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I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
a) Bilantul contabil

(LEI)
DENUMIREA INDICATORULUI
ACTIVE IMOBILIZATE

30.06.2018

30.06.2019

1.216.863

1.645.838

3.433

687

Imobilizari corporale

1.213.430

1.645.151

Imobilizari financiare

0

0

1.975.375

1.444.268

903.332

809.332

1.069.041

629.327

0

0

3.002

5.609

6.186

0

1.106.255

1.078.320

750.698

163.942

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

1.967.561

1.809.780

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA
MAI MARE DE UN AN

923.630

697.102

0

0

Imobilizari necorporale

ACTIVE CIRCULANTE
STOCURI
CREANTE
INVESTITII PE TERMEN SCURT
CASA SI CONTURI LA BANCI
CHELTUIELI IN AVANS
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

1

VENITURI IN AVANS

124.608

202.006

CAPITAL

514.078

514.078

PRIME LEGATE DE CAPITAL

0

0

REZERVE DIN REEVALUARE

0

0

1.111.990

1.111.991

-628.065

-549.012

45.928

35.621

CAPITALURI PROPRII-TOTAL

1.043.931

1.112.678

CAPITALURI TOTAL

1.043.931

1.112.678

Activ = Pasiv

3.198.424

3.090.106

REZERVE
REZULTATUL REPORTAT
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata
urmatoarele:
-

Activele care reprezinta cel putin 10% din total sunt:
•

La 30.06.2019 valoarea imobilizarilor corporale este de 1.645.151 lei, reprezentand
53,24% din total active, valoarea stocurilor este de 809.332 lei si reprezinta 26,19% din
total active, iar valoarea creantelor este de 629.327 lei si reprezinta 20,37% din total active.

•

La 30.06.2018 valoarea imobilizarilor corporale este de 1.213.430 lei, reprezentand
37,94% din total active, valoarea stocurilor este de 903.332 lei si reprezinta 28,24% din
total active, iar valoarea creantelor este de 1.069.041 lei si reprezinta 33,42% din total
active.

-

Total active circulante la 30.06.2019 = 1.444.268 lei;

-

Total active circulante la 30.06.2018 = 1.975.375 lei.

La 30.06.2019 total active curente au scazut cu 26,89% fata de aceeasi perioada a anului 2018.

Total active curente

1444268
2018
1975375

2019
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-

Total pasive curente la 30.06.2019 = 1.078.320 lei;

-

Total pasive curente la 30.06.2018 = 1.106.255 lei.

La 30.06.2019, total pasive au scazut cu 2,53% fata de 30.06.2018.

Total pasive curente

1078320

2018
2019

1106255

b) Contul de profit si pierdere
(LEI)
Nr.rd. Denumirea indicatorilor

30.06.2018 30.06.2019

1.

CIFRA DE AFACERI NETA

3.788.291

3.865.265

2.

VENITURI DIN EXPLOATARE

3.862.035

4.144.939

3.

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3.782.002

4.064.218

4.

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

80.033

80.721

5.

VENITURI FINANCIARE

6.656

11.649

6.

CHELTUIELI FINANCIARE

31.387

49.167

7.

REZULTATUL FINANCIAR

-24.731

-37.518

8.

VENITURI TOTALE

3.868.691

4.156.588

9.

CHELTUIELI TOTALE

3.813.389

4.113.385

10.

REZULTATUL BRUT

55.302

43.203

11.

IMPOZITUL PE PROFIT

9.374

7.582

12.

ALTE IMPOZITE

0

0

13.

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

45.928

35.621

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent se constata
urmatoarele:
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 Cifra de afaceri este de 3.865.365 lei, cu 1,86% mai mare fata de aceeasi perioada a anului
2018.
Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% din cifra de afaceri au fost:
-

Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile sunt in suma de 1.893.229 lei, în
crestere cu 9,76% fata de aceeasi perioada a anului trecut si reprezinta 48,98% din cifra de
afaceri;

-

Cheltuielile cu personalul in suma de 1.407.473 lei, sunt în crestere cu 5,05% fata de aceeasi
perioada a anului trecut si reprezinta 36,41% din cifra de afaceri;

 Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiata.
 În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
 În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
 Nu s-au distribuit dividende în ultimii 2 ani.

II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala Metalul Mesa S.A. are ca obiect de activitate „Fabricarea produselor
metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor” - 2550.
În primul semestru al anului 2019, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de
4.156.588 lei, reprezentand o crestere cu 7,44% fata de veniturile totale obtinute în aceeasi perioada a
anului 2018. Volumul total al cheltuielilor de 4.113.385 lei, au crescut fata de primul semestru al
anului 2018 cu un procent de 7,87%. La sfarsitul semestrului I 2019, unitatea a înregistrat un profit in
suma de 35.621 lei, în timp ce în aceeasi perioada a anului anterior societatea înregistra un profit in
suma de 45.928 lei.
Veniturile din exploatare, în valoare de 4.144.939 lei au crescut în primul semestru al anului 2019
cu 7,33% fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de
4.064.218 lei au crescut cu 7,46% fata de 30.06.2018. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un
profit în suma de 80.721 lei, iar semestrul I 2018 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma de
80.033 lei.
Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta în valoare
de 3.799.718 lei, adica un procent de 91,67% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea
mai mare o detin cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile în suma de 1.407.473 lei,
reprezentand 34,63% din totalul cheltuielilor de exploatare.
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Societatea a înregistrat venituri financiare in suma de 11.649 lei, in timp ce in perioada anterioara
veniturile financiare inregistrate erau de 6.656 lei. Cheltuielile financiare inregistrate sunt in suma de
49.167 lei sunt cu 56,65% mai mari fata de aceeasi perioada a anului 2018. Din activitatea financiara
rezulta in sem. I 2019 o pierdere de 37.519 lei, iar in aceeasi perioada a anului 2018 s-a inregistrat o
pierdere in suma de 24.731 lei.
Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observa faptul ca societatea înregistreaza profit
din activitate in semestrul I 2019 in suma de 35.621 lei, iar in sem. I 2018 a inregistrat un profit de
45.928 lei.
La finele primului semestru al anului 2019 numarul mediu de angajati cu contract de munca a fost
de 57 angajati.

2.1 Lichiditatea societatii comerciale:
1. Lichiditatea generala:
Lichiditate generala sem. I 2019 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,34
Lichiditate generala sem. I 2018 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,78
Lichiditatea generala a scazut fata de anul 2018 pe fondul scaderii activelor circulante si a
datoriilor pe termen scurt.
2. Lichiditatea redusa:
Lichiditate redusa sem. I 2019 = Active circulante - Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 0,59
Lichiditate redusa sem. I 2018 = Active circulante - Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 0,97
Lichiditatea redusa a scazut fata de anul 2018 pe fondul cresterii stocurilor.
3.

Lichiditatea imediata:
Lichiditate imediata sem. I 2019 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,005
Lichiditate imediata sem. I 2018 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,003

5

Lichiditatea imediată a crescut in 2019 fata de aceeasi perioada a anului trecut pe fondul scaderii
datoriilor.
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Lichiditatea societăţii ar putea fi afectată în viitor de urmatorii factori:
•

Clientii rau-platnici;

•

Neîncasarea la timp a creanţelor;

2.2 Cheltuielile de capital
Societatea nu a avut cheltuieli de capital in primul semestru al anului 2019.
2.3 Veniturile din activitatea de baza
Activitatea de baza a societatii este activitate „Fabricarea produselor metalice obtinute prin
deformare plastica; metalurgia pulberilor”.
Veniturile din activitatea de baza la 30.06.2019 sunt în valoare de 3.799.718 lei, iar valoarea
acestora la 30.06.2018 era de 3.862.035 lei. Valoarea veniturilor din activitatea de baza a crescut la
30.06.2019 cu 1,88% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Principalii factori care afectează pozitiv sau negativ veniturile din activitatea de bază sunt:
•

Concurenţa din domeniu
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