societatile considerate afiliate v-a ajunge in imposibilitatea de a face fata platilor , 

devenind insolvabila . 

Pentru asigurarea continuitatii activitatii ( principiul pe baza caruia s-au imtocmit situatiile 

financiare la 31.12.2019) , societatea a intocmit un Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 in 

conditiile unei activitatii profitabile. 

Din BVC prezentat de societate a rezultat ca societatea a prevazut pentru anul 2020  realizarea 

unor venituri din exploatare in suma de 1.720.000 lei in procent de 103,89% fata de realizarile anului 

2019, iar profitul brut preconizat este de 231.600 lei fata de pierderea de 125.015 lei realizat in anul 

precedent  la care s-a adaugat profitul financiar de 187.628 lei .  In anul 2020 societatea a prevazut 

vanzarea imobilizari financiare (actiuni pe piata de capital) din care sa rezultat un profit de 187.628 lei, 

rezultand in total profit brut aferent anului 2020 de 419.228 lei .     

In Raportul administratorilor ultimul paragraf  se precizeaza modul de desfasurare a activitatii in 

anul 2020 pentru rentabilizarea activitatii astfel: 

„Se va avea in vedere cresterea cifrei de afaceri pentru rentabilizarea activităţii din exploatare , 

reducerea cheltuielilor specifice  de materiale din productia de serie (robinet, redactor, trusa sudare-

taiere  oxigaz, generatoare acetilena, etc) a cheltuielilor materiale aferente, consumului de   energie 

electrica, gaze, intretinere si reparatii, etc., masuri tehnico-organizatorice de reducere a costurilor 

directe si indirecte   in vederea rentabilizarii productiei; mentinerea pietei de desfacere si chiar  

extinderea , prin masuri care privesc  toate compartimentele societatii.”    



Dacă societatea nu îşi desfăşoară activitatea conform obiectului principal de activitate  v-a 

ajunge în imposibilitatea de a face faţă plăţilor şi  v-a deveni insolvabilă . 

AUDITOR ,

 MUNTICONT S.R.L. , aut. CAFR 854/2008 , ASPAAS – FA854                               

Galati , str. Armata Poporului, nr.12, bl. L6, ap. 89             

CIF RO 24598328, J17/1948/2008                                            

  Adm.  Auditor  Munteanu Petrache,  aut CAFR 1372/2002 , ASPAAS – AF1372                                                

                        



MECANICA ROTES  SA

       TARGOVISTE

NOTELE EXEMPLIFICATIVE LA SITUATIILE

FINANCIARE      SIMPLIFICATE

PENTRU ANUL 2019

      

                 NOTA 1  

      

  SITUATIA ACTIVELOR  IMOBILIZATE          

                                                                                                                          - lei -

Elemente de 
imobilizari

Sold initial

01.01.2019

Cresteri Reduceri 
total

Din care 
reduceri dez 
si casari

Sold final

31.12.2018

Imobilizari 
necorporale

16958 - 16.958

Imobilizari 
corporale total  din 
care: 2.263.943 281.636 221.366 6.746. 2.324.213

Terenuri 608.145 608.145

Constructii 553.989 2814 531175

Instalatii th si 
masini

980915 69998 141806 909107

Alte instalatii 7.327 6746 6746 581

Imobilizari in curs

133567 211638 70000 275205

Imobilizari 
financiare

36911517 36.911.517



ACTIVE 
IMOBILIZATE 
TOTAL 39.192.418 281.636 221.366 6.746 39.252.688

                           SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

                                                                                                                   -lei-

Elemente de 
imobilizari

Sold initial Amortizare in 
cursul anului

Amortizare 
aferenta 
imobilizarilor 
scoase din 
evedenta

Amortizare la 
sfarsitul anului

Imobilizari 
necorporale

11.120 11.120

Imobilizari 
corporale –total 
din care: 1.104.904 254.338 151.366 1.218.996

Terenuri

Constructii

340868 9196 2814 347250

Inst tehn si 
masini

756709 245142 141806 860045

Alte instalatii

7.327 6746 581

TOTAL 1.116.024 254.338 151.366 1.218.996

          

   In  exercitiul  financiar  2018  s-a  procedat  la  reevaluarea  patrimoniului  societatii,  in  vederea
determinarii valorii de piata conform Standardelor de Evaluare  atat  dupa metoda patrimoniala cat si
gruparea dupa  metodele de randament.

              Evaluarea imobilizarilor corporale s-a facut cu ajutorul coeficientilor  avandu-se in vedere
metoda activului net corijat .



              S-a calculat uzura fizica reala; respective valoarea ramasa actualizata  a imobilizarilor corporale ,
luand in considerare un grad de uzura estimate.

Estimarea  gradului  de  uzura  s-a  facut  in  baza  ultimelor  reglementari  privind  durata  normala  de
functionare: HG 266/1994 si Ordinul MF 746/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a a Legii 15/1994 privind amortszarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, precum si
HG 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale.

Acolo unde s-a considerat ca este cazul, uzura luata in calcul pentru imobilele , a fost redusa, chiar daca
din evidentele contabile rezulta ca mijloacele fixe au vaoarea integral sau foarte mult .

              Pentru evaluarea tehnica a cladirilor si terenului aferent, la stabilirea valorii patrimoniului, s-a
tinut cont de toate etapele de liberalizare a preturilor,  aplicandu-se  prevederile  actelor normative
privind reevaluarea mijloacelor fixe. 

            

  .

      NOTA  2  

Nu s-au constituit provizioane.

          

      NOTA 3

                          Repartizarea profitului 

     Societatea a inregistrat in exercițiul  financiar 2019 o pierdere de 146323 lei  pierdere  care va se va
inregistra în rezultat reportat

         

       NOTA 4

                     Analiza rezultatului din exploatare  



                                                                                                                      - lei-

Nr.crt INDICATOR Exercitiul 2018 Exercitiul 2019

1 Cifra de afaceri 1.323.350 1.209.702

2 Costul  bunurilor  vandute  si  a  serv.
Prestate (3+4+5)

1.075.510 1.098.540

3 Cheltuielile activitatii de baza 842.580 946.030

4 Cheltuielile activitatii auxiliare 134.042 103.422

5 Cheltuieli indirecte de productie 98.888 49.088

6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 247.840 111.162

7 Cheltuieli de desfacere 52.737 86.658

8 Cheltuieli generale de administratie 169.908 138.286

9 Alte cheltuieli din exploatare 9.170 11.233

10 Rezultatul din exploatare(6-7-8-9) 16.025 -125.015

             

   La data intrarii  in unitate, bunurile se evalueaza si  se inregistreaza in contabilitate la valoarea de
intrare, denumita valoare contabila.

                 Evaluarea se face la valoarea actuala, denumita valoarea de inventar, stabilita in functie de
utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei.

                 La data iesirii din gestiune sau la darea in consum, bunurile se evalueaza  si se scad din
gestiune la valoarealor de intrare.

 

NOTA  5

              Situatia creantelor 

                                                                                                               - lei -

        



CREANTE Sold  la  sfarsitul
exercitiului financiar

Termen de lichiditate

  Sub 1 an                    Peste 1 an        

Total ,din care: 2.382.153 2.382.153

Clienti 873.677 873.677

Furnizori debitori 220.292 220.292

Clienti incerti 15.411 15.411

Debitori 162.068 162.068

Creante  ent afiliate 1,.003.835 1.003.835

Alte creante 106.870 106.870

   

  Situatia datoriilor

DATORII Sold la sfarsitul 
exercitiului

Termen de exigibilitate

Sub 1 an                1-5 ani              peste  5ani

Total,din care: 1.821.426 1.821.426 .

Sal.+ oblig sal 81.430 81.430

Datorii buget 1.267.696 1.267.696

Furnizori 294.692 294.692

Clienti
creditori

52.608 52.608

Alte datorii 125.000 125.000

      NOTA 6



                     Principii , politici si metode contabile

Situatiile  financiare  anuale  sunt  pregatite  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinul   MFP  nr

1802/29.12.2014- pentru aprobarea  Relementarilor contabile anuale individuale si situatiile financiare

anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr 3781/2019 privind principalele

aspecte legate de intocmirnerea si  depunerea situatiilor financiare anuale si  a raportarilor  contabile

anuale ale operatorilor economici la unitatile  teritoriale ale Ministerului  Finantelor Publice si  pentru

reglementarea unor aspecte contabile. 

Situatiile  financiare  au  fost  pregatite  conform  costului  istoric,  cu  exceptia  imobilizarilor

corporale reevaluate si a creantelor si datoriilor in devize care sunt prezentate la valoarea actualizata

(IAS 1.97). Situatiile financiare sunt intocmite in lei.

Principalele politici contabile 

  a) Conversii valutare

Situatiile  financiare  ale  societatii  sunt  prezentatea  in  RON,  care  este  si  moneda  functionala  a
societatii.Activele si datoriile monetare exprimate in valuta la sarsitul perioadei, sunt evaluate in RON
folosind cursul de schimb valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Castigurile si pierderile realizate sau nerealizate sunt inregistrate in contul de profit si pierdere. 

   b) Recunoasterea veniturilor

Veniturile includ vanzarea de produse finite, produse reziduale si marfuri, venituri din servicii prestate,
venituri din inchirierea activelor si venituri din valorificarea imobilizarilor.

Veniturile sunt recunoscute in masura in genereaza beneficii economice si veniturile pot fi evaluate in
mod viabil, indiferent de momentul in care se realizeaza plata la valoarea justa a contraprestatiei primite
.

Venituri din vanzarea bunurilor

Veniturile din  de vanzarea produse finite, produse reziduale simarfuri sunt recunoscute in momentul in
carea  au  fost  transferate  cumparatorului  riscurile  si  beneficiile  srmnificative  aferente  dreptului  de



proprietate  asupra  bunurilor,  de  obicei,  la  livrarea  bunurilor,  Evidentierea  se  face  net  fara  TVA,  ,
eventualele taxe de vanzare si disconturi comerciale.

Venituri din prestarea de servicii

Venituri  din  prestarea  de  servicii  sunt  reecunoscute  in  perioada  in  care  au  fost  prestate  si  in
corespondenta cu stadiul de executie(pe bazadevizelor intocmite).

Veniturile din chirii

Veniturile din chirii sunt incluse la venituri in momentul obtinerii lor.

Venituri din dividende

Veniturile din dividende sunt recunoscute cand este stabilit dreptul societatii de a primi plata, in general,
cand actionarul aproba dividendul.

Veniturile din dobanzi

Sursa de date pentru analiza economica o constituie documentele de sinteza

bilantul,contul de profit si pierdere si anexele la bilant.

Principiile contabile     : 

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale societatii  MECANICA ROTES SA  TARGOVISTE,  a

fost efectuata in acord cu principiile prezentate in   Ordinul nr 3781/2019 privind principalele aspecte

legate de intocmirea si  depunerea situatiilor  financiare anuale si  a  raportarilor  contabile anuale ale

operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea

unor aspecte contabile.

Tratamente contabile     : 

 La intocmirea situatiilor financiare s-au avut in vedere prevederile  din OMFP nr. 1802/2014.

           Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale simplificate ale unei personae juridice
se efectueaza in conformitate cu  urmatoarele principii:

1. Principiul contituitatii activitatii, societate isi continua in mod normal functionarea intr-un
viitor previzibil, fara a intra in stare de lichiditate sau reducere semnificativa a activitatii.;

2. Principiul permanantei metodelor, acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli
si  norme privind evaluarea ,inregistrarea in  contabilitate si  prezentarea  elementelor  de
active  si  de  pasiv  si  a  rezultatelor,  asigurand  comparabilitatea  in  timp  a  informatiilor
contabile.

3. Principiul  prudentei,  valoarea  oricarui  element  sa  fie  determinate  pe  baza  principiului
prudentei;



4. Principiul independentei exercitiului. Se vor lua un considerare toate veniturile si cheltuielile
corespunzatoare exercitiului financiar pentru  care se face raportarea, fara a se tine seama
de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor;

5. Principilul evaluarii separate a elementelor de active si de pasiv.. In vederea stabilirii valorii
totale corespunzatoare unei pozitii  din bilant,se va determina separate valoarea aferenta
fiecarui element individual de active si de pasiv;

6. Principiul intangibilitatii ..Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespundacu
bilntul  de inchidere al exercitiului precedent;

7. Principiul necompensarii, valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu
valorile elementelor ce reprezinta pasive, respective veniturile cu cheltuielile, cu exceptia
compensarilor intre active si pasive, premise de reglementarile legale.

         

 NOTA  7

                Actiuni si obligatiuni Imobilizari financiare :  

Creantele imobilizate sunt prezentate la cost istoric si insumeaza  36.911.517  lei la 

finele exercitiului financiar 2019 

11. Investitii   detinute ca imobilizari 
12.                                        2018                                     2019   

13.                                   
Valoare de inventar                                            
01 ianuarie                                                           37.154.695                             37.154.695                          

Intrari                                                                     1.771.522                               1.771.522

Iesiri                                                                       2.014.700                              2.014.700

31 decembrie                                                      37.154.695                              36.911.517

          

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei.



Situaţia imobilizărilor financiare la 31.12.2019 nu a suferit modificari fata de anul 2018.

                                                                   

Denumire creanta An  2018 An 2019 %

Titluri de participare 1600 1600 100

Investiţii deţinute ca  imobilizări 6753 6753 100

Alte imobilizări financiare 36.903.164 36.903.164 100

Total 36.911.517 36.911.517 100

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei.

Acţiunile sunt înregistrate la valoarea lor de achiziţie,  diferentele favorabile sau nefavorabile

intre preţul de achiziţie şi preţul lor actual este recunoscută în contul de profit şi pierdere în momentul

vânzării acestora  .

La ieşire imobilizărilor financiare prin vânzare,  conducerea societăţii  a hotărât să folosească

preţul de achiziţie  al acţiunilor cumpărate pentru fiecare tip de acţiune folosind metoda FIFO , adică

prima intrare prima ieşire.   

     Imobilizările financiare pe termen lung sunt înregistrate la valoarea de achiziţie( costul istoric) .

 Dacă societatea ar fi procedat la evaluarea acestor investiţii de pe piaţa de capital la valoarea justă

(  valoarea de piaţă )  trebuia să înregistreze  pe costurile  societăţii  suma ce reprezintă deprecierea ,

pentru ca valoarea imobilizarilor  financiare sa  fie  inregistrate  la  valoarea de piata  de la  31.12.2019

atunci ar trebui inregistrate pe cheltuieli din anii precedenti o suma de 1.686.206  lei , deci valoarea

imoblizarilor financiare  la pret de piata ar fi 35.216.958 lei in loc de 36.903.164 lei.

EMITENT NR ACTIUNI VALOARE

CUMPARARE

VALOARE

PIATA 2019

Diferenta

ALT 232.068.383 33.514.405 8.470.496 -25.043.909

MORA 50 30 90 60



MOBT 2.467.367 3.020.466 18.505.253 15.484.787

GALF 370.594 368.263 533.655 165.392

TOTAL 36.903.164 27.509.494 -9.393.670

                                                             

Semnalam totusi impactul deosebit pe care îl pot aduce plasamentele constand in imobilizări financiare, 

efectuate in actiuni tranzactionate pe piata de capital din Romania. Rezultatul financiar final al societatii 

depinde in mare masura de evolutia pretului şi de momentul ales pentru valorificarea acestora. 

Conducerea societăţii trebuie să analizeze evoluţia preţurilor acţiunilor tranzacţionate pentru a alege 

momentul prielnic pentru înstrainarea acţiunilor pentru a inregistra sau nu  pierdere din diferenţă de 

preţ . 

Capitalul social al societatii este de 46.684.375 lei, subscris si varsat divizat in 46.684.375 actiuni
nominative cu valoare nominala de 1,0  lei.

       NOTA 8

       Informatii privind salariatii , administratorii si directorii

SC MECANICA ROTES SA TÂRGOVISTE  a fost administrată in cursul exercitiului financiar 2019 de un
Consiliu de Administratie având următoarea componenta :

Erculescu Florica            - presedinte CA

Burca Sergiu                    - membru CA 

Constantinescu George    - memb CA

Director general : Erculescu Florica

Director economic : Negoita Carmen

        Nu s-au acordat avansuri si credite directorilor si administratorului in timpul exercitiului financiar.

        Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar este de  25  din care:

                              - TESA                                                     8

                              - Muncitori direct productivi                 13



                              - Indirect productivi                                 4

         Salariile platite au fost in suma de 953329 lei.

        Cheltuielile cu asigurarile sociale au fost de  24454  lei

      NOTA 9

              

           Exemple de calcul si de analiza a principalilor indicatori economico – financiari

Indicatori de lichiditate si solvabilitate

INDICATORI An 2018 An 2019

    Indicatori  de
lichiditate
Indicatorul  lichiditatii
curente   =
(active  curente/datorii
curente

6403221/1365666 =4,69 5504789/1821426 = 3,03 

Indicatorul  lichiditatii
imediate  = 0,50

              (active curente-
stocuri/datorii curente)

2813873/1365666=  2,06 2407005/1821426=  1,33

Solvabilitatea
patrimoniala 

cap.proprii/cap
permanent            sau

43113949/44479615 = 41717055/43538481 = 



rata  autonomiei
financiare

0,9692 0,9582

Solvabilitatea  generala
(AC/DTS)

6403221/1365666 =4,69 5504789/1821426 = 3,03 

         

          Indicatorul lichiditatii curente sau indicatorul capitalului circulant  fiind  peste  valoarea de 2
ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active   curente.

Indicatorul lichiditatii  imediate  este numit si  test acid si  arata posibilitatea societatii  de a-si
acoperii datoriile curente din creantele si disponibilitatile care sunt active usor realizabile care nu mai
necesita alte cheltuieli suplimentare. 

Indicatorii  de  solvabilitate  indica,  ca  societatea  poate  face  fata  obligatiilor  si  permit  continuitatea
activitatii societatii.

Din  analiza  principalilor  indicatori   rezulta  depasirea   indicatorilor  prognozati  conducerea
societatii tinand cont de capacitatile de productie existente, de forta de munca existenta, de piata de
desfacere existenta.

           Asa cum reese din datele de mai sus unitatea s-a preocupat pentru imbunatatirea activitatii
societatii, cresterii productivitatii muncii concomitant cu diminuarea numarului mediu de personal.

           Indicatori de  activitate ( indicatori de gestiune)  - furnizeaza informatii cu privire la:

1. viteza de intrare sau iesire a fluxurilor de numerar ale intreprinderii;

2. capacitatea intreprinderii de a controla capitalul ciculant si activitatile comerciale de baza
ale intreprinderii.

                                                    

                   NOTA 10

                   Alte informatii



Societatea "MECANICA ROTES"SA Targoviste este o societate pe actiuni, cu sediul in Targoviste,
sos  Gaesti  nr.  6,   avand un  capital  privat  autohton si  este inregistrata  la  Registrul  Comertului  sub
nr.J15/371/1991,  Cod Unic de Inregistrare  911737.

Capitalul social al societatii este de 46684375  lei, subscris si varsat divizat in 46684375 actiuni
nominative cu valoare nominala de 1,0  leu/actiune..

                        Veniturile  de exploatare ale societatii sunt 100% din activitatea curenta.

               Situatiile financiare ale societatii la 31.12.2019 au  fost elaborate avandu-se in vedere Ordinul
3781/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si
a  raportarilor  contabile  anuale  ale  operatorilor  economici  la  unitatile  teritoriale  ale  Ministerului
Finantelor  Publice  si  pentru  reglementarea  unor  aspecte  contabile   privind  inchiderea  exercitiului
financiar  pe anul 2019 a persoanelor juridice care potrivit prevederilor Legii contabilitatii au obligatia sa
intocmeasca situatii financiare anuale.

Presedinte CA,

            ec.Erculescu Florica

    

    







 MECANICA  ROTES SA Targoviste

                               DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii 82/1991 s-au intocmit situatiile financiare  la
31.12.2019 pentru :

Persoana juridica :  Societatea Mecanica Rotes SA  

Judetul :15 -Dambovita

Adresa : localitatea  Tragoviste, str.sos Gaesti, nr 6,  tel 0245632792

Numar din registrul comertului: J15/371/1991

Forma de activitate : 34 –societati comerciale pe actiuni

Actvitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN );  2829 – fabricarea altor echipamente de utilizare
generala

Cod de identificare fiscala : 911737

Conducerea societatii asigurata de:

- ec. Erculescu Florica     - director general

- ec. Negoita Carmen       - director economic

  



      declara ca raportarea contabila semestriala  la 31.12.2019 care a fost intocmita in conformitatea

cu standardele contabile aplicate  ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, 

obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si prezinta in mod corect informatii 

despre emitent.

 Director general,                                         Director economic,

                      ec. Erculescu Florica                                       ec. NegoitaCarmen
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