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1.SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
 

1.1.ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE ACTUALE COMPARATIV CU ACEEAŞI 

PERIOADĂ A ANULUI TRECUT 

1.1.1.ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Active care reprezintă cel puţin 10% din total active 

Denumire 
indicator 

01 Ianuarie 
2016 

Pondere în 
total active  

(%) 

30 Iunie 
2016 

Pondere în 
total active 

(%) 

Diferenţe 
(+/-) 

Diferenţe 
(+/-) 

lei lei (lei) (%) 

Active imobilizate 23.851.035 51,96 22.843.529 48,95 
                            

(1.007.506) (4,22) 

Active circulante 21.880.668 47,67 23.589.131 50,55 
                         

1.708.463 7,81 

Total active  45.902.600 100 46.666.725 100 
                         

764.125 
                     

1,66 

 

 

 

 Situaţia elementelor de numerar şi alte disponibilităţi lichide 

Denumire indicator 

01 Ianuarie 
2016 

Pondere în 
total active 
circulante 

(%) 

30 Iunie 
2016 

Pondere în 
total active 
circulante 

(%) 

Variaţie 
(+/-) (lei) 

Variaţie 
(+/-) (%) 

Casa şi conturi la bănci în lei 632.945 2,89 535.823 2,27 (97.122) (15,34) 

Casa şi conturi la bănci în valută 20.305 0,09 128.986 0,55 108.681 535,25 

Total disponibil  653.250 2,99 664.809 2,82 11.559 1,77 

Indicatori ai poziţiei financiare  

(Valorile sunt exprimate în lei) 

01 Ianuarie 
2016 

30 Iunie 
2016 

Variaţie (+/-)    
(lei) 

Variaţie (+/-)    
(%) 

Active imobilizate 
                  
23.851.035  

               
22.843.529  

                        
(1.007.506) 

                        
(4,22) 

      Imobilizări corporale 
                       
23.843.927  

                   
22.836.421  

                        
(1.007.506) 

                        
(4,22) 

      Imobilizări financiare 
                       
7.108  

                       
7.108  

                                        
N/A 

                                        
N/A 

Active circulante 
                  
21.880.668  23.589.131 

                     
1.708.463 

                     
(7,81) 

      Stocuri 
                          
18.551.568  

                      
20.329.687  

                             
1.778.119  

                             
9,58  

      Creanţe 
                       
2.675.850  

                   
2.594.635  

                        
(81.215) 

                        
(3,04) 

      Casa şi conturi la bănci 
                       
653.250  

                   
664.809  

                     
11.559 

                     
1,77 

Cheltuieli în avans 
                             
170.897  

                         
234.065  

                                  
63.168  

                                  
36,96 

Total active 
                  
45.902.600  

               
46.666.725  

                     
764.125 

                     
1,66 

 Per ansamblu se poate observa o 
majorare cu 1,66% a valorii activelor, 
comparativ cu perioada de referință, 
acestea înregistrând o creștere cu 
764.125 lei. 

 Diminuarea cu 4,22% a activelor 
imobilizate se datorează în principal 
înregistrării amortismentelor. 

 Creșterea disponibilităților și a 
stocurilor entității cu 11.559 lei 
respectiv cu 1.778.119 lei, au 
determinat majorarea activelor 
circulante cu 7,81%. 

 Creanțele au înregistrat o fluctuație 
negativă în perioada analizată, acestea 
diminuânduse cu 3,04%, respectiv cu 
81.215 lei .  
 

 La 30.06.2016 ponderea cea 
mai mare în totalul activelor 
o dețin imobilizările 
corporale 48,94%.  

 În categoria activelor 
curente, stocurile dețin o 
pondere de 43,56% din total 
active la data raportării. 

 Majorarea 
disponibilitățiilor  
entității  cu suma de 
11.559 lei respectiv cu 
1,77% se datorează în 
principal creșterii  
semnificative cu 
535,25% a disponibilului 
în valută, pe fondul 
măririi vânzărilor 
externe. 

 Disponibilitățile în lei au 
scăzut cu 15,34%,  
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 Situaţia profiturilor reinvestite 

Potrivit Hotărâri Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 21.04.2016, profitul net de repartizat în 

sumă de 536.720 lei, aferent perioadei de raportare încheiată la 31.12.2015, este prevăzut a fi utilizat pentru constituirea de 

rezerve.  

Prin urmare pe parcursul Semestrului I al anului curent, societatea a efectuat investiţii finanţate din surse proprii în 

valoare de 86.000 lei, după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Situaţia activelor şi a pasivelor curente 

Denumire indicator 

01 Ianuarie 
2016 

Pondere 
în total 

(%) 

30 Iunie 
2016 

Pondere 
în total 

(%) 

Diferenţe 
(+/-) 

Diferenţe 
(+/-) 

lei lei (lei) (%) 

Stocuri 

                          
18.551.568  

                               
84,79  

                          
20.329.687  86,18 

                                 
1.778.119  9,58 

Creanţe 

                       
2.675.850  

                            
12,23 

                       
2.594.635  11,00 

                            
(81.215) (3,04) 

Disponibilităţi băneşti 

                       
653.250  

                            
2,99 

                       
664.809  2,82 

                         
11.559 1,77 

ACTIVE CURENTE 21.880.668 100 23.589.131 100 1.708.463 7,81 

  

 

 

 

Denumire indicator 
La 

01.01.2016 

Pondere în 
datorii 

curente (%) 
La 

30.06.2016 

Pondere în 
datorii 

curente (%) 
Variaţia 

(+/-)  (lei) 
Variaţia 
(+/-)  (%) 

Datorii comerciale 2.497.437 30,84 2.247.947 23,05 (249.490) (9,99) 
Datorii fata de personal si 
asimilate 907.814 11,21 848.921 8,70 (58.893) (6,49) 

Datorii fiscale 447.511 5,53 304.080 3,12 (143.431) (32,05) 

Alte datorii 4.246.400 52,42 6.351.259 65,13 2.104.859 49,57 

DATORII CURENTE 8.099.162 100 9.752.207 100 1.653.045 20,41 

       
 

 

 Activele curente totale s-au 
majorat cu 7,81% față de 
perioada de referință mai exact 
cu suma de 1.708.463 lei. 

 Stocurile reprezintă 86,18 % din 
activele curente, deținând 
astfel ponderea cea mai mare. 

 Creanțele au suferit o scădere 
de 3,04%, pe fondul încasării 
acestora, ceea ce a determinat 
majorarea disponibilului cu 
1,77%, respectiv cu 11.559 lei.  

 
 

INVESTIŢII 

EFECTUATE ÎN 

SEMESTRUL I 

AL ANULUI 2016 

Refacerea sistemului de iluminat exterior 

 

Extinderea sistemului de supraveghere 

 

Modernizări ale utilaejelor existente 

 

 În perioada curentă datoriile 
comerciale reprezintă 23,05% 
din datoriile cu scadență sub  
un an, ponderea cea mai mare 
fiind deținută de alte datorii 
(65,13%). 

 Valoarea datoriilor curente s-a 
majorat cu 20,41% față de 
începutul perioadei de 
raportare. Cele mai ample 
creșteri fiind înregistrate în 
cazul altor datorii (65,13%). 

 În ceea ce privește datoriile 
fiscale, acestea s-au redus cu 
32,05% iar datoriile față de 
personal cu 6,49%. 
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 Situaţia datoriilor societăţii 

Denumire indicator 
 01 Ianuarie 

2016 

Pondere 
în total  

(%) 
 30 Iunie 

2016 

Pondere 
în total  

(%) 
Variaţia 

(+/-)  (lei) 
Variaţia 
(+/-)  (%) 

Datorii curente 8.099.162 70,06 9.752.207 78,87 1.653.045 20,41 
Datorii pe termen mediu 
şi lung 3.461.828 29,94 2.612.493 21,13 (849.335) (24,53) 

Total Datorii (1+2) 11.560.990 100 12.364.700 100 803.710 6,95 

 

 

1.1.2.ANALIZA PERFORMANŢEI FINANCIARE 

Indicatori ai performanţei financiare La 30.06.2015 La 30.06.2016 

Evoluţie 
2016/2015    

(lei) 

Evoluţie 
2016/2015  

(%) 

Venituri din activitatea operaţională 20.079.836 17.521.104 (2.558.732) (12,74) 

      Cifra de afaceri netă 16.399.440 13.904.534 (2.494.906) (15,21) 

      Alte venituri din exploatare 3.680.396 3.616.570 (63.826) (1,73) 

Cheltuieli ale activităţii operaţionale 18.733.430 17.250.484 (1.482.946) (7,92) 

 
6.448.869 6.364.426 (84.443) (1,30)       Cheltuieli materiale 

      Cheltuieli privind mărfurile 1.079.536 994.697 (84.839) (7,86) 

      Cheltuieli cu energia şi apa 928.779 763.208 (165.571) (17,83) 

      Reduceri comerciale (13.061) (146) (12.915) 98,88 

      Cheltuieli cu personalul 8.210.596 7.345.599 (864.997) (10,54) 

      Ajustări de valoare 1.097.298 1.070.085 (27.213) (2,48) 

      Alte cheltuieli de exploatare 981.413 712.615 (268.798) (27,39) 

Rezultatul operational – Profit 1.346.406 270.620 (1.075.786) (79,90) 

 
 

 

 

 

Nr. 
Crt.   Denumire indicator  

  01 Ianuarie 
2016  

30 Iunie 
2016  

 Variaţia 
(+/-)  (lei)  

 Variaţia 
(+/-)  (%)  

1 Active curente 21.880.668 23.589.131 1.708.463 7,81 

2 Cheltuieli în avans 170.897 234.065 63.168 36,96 

3 Datorii curente 8.099.162 9.752.207 1.653.045 20,41 

4 Venituri în avans 141.073 113.994 (27.079) (19,20) 

5                    ACTIVE CURENTE NETE[(1+2)-(3+4)]  13.811.330 13.956.995 145.665 1,05 

 Majorarea activelor curente (7,81%) 
a determinat o consolidare a 
fondului de rulment cu 1,05% 
respectiv cu 145.665 lei. Capacitatea 
entității de a-și acoperii datoriile 
curente pe seama activelor curente a 
s-a redus ca urmare a creşterii atât a 
datoriilor curente (20,41%) cât și a 
cheltuielilor în avans. 

 Comparativ cu începutul perioadei de 
raportare datoriile pe termen lung 
(credite bancare și leasing) au 
înregistrat o diminuare cu 24,53% 
respectiv cu 849.335 lei, timp în care 
datoriile  pe termen scurt s-au 
majorat cu 20,41% (1.653.045 lei).  În 
aceste condiții se constată o creștere 
a datoriilor totale cu 6,95%, respectiv 
cu 803.710lei. 
 

 Cifra de afaceri netă  a scăzut cu 2.494.906 
lei respectiv cu 15,21%, fapt datorat în 
principal diminuării producției vândute 
(19,72%) precum și a veniturilor din 
vânzarea mărfurilor (11,08%).  

 Un trend descrescător a fost înregistrat și 
în cazul cheltuielilor din activitatea 
operațională, care s-au redus cu 7,92%. 
Această evoluție a fost cauzată de 
reducerea tuturor cheltuielilor,  în principal 
a cheltuielilor cu personalul (864.997 lei), a 
cheltuielilor cu energia şi apa (165.571 lei) 
dar şi a cheltuielilor cu prestaţiile externe 
(329.823 lei) şi cu mărfurile (165.571 lei).  

 Ritmul de scădere al cheltuielilor 
operaționale a fost devansat de cel al 
veniturilor operaționale diminuând 
rezultatul operaţional. 
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 Situaţia vânzărilor nete şi a veniturilor brute 

Denumire indicatori La 30.06.2015 La 30.06.2016 Evolutie (+/-) (lei) Evolutie (+/-) (%) 

Vânzări nete 16.399.440 13.904.534 (2.494.906) (15,21) 

Venituri brute 20.079.836 17.521.104 (2.558.732) (12,74) 
Total venituri 
(inclusiv financiare) 

20.282.278 17.671.973 (2.610.305) (12.87) 

 Elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% din vânzările nete 

Denumire indicatori 
La 
30.06.2015 

Pondere în 
vânzări nete 

(%) 
La 
30.06.2016 

Pondere în 
vânzări 

nete (%) 
Variaţie 
(+/-) (lei) 

Variaţie 
(+/-) (%) 

cheltuieli materiale 6.448.869 39,32 6.364.426 45,77 (84.443) (1,30) 

cheltuieli privind mărfurile 1.079.536 6,58 994.697 7,15 (84.839) (7,86) 

cheltuieli cu energia şi apa 928.779 5,66 763.208 5,49 (165.571) (17,83) 

cheltuieli cu personalul 8.210.596 50,07 7.345.599 52,83 (864.997) (10,54) 

Cheltuieli cu amortizarea 1.097.298 6,69 1.070.085 7,70 (27.213) (2,48) 

Alte cheltuieli de exploatare 981.413 5,98 712.615 5,13 (268.798) (27.39) 

Vânzări nete 16.399.440 - 13.904.534 - - - 

Prag de semnificaţie(20%) 3.279.888 
 

2.780.907 
   

 

 Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 

În perioada analizată, entitatea nu a constituit provizioane pentru riscuri şi cheltuieli. 

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

efectua în următoarele 6 luni 

Entitatea nu a fost nevoită şi nu intenţionează să reducă segmente de afaceri în cursul anului 2016. Conducerea entităţii 

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

Denumire indicatori 
La 

30.06.2015 
La 

30.06.2016 
Evolutie 
(+/-) (lei) 

Evolutie 
(+/-) (%) 

Cifra de afaceri 16.399.440 13.904.534 (2.494.906) (15,21) 

Venituri din exploatare 20.079.836 17.521.104 (2.558.732) (12,74) 

CheltuieIi din exploatare (18.733.430) (17.250.484) (1.482.946) (7,92) 

REZULTAT DIN EXPLOATARE 1.346.406 270.620 (1.075.786) (79,9) 

Venituri financiare 202.442 150.869 (51.573) (25,48) 

Cheltuieli financiare (346.493) (327.427) (19.066) (5,50) 

REZULTAT FINANCIAR (144.051) (176.558) (32.507) 22,57 

REZULTAT BRUT 1.202.355 94.062 (1.108.293) (92,18) 

Impozit pe profit (211.570) (62.880) (148.690) (70,28) 

REZULTAT NET 990.785 31.182 (959.603) (96,85) 

 Rezultatul financiar la 30.06.2016 s-a concretizat într-
o pierdere de 176.558 lei, care s-a majorat 
comparativ cu perioada de referință cu 22,57%, pe 
fondul diminuării mai accentuate a veniturilor 
financiare cu 25,48%, contribuind la diminuarea 
rezultatului brut al perioadei. 

 Diminuarea rezultatului din exploatare cu 79,9%, a 
avut consecințe directe asupra rezultatului brut al 
perioadei. Prin urmare rezultatul brut la finele 
primului semestru  s-a concretizat într-un profit de 
94.062 lei , în scădere cu 92,18% comparativ cu 
valoarea înregistrată în perioada de referință            ( 
1.202.355 lei). 

 După deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit 
(62.880 lei), în perioada curentă, entitatea a obținut 
un profit net de 31.182 lei, în scădere cu 96,85% 
comparativ cu perioada de referință. 

 Comparativ cu perioada de referință, la nivelul 
veniturilor nete (Cifra de Afaceri), societatea a 
înregistrat o scădere de 2.494.906 lei, respectiv cu 
15,21%. 

 În ceea ce privește veniturile brute, acestea s-au 
diminuat cu 2.558.732 lei, mai exact cu 12,74%. 

 Veniturile totale au înregistrat o scădere cu 
2.610.305 lei respectiv cu 12,87%. 

 Elementele de cheltuieli 
care dețin ponderi peste 
nivelul de 20% la data 
raportării 30.06.2015 sunt: 
cheltuieli materiale 
(39,32%) și cheltuieli cu 
personalul (50,07%).  
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1.1.3.ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR 

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

financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei 

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

prezinte doar la nivelul întregului an fiscal. 

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

numerarului şi echivalentelor de numerar, respectiv de la 653.250 lei ( 01 Ianuarie 2016) la 664.809 lei (30.06.2016).   

În esenţă creşterea numerarului şi echivalentelor de numerar este corelată cu majorarea semnificativă a disponibilului în 

valută în procent de 535,25 %.  

În condiţiile în care, la data raportării 30.06.2016 datoriile curente au crescut cu 20,41%, respectiv trezoreria entităţii a 

înregistrat o majorare cu 1,77% comparativ cu începutul anului, indicatorul de lichiditate imediată a înregistrat o fluctuaţie 

nesemnificativă. 

1.1.4.ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI 

 Indicatori de lichiditate şi de solvabilitate 

Denumire indicator Formula de calcul 

01 
Ianuarie 
2016 

30 
Iunie 
2016 

Evoluţie 
(+/-) (%) 

lichiditatea generală(Lg) AC/Datorii curente 2,702 2,419 (0,283) 

lichiditatea intermediară(Lr) (AC-Stocuri)/Datorii curente 0,411 0,334 (0,077) 

Lichiditatea imediată(Li) Disponibilitati/Datorii curente 0,081 0,068 (0,013) 

Solvabilitatea financiară(Sf) TA/TD 3,970 3,774 (0,196) 

Solvabilitatea patrimonială(Sp) Cap.Proprii/(Cap.Proprii+TD) 0,739 0,726 (0,013) 

 Indicatori de risc 

Denumire indicator Formula de calcul 
01 Ianuarie 
2016 

30 Iunie 
2016 

Evoluţie 
(+/-)(%) 

Rata de îndatorare (DT/(Pasive totale)*100 26,12 27,42 1,3 

Denumire indicator Formula de calcul 
30 Iunie 
2015 

30 Iunie 
2016 

Evoluţie 
(+/-)(%) 

Rata de acoperire a 
dobânzilor PB/Dobândă 15,53 1,41 (14,12) 

 

 Rate de marjă şi indicatori de profitabilitate 

Denumire indcator 
(Valorile sunt expprimate în procente) Formula de calcul 

30 Iunie 
2015 

30 Iunie 
2016 

Evoluţie 
(+/-)(%) 

Marja rezultatului din exploatare (RE/CA)*100 8,21 1,95 (76,25) 

Marja rezultatului brut (RB/CA)*100 7,33 0,68 (90,72) 

Marja rezultatului net (RN/CA)*100 6,04 0,22 (96,36) 

Marja rentabilitati financiare (RN/Cap. proprii)*100 2,99 0,10 (96,81) 

Rentabilitatea capitalului angajat 
(RN/(D>1an+Cap.Prop.))
*100 2,65 0,07 (97,23) 

 Indicatorii de lichiditate au înregistrat o 
evoluție nefavorabilă, menţinându-se însă 
peste nivelul minim recomandat.  

 Majorarea  gradului de îndatorare reflectă 
creșterea riscului financiar la care este expusă 
entitatea. 

 Rata de acoperire a dobanzii reflectă măsura în 
care o companie obține suficient profit pentru a  
susține dobânzile aferente împrumuturilor. Pe 
fondul reducerii cu 96,85% a profitului net 
aferent semestrului I 2016 comparativ cu 
perioada anterioară de referință, se constată o 
reducere cu 14,12% a ratei de acoperire a 
dobânzilor. 
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2.ANALIZA ACTIVITĂŢII EMITENTULUI 

2.1.DESCRIEREA  ACTIVITĂŢII DE BAZĂ 
Societatea  MOBEX  S.A. Tg-Mureş, este o persoană juridică română cu capital privat, având forma juridică de 

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

prevederile actului constitutiv propriu. 

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

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

materiale, precum şi alte produse derivate. 

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

92,034 mp, şi în Reghin, pe o suprafaţă de 75,489 mp. Toate spaţiile de desfăşurare a activităţii se află în proprietatea 

societăţii.  

Activitatea se desfăşoară în 6 secţii din care 2 sunt destinate producţiei de mobilă, una pentru confecţionat 

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

 

 

2.2.PREZENTAREA ŞI ANALIZA TENDINŢELOR, ELEMENTELOR, EVENIMENTELOR SAU 

FACTORILOR DE INCERTITUDINE CE AFECTEAZĂ SAU AR PUTEA AFECTA LICHIDITATEA 

SOCIETĂŢII, COMPARATIV CU ACEEAŞI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT 

 

 Aferent semestrului I 2016, prin comparaţie cu perioadele anterioare, societatea s-a confruntat cu scaderea vanzarilor pe 

piata de est, ceea ce a avut drept consecinţă diminuarea  producţiei destinate acestei pieţe cu 30%. Parte din această scădere (mai 

exact 17%) a fost compensată cu creșterea vânzărilor și a producției destinate pieței de vest. 

2.3.PREZENTAREA ŞI ANALIZA EFECTELOR ASUPRA SITUAŢIEI FINANCIARE A SOCIETĂŢII A 

CHELTUIELILOR DE CAPITAL, CURENTE SAU ANTICIPATE, COMPARATIV CU ACEEAŞI 

PERIOADĂ A ANULUI TRECUT 

În perioada de raportare încheiată la 30 iunie 2016, entitatea nu a înregistrat cheltuieli de capital de natură să afecteze 
semnificativ poziţia şi performanţele financiare. La nivelul anului 2016 cheltuielile de capital anticipate nu vor avea impact 

semnificativ asupra situațiilor financiare, vor fi efectuate mai curând de menținere. 

2.4.PREZENTAREA ŞI ANALIZA EVENIMENTELOR, TRANZACŢIILOR, SCHIMBĂRILOR 

ECONOMICE CARE AFECTEAZĂ SEMNIFICATIV VENITURILE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ 

Denumire indicatori 
La 
30.06.2015 

La 
30.06.2016 

Evolutie 
(+/-)  

Evolutie 
(+/-) (%) 

Numarul mediu de salariaţi 571 458 (113) (19,79) 

Numărul efectiv de salariaţi 577 450 (127) (22,01) 

 

 Comparativ cu perioada anterioară de raportare similară, 
numărul efectiv de salariați a înregistrat o reducere 
semnificativă  cu 22.01%. 
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 Ţinând cont că de la începutul anului 2014 societatea s-a confruntat cu scăderea veniturilor pe piaţa de est, situaţie ce a 

persistat şi în primul semestru al anului 2016, s-a remarcat diminuarea semnificativă a producţiei destinate acestei pieţe cu 30%, 

respectiv de la 60% la 30%. În vederea reducerii influenţei acestor factori, s-au început colaborări cu firme din Europa Centrală, 

astfel o parte din această scădere a fost compensată. La această oră se fac în continuare eforturi pentru creșterea producției, și 

pentru reducerea costurilor, astfel încât societatea să devină din punct de vedere al prețului, comparabilă cu producătorii asiatici. 

 

3.SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII 
3.1.DESCRIEREA CAZURILOR ÎN CARE SOCIETATEA A FOST ÎN IMPOSIBILITATEA DE A-ŞI 

RESPECTA OBLIGAŢIILE FINANCIARE  

Pe parcursul semestrului I din 2016, societatea nu a fost pusă  în situaţia de a fi în imposibilitatea de a-şi respecta 

obligaţiile financiare. 

3.2.DESCRIEREA ORICĂROR MODIFICĂRI PRIVIND DREPTURILE DEŢINĂTORILOR DE VALORI 

MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE 

Pe parcursul semestrului I din 2016, nu au avut loc modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise 

de societate. 

4.TRANZACŢII SEMNIFICATIVE 

 În perioada analizată conducerea entităţii nu a identificat tranzacţii semnificative cu părţi afiliate.  

5.ALTE INFORMAŢII 

 Informaţiile financiare interimare prezentate în raportările contabile semestriale întocmite la 30 iunie 2016 nu au fost 

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

Director general,     Director economic, 

Ing. Egri P. Daniel    Moldovan Alina 

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

Tg Mureş la, 

26.08.2016 




































































