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SOCIETATEA COMERCIALÃ 

   “MOBEX” SA TG.MUREŞ 

 

 

 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 

LA 30 IUNIE 2020 

 

 

 

Date generale 
Prezentul raport este întocmit conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si a O.M.F.P. 

1802/2014, pentru prima jumatate a exerciţiului financiar 2020, adica perioada 01.01.2020 – 

30.06.2020. 

Societatea comerciala:  MOBEX SA 

Sediul social: Tg.Mures, str.Căprioarei nr.2, cod poştal 540314 

Număr de telefon: 0265 210652,   fax:  0265 211020 

Cod unic de înregistrare: RO 1222544 

Număr de ordine in Registrul Comerţului: J26/8/1991 

Piaţa reglementata pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Sistem alternativ de 

tranzactionare, la categoria AeRO Standard, simbol: MOBG 

Capital social subscris si vărsat la 30.06.2020:   6.145.745  lei, divizat in 2.458.298 actiuni a câte 

2,5 lei fiecare. 

O acţiune deţinută dă dreptul acţionarului respectiv la un vot în adunarea generală. 

 

I. Analiza activitatii societatii comerciale 

1. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale 

Societatea s-a infiinţat ca societate pe acţiuni prin HG.nr.1200/1990. 

SC MOBEX SA are ca principal obiect de activitate producerea şi comercializarea de mobilier 

(cod CAEN: 3109 Fabricarea de mobila). 

SC “MOBEX” SA Tg-Mureş produce pe scară industrială mobilier din lemn de cele mai diverse 

tipuri: mobilier stil- cu sculptură şi/sau intarsie, mobilier corp, amenajari interioare, zone publice, 

tapiţerii, statuete. Societatea îşi desfăşoară activitatea pe o platforma de producţie situate în 

Tg.Mureş (pe o suprafaţă de 92.034 mp). Toate spaţiile de desfăşurare a  activităţii sunt 

proprietatea societăţii. Activitatea se desfasoara in 3 secţii din care una este pentru productie de 

mobilă, , o secţie este specializata in prelucrat panouri (croit PAL şi furnire)  şi o secţie de 

întreţinere. Activitatea de confectionat semifabricate masive a fost externalizata in anul 2019 

catre societatea afiliata Moxprim SRL, societate care isi desfasoara activitatea pe platforma 

inchiriata de la SC Mobex SA,  din Reghin, pe o suprafaţă de 75.489 mp. Deasemenea aceasta 

societate, specializata in prelucrare primara a materialului lemnos debiteaza busteni, usca 

cherestea, produce parchet, cepuri si alte semifabricate. 

 

 

           

Din analiza raportarilor financiare şi anexelor întocmite în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr.  

2206/24.07.2020, si conform Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori 

mobiliare rezulta urmatoarele: 
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2. Principalii indicatori s-au realizat comparativ cu anul 2019, după cum urmează: 

 

Denumire indicator U.M. 
6 luni anul 6 luni anul  % 

2019 2020 2020/2019 

Producţie mobilă total mii euro 1.728 881 51% 

Livrări total mobila-din care : mii euro 1.839 1.145 
62% 

-export mii euro 1.292 788 61% 

    -relaţia vest mii euro 1.021 690 68% 

    -relaţia est mii euro 271 98 36% 

 -intern mii euro 547 357 65% 

Nr. mediu scriptic persoane 258 188 73% 

Productivitatea muncii euro/pers. 1.116 1.112 100% 

Cifra de afaceri mii  lei 12.584 6.083 48% 

Profit net mii  lei -754 -1276 169% 

 

Producţia fizică realizată în sem. 1 al anului  2020 este de 881 mii euro, fiind cu 847 mii euro  

mai mica decât producţia semestrului I al anului 2019 (-49%). Scaderea accentuata a avut loc pe 

fondul declansarii epidemiei mondiale de COVID-19, epidemie care a impus o serie de limitari 

privind circulatia marfurilor si a persoanelor. Epidemia are un impact emotional semnificativ 

modificand comportamentul consumatorilor. 

Scaderea a fost pe toate pietele. 

In perioada starii de urgenta, mai exact in lunile aprilie si mai, societatea si-a intrerupt activitatea. 

Activitatile de aprovizionare, de livrare, transportul de bunuri si de persoane au fost mult 

ingreunate de o serie de bariere impuse de autoritati in lupta impotriva raspandirii coronavirului. 

In luarea deciziei de intrerupere a activitatii a contat si dorinta de a proteja angajatii de o 

imbolnavire in masa.   

 

Ca medie pe cele sase luni. productivitatea muncii s-a mentinut, scaderea de personal si reducerea 

timpului de lucru, fiind in acelasi ritm cu scaderea productiei.  

Datorita acelorasi factori si cifra de afaceri in primele 6 luni ale anului 2020, a scazut cu 38% 

fata de aceeasi perioada a anului precedent.     

Cifra de afaceri a fost obţinută astfel : 

  -  din comercializarea mobilei                                 5.711      mii lei;              

  -  comercializarea produselor cantinei                        372      mii lei.  

 

 

 

3. Evenimente importante care au avut loc in primele 6 luni ale exercitiului financiar 2020 

 

a) In perioada 22.01.2020-20.02.2020 s-a derulat operatiunea de majorare a capitalului social al 

societatii.  Majorarea a avut loc conform  Hotararii A.G.E.A. a Mobex SA din data de 

17.04.2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea IV nr. 2174/ 23.05.2019 si in baza 

Prospectului de emisiune aprobat de A.S.F. prin decizia nr. 30/ 16.01.2020.  
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Majorarea a avut ca si obiect un maxim de 847.671 actiuni si s-a adresat tuturor actionarilor 

emitentului inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare (14.05.2019).  

Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul exercitarii drepturilor de preferinta, au fost necesare 

un numar de 2 drepturi de preferinta. Un actionar a putut subscrie un numar maxim de actiuni 

nou-emise calculat prin impartirea numarului de actiuni detinute de respectivul actionar la data de 

inregistrare, la numarul de drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune nou emisa, 

adica la 2. 

In urma acestei operatiuni, societatea a emis un numar de 762.955 actiuni noi. Aportul a constat 

partial in conversia unor creante certe lichide si exigibile, partial in numerar depus in cont bancar.  

Hotararea AGEA nr. 1 din 17.04.2019 a  fost atacata in instanta. O sentinta definitiva nu s-a 

pronuntat pana la data prezentului raport. Actionarii care au subscris si-au asumat riscul anularii 

actiunii de majorare. In situatia anularii, emitentul va respecta decizia instantei, inclusiv va 

rambursa actionarilor sumele subscrise in cadrul majorarii de capital hotarata in A.G.E.A. din 

17.04.2019. 

 

 

b) Incepand cu mijlocul lunii martie activitatea societatii a fost afectata de epidemia de COVID-

19. Societatea s-a confruntat cu o scadere a cererii, cu o tendinta de amanare a preluarii 

comenzilor plasate anterior si cu reducere aproape de zero a comenzilor pentru perioada 

urmatoare. De asemenea, impunerea a o serie de masuri de limitare a transportului de marfuri si 

persoane a ingreunat atat activitatea de aprovizionare cat si cea de livrare. Toate acestea au 

condus la sistarea activitatii societatii in lunile aprilie si mai 2020, perioada in care majoritatea 

salariatilor au beneficiat de somaj tehnic suportat din Bugetul de Asigurarilor Sociale de Stat. 

Livrarile au fost foarte mici, si s-au efectuat din stocul existent. 

 

 

 

4. Tranzactii cu parti afiliate 

 

               În conformitate cu prevederile din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, privind emitentii de 

instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru transparenţa operaţiunilor cu părţile 

implicate, informăm actionarii societatii că există un contract de vânzare mobilier încheiat de 

societate cu persoane afiliate, respectiv cu firma MDL MOBISTIL SRL BUCUREŞTI, la care 

domnul Popescu Mihail este asociat. In cadrul acestui contract au fost respectate interesele 

societăţii, condiţiile contractuale au fost aceleaşi cu cele ale celorlalţi clienţi similari existenţi pe 

piaţă. Valoarea cifrei de afaceri derulate in primele 6 luni ale anului 2020 cu acest client a fost de 

342,5 mii lei, reprezentand 5,63% din cifra de afaceri anuala. 

 De asemenea, cu persoana afiliata Moxprim SRL s-au derulat vanzari de materiale si 

inchirieri de active in valoare de 114 mii lei precum si achizitii de semifabricate in valoare de 644 

mii lei. Pretul de vanzare aplicat in tranzactii respecta prevederile art. 11 al. (4). 

 

 

 

II.Informatii privind: 

 

1. Situatia economico-financiara 

 

a) Contul de profit si pierdere 
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Prezentam mai jos, in mod sintetic, realizările semestrului I al anului 2020 comparativ cu cele ale 

semestrului I al anilor 2018 si 2019  : 

 

Indicatori 

 Realizări  

   6 luni 

 an 2018 

 - mii lei- 

Realizări  

   6 luni 

 an 2019 

 - mii lei- 

 Realizări  

   6 luni 

 an 2020 

 - mii lei- 

% 

6 luni 2020/                

6 luni  2019 

Venituri totale, din care : 15.002 13.220 7.109 53,8% 

 Venituri din exploatare 14.934 13.103 7.076 54,0% 

-Cifra de afaceri neta 11.804 12.584 6.083 48,3% 

-Venituri aferente 

costului productiei in 

curs de executie 

3.029 439 96 

          21,9% 

-Venituri din subventii de 

exploatare (aj.somaj) 

  826 

 

-alte venituri din 

exploatare 

101 80 71 

88,8% 

 Venituri financiare 68 117 33 28,2% 

Cheltuieli totale 15.624 13.958 8.373 60,0% 

 Cheltuieli de exploatare 15.227 13.434 8.060 60,0% 

 -cheltuieli  cu materii 

prime, materiale 

5.444 3.667 1.968 

53,7% 

-cheltuieli cu energia si 

apa  

732 528 334 

63,3% 

-cheltuieli marfurile  820 2.609 656 25,1% 

-cheltuieli cu personalul 6.455 4.886 3.704 75,8% 

-cheltuieli ajustare 

imobilizari corporale 

1.043 1.025 915 

89,3% 

-alte cheltuieli de 

exploatare 

733 719 483 

67,2% 

 Cheltuieli financiare 397 525 313 
59,6% 

Rezultatul brut din care : -622 -738 -1.264 171,3% 

- profit/pierdere din 

exploatare 

-293 -331 -984 

297,3% 

- pierdere financiara -329 -407 -280 68,8% 

Impozitul pe profit 16 15 12 80,0% 

Rezultatul net -638 -753 -1.276 169,5% 

 

Cifra de afaceri reprezinta 85,5% din total venituri, ponderea fata de anul 2019 fiind mai mica 

cu 10%. Diferenta este data de incasarea in lunile aprilie si mai 2020 a unei subventii pentru plata 

ajutorului de somaj catre proprii salariati.  

 

 

 

 

La capitolul cheltuieli pondere semnificativa au urmatoarele: 
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 6 luni 

2019 

Pondere in total 

cheltuieli 

6 luni 2020 Pondere in total 

cheltuieli 

Cheltuieli totale 13.220  7.109  

 -cheltuieli  cu materii 

prime, materiale 

3.667 28% 1.968 28% 

-cheltuieli cu 

personalul 

4.886 37% 3.704 52% 

  

Diferentele intre cei doi ani provin din aceeasi cauza – si anume inactivitatea societatii in lunile 

aprilie si mai, luni in care consum de materiale nu a existat dar s-au achitat salarii provenite din 

subventii de la stat. 

 

Societatea nu a realizat profit în semestrul I al anului 2020. Inchide perioada analizata cu o 

pierdere bruta de 1.264 mii lei, rezultat semnificativ mai slab fata de aceleasi perioade ale anilor 

precedenti. 

 

Impozitul pe profit se calculeaza potrivit Legii 227/ 2015  privind Codul Fiscal cu modificările 

şi completările ulterioare, precum si potrivit legii 170/2016 privind impozitul specific unor 

activitati pentru activitatea cantinei – restaurant. Pentru perioada analizata nu datoreaza impozit 

pe profit, insa datoreaza impozitul specific pentru activitatea cantinei-restaurant, in suma de 11,7 

mii lei. 

 

Pierderea neta  realizata  este de  1.276  mii lei, si este format din 1.266 mii lei pierdere realizata 

din fabricarea si vanzarea mobilei si pierdere de 10 mii lei realizat din activitatea cantinei – 

restaurant.  

 

 

 

    b) analiza Cash flow-ului (fluxului de lichidităţi): 

Denumirea indicatorului 
Nr. 
Rd. 

Exercitiul financiar 

30.06.2019 30,06,2020 

Fluxuri de numerar    Mii Lei Mii Lei 

+/- Profit sau pierdere net 1 -754 -1.276 

+Amortizarea inclusa in costuri  2 1.025 918 

- Variatia stocurilor (+/-) 3 -2.795 -591 

- Variatia creantelor (+/-) 4 2.745 222 

+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditori(+/-) 5 961 -12 

- Variatia altor elemente de activ (+/-) 6 97 107 

+ Variatia altor pasive (+/-) 7 -1.782 -1.375 

= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A) 8 911 1.069 

+ = Flux de numerar din activitatea de investitii (B) 9 -124 -8 

+Variatia imprumuturilor (+/-), din care 10 -854 87 

+ credite pe termen scurt primite 11  284 

- restituiri de credite pe termen scurt 12 544  

+ credite pe termen mediu si lung primite 13   
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- restituiri de credite pe termen mediu si lung 14 -310 -197 

+ Subventii primite pentru investitii 15 -62 -61 

+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C) 16 -916 26 

= Disponibilitati banesti la inceputul perioadei 17 427 350 

 = Flux de numerar net (A+B+C) 18 -129 1.087 

= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei 19 298 1.437 

 

     

c) analiza elementelor de bilant: active, pasive, datorii, creante: 

                                                     - mii lei -  

 30.06. 

2018 

30.06. 

2019 

30.06. 

2020 

2020-

2019 

2020/ 

2019 

Active imobilizate 21.722 40.890 39.051 -1.839 96% 

Active circulante 23.470 20.958 20.700 -258 99% 

Stocuri 19.774 15.817 13.945 -1.872 88% 

Creante comerciale 3.312 4.843 5.318 475 110% 

Alte creante 69   0  

Casa si conturi la banci 316 298 1.437 1.139 482% 

Cheltuieli in avans 123 135 121 -14 90% 

Datorii-total 15.714 13.420 11.887 -1.533 89% 

    -din care     0  

 datorii pe termen lung 2.121 1.298 895 -403 69% 

 credite bancare pe termen 

scurt 

7.784 6.076 6.282 

206 103% 

 datorii la furnizori 2.483 1.694 1.506 -188 89% 

 clienti creditori 1.766 1.854 1.410 -444 76% 

 datorii catre actionari 598 1.895 396 -1.499 21% 

 datorii catre salariati  430 292 280 -12 96% 

 datorii catre bugetul statului si 

BASS 

512 293 1.113 

820 380% 

 alte datorii 20 18 5 -13 28% 

Venituri in avans, provizioane 1.324 1.197 1.075 -122 90% 

Capitaluri total – din care 28.277 47.366 46.910 -456 99% 

  Capital social 4.238 4.238 6.146 1.908 145% 

  Prime de capital 15 15 15 0 100% 

  Rezerve 21.300 41.821 41.406 -415 99% 

  Profit reportat 3.362 2.046 619 -1.427 30% 

  Profitul/pierderea perioadei -638 -754 -1.276 -522 169% 

 

Activele imobilizate si cele circulante nu au inregistrat fluctuatii semnificative. Datoriile au 

scazut. In cadrul acestora, scaderea datoriilor catre actionari are pondere semnificativa. Datoria s-

a diminuat odata cu majorarea capitalului social prin conversia imprumutului actionarilor in 

actiuni. Alt capitol care a scazut este capitolul creditelor pe termen lung. Graficul de rambursare 

lunara a acestora a fost respectat.  
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Datoriile la bugete sunt mai mari, deoarece societatea a decis sa beneficieze de facilitatilor fiscale 

existente. 

Societatea nu inregistreaza plati restante catre institutiile statului, banci si angajati.  

In perioada aprilie - mai 2020 societatea a inregistrat intarzieri la plata furnizorilor. Situatia a 

revenit aproape de normal la data prezentului raport. 

 

 

Activele cu pondere de cel putin 10% in total sunt: 

 

 30.06. 

2019 

Pondere 

in total 

active 

30.06. 

2020 

Pondere 

in total 

active 

Variatie 

Total active 61.983  59.872   

Active imobilizate 40.890 66% 39.051 65% -1 

Stocuri 15.817 26% 13.945 23% -3 

Creante comerciale 4.843 8% 5.318 9% +1 

 

Activele cu pondere mare se mentin aproximativ la acelasi nivel. 

 

 

 

  2 . Analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce 

afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii.  

 

 Astazi, notiunea de risc pare a fi sinonima cu cea de activitate. Desi omniprezent in 

mediul de afaceri,  riscul este adesea, relativ dificil de detectat sau anticipat. Evenimentele ce pot 

afecta veniturile si performantele ulterioare investitiei sunt atat de numeroase si variate incat 

identificarea lor reprezinta o provocare chiar si pentru cei mai abili si experimentati manageri, 

fiindca viitorul este in mare masura necunoscut. 

 

  Riscul de piaţă exista in orice afacere. Pentru limitarea riscului de piata societatea si-a 

diversificat: 

 -pietele de desfacere (intern, piata comunitara si piata de est); 

 - numarul de clienti; 

 -gama de produse realizate. 

 

  Riscul de preţ este asociat schimbărilor posibile, în structura şi nivelul preţului bunurilor 

şi serviciilor oferite pe piaţă de către o firmă, ca urmare a variaţiilor preţului resurselor utilizate. 

Riscul de preţ are ca surse preţul producţiei industriale, cursul de schimb şi rata dobânzii.  

 Preţul producţiei industriale este rezultatul fluctuaţiilor preţului materiilor prime, energiei, 

combustibililor,  etc., costului manoperei plătite angajaților. Dintre acestea, societatea are cea mai 

mare vulnerabilitate fata de costul manoperei, in conditiile in care aceasta are o pondere de 44% 

din totalul cheltuielilor societatii.  

Fata de pretul materiilor prime vulnerabilitatea societatii este mai mica deoarece pe piata 

activeaza  o mare diversitate de furnizori, la majoritatea grupelor de materiale. Totusi in anul 

2020 s-au inregistrat cresteri de pret, in aceleasi proportii, la toti furnizorii de feronerii.   
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Anul 2020 a debutat cu cresteri semnificative ale pretului energiei electrice. In urma 

declansarii crizei mondiale cauzata de raspandirea Covid 19 si pe fondul scaderii activitatii 

industriale nationale se inregistreaza reduceri ale pretului energiei si combustibililor. Incepand cu 

luna mai, contractele de furnizare au fost renegociate , energia fiind contractata la preturi mai 

mici. 

 

  Riscul de lichiditate reprezinta capacitatea societatii de a face fata obligatiilor de plata.  

 Lichiditatea curenta reprezinta capacitatea societatii de a-si acoperi datoriile curente pe 

baza activelor curente. Nivelul minim recomandat pentru acest indicator este 2. 

 

Realizat la sfarsit de an: 

                       an 2019          30.06.2020 

Active curente/datorii curente                      1,75                     1,88 

 

Lichiditatea curenta este imbunatatita, pe fondul cresterii activelor circulante si a scaderii 

datoriilor pe termen scurt. Se mentine la limita de siguranta. 

 

 Lichiditatea imediata reprezinta capacitatea societatii de a plati datoriile curente din 

incasarea creantelor si disponibilul din cont. Acest indicator are un minim recomandat de 0,5.  

 

Realizat la sfarsit de an: 

                      an 2019            30.06.2018 

(Creante+disponibil)/datorii curente              0,48                    0,61 

 

 

Combinand cele doua rate consideram ca societatea va face fata platilor viitoare. O parte din 

stocurile existente au posibilitate imediata de transformare in lichiditati, contribuind astfel la 

imbunatatirea lichiditatii imediate.  

 

 

INDICATORI 
Formula de 

calcul1 

2019 

30 iunie 

2019 

31 decembrie 

2020 

30 iunie 

Interval de 

confort 

Indicatori de lichiditate  

Indicatorul lichidității curente AC / DC 1,730 1,75 1,88 >2 

Indicatorul lichidității imediate (AC-stocuri)/DC 0,424 0,48 0,61 >1  

Indicatorul lichidității rapide Disponibilități / DC 0,025 0,031        0,13 >0,5 

Indicatori de solvabilitate  

Solvabilitatea generală TA/TD 4,619 4,79 5,03 >1 

Solvabilitatea patrimonială CP/(CP+DTL)*100 97,3% 79% 98%   >30% 

Indicatori de risc  

Indicatorul gradului de 

îndatorare 

DTL/(CP+DTL)* 

100 

2,7% 2,3% 1,9% <50% 

Rata de îndatorare TD/TA*100 21,7% 20,9% 19,9% <80% 

                                                 
1 AC – active circulante; DC – datorii pe termen scurt; CP – capitaluri proprii; DTL – datorii pe termen lung; TA – total active; 

TD – total datorii 
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 3. Realizarea programului de investitii. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei 

financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital   

 

Investiţiile realizate în semestrul I al anului 2020 sunt în valoare de 8 mii lei si reprezinta 

cheltuieli efectuate in scopul inchirierii partiale a unei cladiri.  

         

 

4. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor , schimbarilor economice care 

afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza 

 

Asa cum s-a mentionat la punctul 3b) al prezentului raport situatia actuala influenteaza 

comportamentul consumatorului, care este mult mai rezervat in a-si achizitiona mobilier. Pe de 

alta parte, la inceputul anului, erau in stadiu de proiect deschiderea a trei relatii contractuale noi, 

pe piata Americii si a Europei. Dupa luna martie, partenerii externi s-au retras, nemaidorind 

dezvoltarea lor.   

Totusi, in perioada august – septembrie se observa o crestere a cererii de mobilier, o 

imbunatatire a vanzarilor atat pe piata europeana cat si pe cea asiatica. Despre cea interna putem 

spune ca a absorbit in lunile de vara peste media anilor precedenti. 

  

 

5. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale 

 

In prima jumatate a anului 2020 nu s-au inregistrat schimbari in administrarea societatii 

comerciale.  

     Capitalul social a fost majorat conform hotararii AGEA nr.1/2019 cu suma de 1.907.387 lei. 

     In perioada analizata au avut loc modificari nesemnificative privind drepturile detinatorilor de 

valori mobiliare emise. Astfel au avut loc 2 tranzactii cu un volum total de 156 actiuni, reprezentand o 

pondere de 0,006% din totalul actiunilor emise de societate.  

     Structura acţionariatului, la data de 30.06.2020, se prezintă astfel : 

 

           -   Popescu Mihail                                     1.312.349           acţiuni             53,38 %; 

 -  S.I.F Banat-Crişana S.A  Arad                443.765           acţiuni             18,05 % 

 -  Morariu Emil           402.336         acţiuni          12,20 %  

            -  Alţi acţionari                                            299.848          actiuni              16,37 %; 

                 Total                                                     2.458.298          acţiuni            100,00% 

 

Fata de aceeasi perioada a anului precedent modificatile au rezultat in urma majorarii capitalului 

social.  

 

Societatea deţine titluri de participare in valoare de 100 lei Bursa Românã de Mărfuri, si in 

valoare de 50.000 lei la Moxprim SRL. 

 

 

  6 . Tranzactii semnificative 

 

Nu sunt identificate la data raportarii.  
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Situatiile financiare ale primului semestru al anului 2020 au fost revizuite de societatea Expert 

Lex SRL prin  auditorul financiar Udrescu Iulian din Tg. Mures, societate autorizata de Camera 

Auditorilor Financiari din România cu autorizaţia 206/2002.  

 

 

 

 

                                                            Preşedintele 

                                                   Consiliului de administraţie, 

                                                        ing.Popescu Mihail 

 

 

 

        Director general,                                                                     Director economic, 

        ing. Egri P. Daniel                                                                 ec. Moldovan Alina 
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Denumirea societăţii comerciale: S.C. MOBEX S.A. 

Sediul social: Tg-Mureş, str. Căprioarei, nr. 2 

Nr. de telefon/fax: 0265- 217.424/0265-211.020 

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1222544 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 26-8/1991 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează acţiunile emise: piaţa alternativă AeRO 

Capitalul social subscris şi vărsat: 6.145.745  lei 

 
 
 

DECLARAŢIE 
 

de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale 
 
 Subsemnaţii EGRI P. DANIEL în calitate de DIRECTOR GENERAL al SC MOBEX  SA 

şi MOLDOVAN ALINA, în calitate de DIRECTOR ECONOMIC, prin prezenta, declarăm că, 

dupa cunostintele noastre, raportările contabile semestriale ale anului 2020, au fost întocmite în 

conformitate cu reglementarile contabile aplicabile (OMFP 1802/2014) şi oferă o imagine corectă şi 

conformă cu realitatea a activelor, a obligaţiilor, a poziţiei financiare, a contului de profit şi pierdere 

ale societatii. Raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile 

despre emitent.  

  

 

Data: 16.09.2020 
 
 
 

Presedinte Consiliu de Administratie 

Ing. Popescu Mihail 
 
 
 

         Director general,                           Director Economic, 

        EGRI P. DANIEL                MOLDOVAN ALINA 
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