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Telefon/fax: 0230.561539 / 0230.560185
Cod unic de înregistrare : RO 739926
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Capital social subscris şivărsat: 13.437.292,5 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : ATS/Ae RO

1. Situaţia economico-financiară

Denumirea elementulni Sold Ia 30.06.2017 Sold Ia 30.06.2018
Active imobilizate din care: 12.104.528 11.380.013

- imobilizări corporale 11.670.255 10.972.635
- imobilizări fmanciare 402.843 375.948
-imobilizari necorporale 3 1.430 3 1.430
Active circulante totale din care: 4.553.444 5.908.708
-Stocuri 4.373.094 5.574.434
-Creanţe 1.719.786 2.160.513
-Casa si conturi curente -1.539.436 - 1.467.359
Cheltuieli in avans 56.380 52.396
Datorii de plătit până la un an 2.285.752 3.179.456
Active circulante nete/datorii curente nete 2.321.930 3.11 1.159
Total active minus datorii curente 14.426.458 14. .491.172
Venituriînavans 32.221 29.369
Capital subscris şi vărsat 13.437.292 13.437.293
Rezerve din reevaluare 769.403 769.403
Rezerve 657.791 660.176
Profil sauvicrdcrc raporĹaĹă -1.113.830 - 1.095.408
Profit sau pierderea exerciţiului financiar 54 19.978
Capitaluri proprii 13.750.710 13.791.442

Analizând elementele bilanţului contabil comparativ cu aceaşi perioadă a anului
trecut se constată următoarele :
- la data de 30.06.2018 societatea are in patrimoniu imobilizări corporale în valoare de
10.972.635 lei ,inregistrand o diminuare 5,98% fata de 30.06.2017
- la data de 30.06.2018 ,societatea are in patrimoniu iniobilizări frnanciare in valoare de
375.948 lei, inregistrand o reducere cu 6,67 % faţă de perioada similară a anului 2017,
scadere care se datoreaza vanzarii actiunilor detinute în portofoliu de societatea MOBILA
RADAUŢI SA.
- stocurile la 30.06.2018 sunt în valoare de 5.574.434 lei faţă de valoarea de 4.373.094

mnregistratăla data de referinţă de 30.06.2017, marcând o crestere cu 1.201.340 Iei;



- creanţele Ia 30.06.2018 sunt in valoare de 2.160.513 lei ; la data de 30.06.2017 valoarea
acestora fund de 1.719.786;
- casa şi conturile curente la bănci in lei la 30.06.2018 sunt in valoare de -1.467.359 ~ei, în
timp cc la data de 30.06.2017 erau de -1.539.439 lei .Valoarea negativa se datoreaza linici de
credit in cuantum de 1.700.000 lei deschisa la 1NG BANK Suceava

Situaţia profiturilor reinvestite : flu este cazul.

Situaţia datoriilor societăţii se prezintă astfel:
DATORII 30.06.2017 30.06.2018

Împrumuturi labănci 443.119 519.607
Alte imprumuturi (leasing) 202.470 179.602
Furnizori 1.699.434 2.252.842
Datorii aferente salariilor şi alte 524.400 939.014
datorii

TOTAL 2.869.503 3.891.065

Contul de profit şi pierderi:
INDICATORI 30.06.2017 30.06.2018

Cifřa de afaceri netă 6.463.993 5.909.618
Venituri din exploatare 6.979.029 6.834.472
Chelt. mat. prime şi materiale 2.492.248 2.363.712
Cheltuieli cu personalul 3.116.924 2.724.574
Ajust. de val. priv. imob. corp. 38 1.526 295.596
Alte chelt. de exploatare 501.137 1.017.169
Cheltuieli de exploatare total 6.933.824 6.754.365
Profutul din exploatare 45.205 80.107
Venituri funanciare 27.038 9.3 15
Cheltuieli financiare 68.181 63.712
Profit funanciar - 41.143 - 54.397
Venituri excepţionale
Cheltuieli excepţionale
Profit excepţional
Venituri totale 7.006.067 6.843.787
Cheltuieli totale 7.002.003 6.818.01/
Profit brut 1.062 25.710
Impozit profit 4.008 5.732
Profit net al exerciţiului 54 19.978

Cash-flow:
CAPITOL 30.06.2017 30.06.2018

Capitaluri proprii 13.750.710 13.791.442
Datorii frnanciare 645.669 699.209
Imobilizări nete 12.104.528 11.348.583
Fonddcrulment 2.321.930 3.111.159
Stocuri 4.373.094 5.574.434
Creanţe 1.719.786 2.160.513
Datorii de exploatare 2.285.752 2.252.842
Trezorerianetă 141.408 153.414



Analizînd contul de profit şi pierdere comparativ cu aceeaşi perioadă a anului
precedent se constată următoarele:
- ei&a de afaceri la 30.06.2018 este 5.909.618 , în scădere Cu 8,57 % faţă de aceaşi perioadă
a anului trecut;
- veniturile totale sunt în valoare de 6.843.787 ici, CU 2,31 % mai mici faţă de 30.06.2017
- cheltuielile totale stint în valoare de 6.818.077 lei , Cu 2,62 % mai mici faţă de 30.06.2017.
Elementele de costuri şi cheltuieli CU 0 pondere de cel puţin 20 % din cifra de afaceri ati
fost:
- cheltuielile cu materiile prime şi materiale consumabile în sumă de 2.363.712 , în scădere
eu 5,15 % faţă de aceaşi perioadă a anului trecut , reprezentând 39,99 % din citřa de
afaceri;
- cheltuielile cu personalul în sumă 2.724.574 lei, în scădere cu 12,58 % faţă de aceaşi
perioadă a anului trecut, reprezentând 46,10 % din ci&a de afaceri.

În ultimele 6 luni nu a avut ice oprirea unui segment de activitate , dar totodată
preeizăm eă s-a finalizat vânzarea aetivuiui ,, Cămin de nefamilişti ,, situat în municipiul
Rădăuţi , str. Căiăraşi , nr.7.

In următoarele 6 luni nu se preconizează vânzarea sau oprirea unui segment de
activitate, societatea previzionează a destaşura aetivitatea în condiţii de continuitate.

Societatea nu a distribuit dividende în uitimii ani.
Disponibilul din ContUri şi casă Ia 30.06.2018 este de 232.640 lei ,din care:165.256

lei sold neutilizat din linia de credit si 67.3 84 Iei disponibil in casa si cont in valuta ,fata de
141,407,93 Iei in aceiasi perioada a anului 2017.

2. Analiza activităţii societăţii cornerciale

Societatea MOBILA RĂDĂUŢI SA are ea obiect de activitate producţia şi
comercializarea mobilei şi a altor articole din lemn.

In primul semestru al anuiui 2018 volumul total al veniturilor realizate a fost în sumă
de 6.843.787 lei iar volumul total al cheltuielilor este de 6.818.077 lei.

La sfârşitul sentestrului I 2018, unitatea a înregistrat un prom net în sumă de 19.978
lei, faţă de aceaşi perioadă a anului anterior când societatea îrnegistra tin profit net în surnă
de 54 lei.

Veniturile din exploatare în valoarc’ de 6.834.472 lci au scăzut în primul semestn~ al
anuiui 2018 cu 2,07 % faţă de aceaşi perioadă a anului precedent, iar eheltuielile de
exploatare , în valoare de 6.754.365 lei au scăzut cu 2,58 % faţă de 30.06.2017.

Aetivitatea de exploatare s-a încheiat cu profit din exploatare în sumă de 80.107 Iei
faţă de semestrul 12017 , încheiat cu un profit din exploatare în sumă de 45.205 lei.

Veniturile financiare , în valoare de 9.315 lei , provin din discounturi ,dobânzi,
despagubiri.venituri din imobilizari financiare,venituri din provizioane.

Cheituielile financiare stint în sumă de 63.7 12 lei şi provin din cheltuielile Cu
diferenţeie de curs şi dobânzi baneare,cheituieli privind imobilizari cedate.

Rezuitatul financiar la 30.06.2018 înregistrează pierdere în sumă de 54.397 lei, faţă
de 30.06.2017 când s-a înregistrat pierdere în valoare de 41.143 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri sau eheituieli extraordinare în perioada ianuarie
iunie 2018.



La 30.06.2018 s-a înregistrat o scădere a numărului mediu de angajaţi cu contract de
muncă faţă de aceaşi perioadă a anului 2017 de la 214 de salariaţi la 178 salariaţi..

2.1 Lichiditatea societăţii comerciale
Indicatori de lichiditate:

- indicatorul lichidităţii imediate active curente datorii curente 693154 3179456

- În perioada ianuarie-iunie 2018 indicatorul lichidităţii imediate este de
0,022% faţă de perioada ianuarie-iunie 2017 cänd a fost 0,079 evidentiind o
mentinere a capacitatii de plata.
Principalii factori care ar putea afecta lichiditatea societăţii sunt blocajul financiar

european, lipsa de contracte, neâncasarea la timp a creanţelor ( cifra de afaceri este realizată
în proporţie de pesle 9500 din vânzările Ia export Europa).

La 30.06.2018 nu au fost identificate riscuri potenţiale care să afecteze lichiditatea
societăţii.

2.2 Cheltuieli de capital
Imobilizarile financiare - în sumă de 400.843 Iei s-au menţinut constante fata de

aceiasi perioada a anului 2017 .

Investiţii în imobilizări corporale în perioada ianuarie-iunie 2018 sunt în valoare de
95190 Iei.

Investitiile in imobilizari cat si investitia in curs ,se regasesc in planul de investitii
aprobat pentru exerciţiut financiar al anului 2018.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si adininistrarea societatii comerciale.
3.1. Cazuri de nerespectare a obligaţiilor financiare
La data de 30.06.2018

Nu s-au mnregistrat cazuri de nerespectare a obligaţiilor financiare în decursul primului
semestru al anului 2018.

3.2. Drepturile deţinătorilor de valori mobiliare
Structura acţionariatului Ia 30.06.2018 conform datelor furnizate de Depozitarul Central .este
următoarea:

H
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Denumire deţinător Număr Procent %
deţineri

MECANICA ROTEŞ SA bc. Târgovişte 2.453.508 45,6473
ELECTROARGĽŞ SA bc. Curtea do Ageş 2.161.726 40,2188
Alţi acţionari 759.685 14,1339

TOTAL 5.374.917 100,0000

4.Tranzacţii semnificative
Nu sunt identificate Ia data raportarii.

Anexe:
1. Raportare contabila semestriala la 30.06.2018 neauditata.
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