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Societatea MECANICA CODLEA S.A. 

Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov 

www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190 

Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO33 RNCB 0054 0094 0172 0001 – BCR Codlea 

Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991 

 

RAPORT ANUAL 

AL ADMINISTRATORULUI UNIC 

AL SOCIETATII MECANICA CODLEA S.A. 

 

 

Raport anual conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018 

Pentru exercitiul financiar: 2019 

Denumirea societatii comerciale: MECANICA CODLEA S.A. 

Sediul social: Codlea, str. Rampei, nr. 1, jud. Brasov 

Nr. tel/fax: 0268-254200; 0268-254190 

Cod de inregistrare fiscala: RO 1122928 

Numar de ordine la Registrul Comertului Brasov: J08/ 37/1991 

Înregistrare la O.E.V.M. cu Certificatul nr.885/21.08.2006 

Clasa, tipul, numărul şi principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: 

- Clasa : Acţiuni 

- Tipul: Acţiuni nominative 

- Numărul : 74.200.875 

- Caracteristici:  

 valoare nominală: 0,10 lei; 

 drept de vot: 1 acţiune = 1 vot; 

 drept de plată a dividendelor. 

Piata reglementata pe care s-au tranzactionat valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de  

tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti 

Capitalul social subscris si varsat:    7.420.087,50 lei 

 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate: 

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII 

 

a) Societatea MECANICA CODLEA SA este persoana juridica romana, cu capital privat,  

avand forma juridica de societate pe actiuni. 

Obiectul principal de activitate “Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si 

exploatari forestiere” – cod CAEN  2830 cod dupa care a functionat pana in luna august 2008 

cand activitatea de productie a incetat, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor. De la 

acea data societatea functioneaza in baza codurilor secundare din care exemplificam: 

“Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate” – cod CAEN 6820 

“Comercializarea energiei electrice” – cod CAEN 3514 

“Comercializarea combustibililor gazosi prin conducte” – cod CAEN 3523 

b) Societatea s-a infiintat in baza legii 15/1990, pri Hotararea Guvernului nr. 1254/04.12.1990. 

c) Societatea nu detine filiale sau societati controlate, nu au fost efectuate fuziuni. Societatea a 

parcurs in perioada 2004-2007 procedura de reorganizare judiciara, conform prevederilor legii 

http://www.mecod.ro/
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85/2005, pe care a incheiat-o cu succes, confirmata prin sentinta civila nr. 352 pronuntata de 

Tribunalul Brasov la 16.05.2007. 

 

d) In anul 2019 nu au avut loc vanzari de active. 

 S-a incasat in baza promisiuunii de vanzare asupra terenului – baza sportiva in suprafata de 

34.481,11 mp (incheiata in 2018), 4 rate in suma totala de 100.000 Eur – 475.145 lei, 

urmand ca transferul de proprietate sa se efectueze dupa incasarea integral a pretului – 

iunie 2021. 

      

1.1. Elemente de evaluare generala 

In exercitiul financiar 2019 s-au inregistrat urmatoarele rezultate financiare: 

a) Profit net:                                   409.891 lei; 

b) venituri totale:                         2.661.364 lei; 

c) cifra de afaceri:                        1.963.475 lei; 

d) export:                                                   0 lei;  

e) cheltuieli (totale):                     2.225.284 lei;  

f) impozit venit                                 26.189 lei; 

g) % de piata detinut:                         neevaluat 

h) Lichiditate curenta:                               16,31                   

- disponibilitati:              3.551.743 lei 

i) Evolutia indicatorilor de lichiditate: 

Indicator/An 2015 2016 2017 2018 2019 

Lichiditate generala 14,51 14,18 36,58 4,43 16,31 

Lichiditate imediata 14,21 13,93 36,25 4,36 16,09 

Atat lichiditatea generala cat si lichiditatea imediata au crescut semnificativ fata de anul precedent, 

datorita cresterii disponibilitatilor societatii. 

 

1.2.    Evaluarea nivelului tehnic al societatii 

a) Descrierea principalelor tehnologii detinute de societate 

 

Echipamentele tehnologice detinute de societate, au fost masini unelte universale si agregate 

specializate clasice, puse in functiune in perioada anilor 1974 – 1983, organizate ca linii tehnologice 

specializate in productia de piese, ansamble si subansamble de tractoare si masini agricole. 

Ca urmare a Hotararii AGA din august 2008 societatea si-a incetat activitatea de productie, 

mijloacele fixe de natura utilajelor, instalatilor tehnologice, etc – fiind transferate in conturile de 

stocuri si destinate vanzarii. 

b) Descrierea principalelor produse - servicii ale societatii 

 

Principalele produse oferite pietei sunt produse ramase pe stocul societatii, cum ar fi: 

 piese schimb pentru automobile si tractoare de productie romaneasca; 

In urma analizei stocului de produse finite, materii prime, materiale, obiecte de inventar , Adunarea 

Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie a aprobat declasarea si valorificarea acestor 

stocuri, la cel mai bun pret optenabil. 

 societatea ofera spatii industriale si de depozitare pentru inchiriere, furnizand in acelasi timp, 

utilitatile necesare pentru diferite activitati industriale. Printre chiriasii care se mentin de mai 

multi ani in portofoliul nostru mentionam: 

 Dekofilm Romania SRL 

 Vega Chemicals SRL 

 Triago Trading SRL 

 Vodafone Romania SRL 
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 Root Technique SRL 

  

c) Veniturile realizate in anul 2019 au urmatoarea structura: 

 66,00 % venituri realizate in urma derularii contractelor de inchiriere in suma de   

              1.824.734 lei; 

 21,98% venituri obtinute din refacturarea utilitatilor catre chiriasi in suma de  607.562  

              lei; 

   0,19% venituri realizate din vanzarea marfurilor – 5.167 lei; 

   4,83 % venituri realizate din prestari servicii – 133.573 lei; 

   3,73% venituri realizate din anularea ajustarilor de depreciere – 103.234 lei; 

   1,72 % venituri din dobanzi prin rascumpararea fondurilor de investitii – 47.656 lei; 

   1,55% alte venituri. 

 

Veniturile enumerate mai sus sunt realizate exclusiv pe piata interna. 

1.3    Evaluarea activitatii de vanzare 

Evolutia  vanzarilor de stocuri de marfuri de natura materiilor prime, materiale, produse finite si  

utilaje ramase pe stocul societatii se prezinta astfel: 
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In evolutia vanzarilor, pe parcursul exercitiului financiar 2019, se disting mai multe grupe de 

venituri provenite din: 

 vanzari de produse finite, materii prime materiale aflate pe stoc – in valoare de 2.562 lei 

grupa care s-a caracterizat printr-o cifra de afaceri medie de 213 lei lunar, fiind in scadere fata 

de vanzarile anului 2018 si fata de prevedrile BVC. 

 vanzari de utilaje ramase disponibile in urma incetarii activitatii de productie in suma de 

2.605 lei, valoare care este sub previziunile din buget – 10.000 lei, si sub realizarile din anul 

precedent datorita faptului au ramasa pe stoc utilaje foarte vechi si greu de valorificat.  

 inchirierea cladirilor si terenurilor din patrimoniu – in valoare de 1.824.734 lei, nivel ce se 

situeaza sub cel prevazut la inceputul anului in buget si anume – 2.040.000 lei, dar si in 

scadere fata de realizarile anului precedent, cauza fiind rezilierea contractului de inchiriere cu 

firma Rolem incepand cu 19.09.2019.   

 refacturarea utilitatilor catre chiriasii existenti in suma de 607.562 lei, valoare care se 

situeaza sub nivelul estimate la inceputl anului si asta datorandu-se incetarii activitatii de 

productie a firmei Rolem incepand cu luna aprilie 2019, acest chirias fiind pana la acea data 

cel mai mare consumator. 

 facturarea contravalorii lucrarilor de distributie energie electrica catre SC ICCO Energ 

SRL Brasov legate de activitatea de furnizare a energiei electrice in suma de 133.573 lei. 
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 venituri din anularea ajustarilor de depreciere in suma totala de 103.234 lei, suma 

provenita din: anularea ajustarilor de depreciere pentru stocul de marfuri vandut – 5.734 lei,  

anularea ajustarilor pentru imobilizarile financiare – 4 rate incasate in cadrul Planului de 

Reorganizare a societatii Organe de Asamblare – 97.500 lei. 

 venituri financiare inregistrate in urma rascumpararii fondurilor de investitii de la BRD 

Codlea  - 47.656 lei. 

 alte venituri, bonificatia incasata pentru plata cu anticipatie a taxelor locale – 32.116 lei, 

refacturarea impozitului pe teren – baza sportive, promis spre vanzare, suma de 10.483 lei. 

 

Lista utilajelor vandute in cursul anului 2019, este urmatoarea:  

Nr. 

Crt. 

Denumire Valoarea 

contabila 

ramasa 

Valoarea de 

vanzare – lei - 

1 Instalatie sudura ISM 0 2.605 

 Total  0 2.605 

 

1.4    Evaluarea activitatii privind managementul riscului 

Raportat la specificul activitatii actuale a societatii si a principalei surse de venituri, domeniul cel 

mai importanta de risc il reprezinta evolutia pietei inchirierilor, atat sub aspectul pretului cat si a 

raportului dintre cerere si oferta.  

 

a) La data de 31.12.2019 societatea avea in derulare urmatoarele contracte de inchiriere: 

Nr. 

Crt. 

Denumire chirias Valoare contract lunar 

(EUR) 

1. Dekofilm Romania SRL 5.300,00 

2. Root Technique SRL 1.531,35 

3. Global Tehnic SRL 917,53 

4. Triago Trading SRL 3.197,68 

5. Vega Chemicals SRL 1.280,40 

6. Vodafone Romania SA 360,00 

7. Color Prod Codlea SRL 300,00 

8. Ramisdeco SRL 130,54 

9. Mihaescu I.I. 148,85 

10. Mihaescu Daniel 145,60 

11. Team GMG SRL 40,50 

12. Strong Trans SRL 63,00 

13. Aprecom SRL 120,90 

14. PFA Florean Daniel 33,60 

15. Mediterana Import-Export SRL 9,00 

16. Mecena SRL 36,00 

17. Mavi M.V. Rent SRL 819,00 

18. Jais Design SRL 50,40 

19. ATD RO Transport SRL 177,40 

20. Zeiden Nutriment SRL 537,46 

21. BCA Carmen Mihaescu 39,20 

22. Caffee Valmi SRL 159,82 

23. Bordean Ioan 26,80 

24. Auto Crest Cusai SRL-D 707,60 

25. Tevi Mob Expert SRL-D 70,84 

26. I.I. Bordean George 41,86 

27. Fergamo Set SRL 66,50 
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28. T&C Construct SRL 260,00 

29. Protectmar SRL 148,74 

30. Extreme Route SRL 296,54 

31. Adimun Expert Metal SRL 125,40 

32. Freunde Express SRL 134,40 

33. Quantum Credit IFN 25,50 

34. Telekom Romania  300,00 

35. Cirstea Nicolae 26,40 

36. Porancea Invest SRL  219,80 

37. Anirolf SRL 80,00 

38. Mufi Com SRL 381,00 

39. APPC Fast Auto Services SRL 120,00 

40. Amadcon 21 SRL 196,57 

41. Tehno Distcom SRL 810,00 

42. Robeto Com SRL 17,00 

43. Rojub Wood SRL 222,75 

44. Metavian Cod Expert SRL 79,20 

45. Vaduva Catalin 45,36 

46. Craciun Alexandru 19,80 

47. Modzeiden SRL 23,75 

48. Midori Estate SRL 13,20 

49. Ramis Tech SRL 1.135,12 

50. Atanasiu Trading SRL 96,48 

51. Transbus SA 28,50 

52. Fluid Processing SRL 92,50 

53. Triago Engineering SRL 92,50 

54. CNC Advanced SRL 78,50 

55. Euro Trans Route SRL 168,00 

56. Indart Svigo SRL 207,90 

 TOTAL 21.756,74 

 

b) Pe parcursul anului 2019 au fost reziliate urmatoarele contracte de inchiriere: 

- Triago Trading SRL – chirie lunara 185,00 EURO 

- Porance Invest SRL –  chirie lunara 78,50 EURO 

- Auto Crest Cusai SRL – chirie lunara 99,00 EURO 

- Fergamo Set SRL – chirie lunara 47,50 EURO 

- NBHX Rolem SRL – chirie lunara 14.818,37 EURO 

- Idea Style SRL – chirie lunara 118,80 EURO 

- Eral Grup SRL – chirie lunara 96,48 EURO 

- Glogal Tehnic CMT SRL – chirie lunara 375,35 EURO 

 

TOTAL           15.819,00 EURO/luna 

 

c) Deasemenea pe parcursul anului 2019 au fost incheiate noi contracte de inchiriere, dupa 

cum urmeaza: 

- Triago Trading SRL – chirie lunara 1.419,00 EURO 

- Indart Svigo SRL – chirie lunara 207,90 EURO 

- Triago Enginerring SRL – chirie lunara 92,50 EURO 

- Euro Trans Route SRL  – chirie lunara 168,00 EURO 

- Fluid Processing SRL – chirie lunara 92,50 EURO 

- Transbus SA – chirie lunara 28,50 EURO 
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- Mediteran Import-Export SRL – chirie lunara 39,24 EURO 

- CNC Advanced SRL – chirie lunara 78,50 EURO 

- Mufi Com SRL – chirie lunara 99,00 EURO 

- Atanasiu Trading SRL – chirie lunara 96,48 EURO 

- Fergamo Set SRL – chirie lunara 66,50 EURO 

 

TOTAL                   2.387,12 EURO/luna 

Rezulta ca, valoarea contractelor reziliate depasseste valoarea contractelor de inchiriere nou 

incheiate. 

La data intocmirii prezentului raport, nu avem informatii din care sa reiasa elemente de risc major, 

cu privire la intentia de reziliere a unor contracte pe parcursul anului 2020. 

Indicatorii de risc financiar: 

- Rata indatorarii                1,88%   

- lichiditate curenta                16,31 

- lichiditate imediata     16,09 

Rezulta ca din punct de vedere financiar societatea are o situatie stabila, cu risc minor, indicatorii 

fiind in crestere fata de valorile inregistrate in 2018. 

Gradul de concentrare al clientilor. 

Cifra de afaceri realizata de societate, care la nivelul anului 2019 a atins valoarea de 1.963.477 lei. 

Veniturile din chirii reprezinta 92,93% din cifra de afaceri. Principalul chirias NBXH Rolem SRL 

Codlea – fiind singurul client ce depasea 30% din veniturile din chirii a reziliat contractual de 

inchiriere incepand cu data de 19.09.2019.  

In contiunare societatea deruleaza contracte de inchiriere, principalii chiriasi fiind: SC Dekofilm 

Romania SRL,SC Triago Trading SRL, SC Root Technique SRL, SC Mavi MV Rent SRL, SC 

Tehno Distcom SRL, SC Ramis Tech SRL.  

Dependenta de principalii furnizori. 

Societatea nu este dependenta de anumiti furnizori – ex. furnizori materii prime, materiale – 

categoria de furnizori fiind alcatuita din furnizorii de utilitati – SC ICCO Energ SRL – pentru 

energia electrica, Engie Romania – pentru gazul metan si SC NYPD One SRL – pentru asigurarea 

pazei pe teritoriul societatii. 

Intensitatea competitiei. 

Intensitatea competitiei este mare, orasul Codlea fiind foarte apropiat de Brasov, unde oferta pentru 

spatii de inchiriat este mare. Pentru Codlea cererea pentru inchirierea de spatii industrial este redusa. 

 

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII 

 

Pe parcursul exercitiului financiar 2019 societatea nu a facut achizitii de active si nici nu a instrainat 

active. Am inregistrat totusi o crestere de valoare la activul “Celula Inalta Tensiune” cu suma de 

59.200 lei, ca urmare a lucrarilor de modernizare si reparative capitala.  

Societatea este amplasata pe un teren in suprafata de 77.351,17 mp din care 43.501 mp reprezinta 

suprafata construita ( cladiri industriale si cladiri administrative). Suprafata desfasurata a 

constructiilor este de 47.488 mp. 

Suprafata totala inchiriata este de 12.078,89 mp din care: 

-   9.757,14 mp – constructii industriale 

-   2.321,75 mp – platforme betonate 

Diferenta dintre suprafata desfasurata – constructii de 47.488 mp si suprafata inchiriata – constructii 

de 9.754,14 mp este de 37.733,86 mp si se compune din: 
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   4.223,24 mp – constructii care nu se pot inchiria 

 12.446,89 mp – constructii greu de inchiriat 

 21.062,73 mp – constructii disponibile pentru inchiriat. 

Cladiri – constructii care nu se pot inchiria: 

- Depozit Oxigen – 90 mp 

- Post Trafo Jenti – 23,5 mp 

- Statie generator acetilena – 84 mp 

- Centrala Termica – 351 mp 

- Statie conexiuni si post trafo – 127,82 mp 

- Centrala Termica si post trafo – 82,70 mp 

- Cladire energetica trafo 2 – 306,30 mp 

- Statia Compresoare – 292,50 mp 

- Magazie si depozite (Sopron metallic demont. Rulmenti) – 1.807,27 mp – in acest spatiu sunt 

depozitate materialele si produsele care se afla pe stocul societatii. 

- Pavilion Administrativ – 959 mp, care reprezinta parterul unde se afla arhiva tehnica, arhiva 

societatii si birourile ocupate de angajatii societatii. 

- Cabina poarta 1 si 2 – 83,15 mp 

- Magazie zidari – 16 mp – este post pentru firma de paza 

Total – 4.223,24 mp. 

Cladiri – constructii greu de inchiriat: 

       -     Hala Presaj –    1.875,75 mp 

             -     Hala Debitari – 1.137,75 mp 

In aceste hale se gasesc utilaje aflate in dotarea acestora si care nu au fost inca vandute: 

ghilotina, prese 63 tf, prese 250 tf, prese 315 tf, presa 630 tf. Aceste utilaje, pe langa faptul ca 

sunt greu vandabile, mai au si fundatii - (3,5 m adancime, 4 m lungime, 2 m latime). Dupa 

vanzarea acestor utilaje pardoseala halelor trebuie refacuta. 

- Hala Prelucrari – Strungarie – 6.918 mp. Aceasta hala prezinta urmatoarele 

dezavantaje: 

 Inaltimea halei este de doar 6 m 

 Nu dispune de poduri rulante. 

- Anexa Tehnico sociala Scularie – parter – 393,47 mp. In acest spatiu sunt depozitate 

utilaje foarte greu vandabile, cum ar fi: 

 Masina de gaurit in coordonate tip SIP – 2 bucati 

- Anexa Tehnico sociala – Casa calitatii parter si etaj – 577,30 mp. In acest spatiu se 

afla fosta centrala telefonica a societatii, birourile celor care lucrau la serviciul de 

control al calitatii. Aceste tipuri de spatii nu au fost agreate de cei care au fost 

interesati de inchirieri. 

- Anexa sociala de la Hala Masini Agricole etaj I si II – 1.006 mp. In aceste spatii au 

fost serviciile de aprovizionare, sindicatul si vestiare pentru angajati. 

- Anexa Tehnico sociala Hala Vopsitorie etaj I + II + III – 538,62 mp. In aceste spatii 

au fost Laboratoarele chimice, birourile Mecanicului Sef. 

Inconvenientele pe care le prezinta anexele tehnico sociale care au intre unu si trei nivele sunt legate 

de faptul ca la etaj nu se pot monta utilaje grele si nici nu se pot depozita materiale cu greutate mare.  

Cladirile si terenurile detinute de societatea nu sunt grevate de sarcini. 
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3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE 

 

3.1. Valorile mobiliare emise de societate se tranzactioneaza pe piata: Sistemul alternativ de 

tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, simbolul de piata fiind MEOY.  In 

cursul anului 2019 s-au efectuat pe piata 29 tranzactii cu un volum de 168.330 actiuni, cu o 

valoare de tranzactionare totala de 12.599,12 lei, respectiv un pret mediu de tranzactionare de 

0,0748 lei/actiune, aferent unei valori nominale de 0,10 lei/actiune. Valoarea actiunilor a 

inregistrat o crestere de 28% pe parcursul anului. 

3.2. In anul 2019 societatea a distribuit dividende actionarilor, in suma totala de 376.939 lei, iar in 

anul 2020 societatea poate distribui profitul net realizat sub forma de dividende acesta fiind la 

dispozitia actionarilor, acestia stabilind destinatia acestuia, conform prevederilor legale.   

 

4. INFORMATII PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA 

4.1. Administrarea si conducerea societatii 

 

Societatea a fost administrata in sistem unitar si in deplina concordanta cu obiectivele unei bune 

guvernante corporative, a transparentei informatiei corporative relevante, a protectiei actionarilor si a 

altor categorii de persoane interesate, precum si a unei functionari eficiente pe piata. Gestionarea 

societatii a fost asigurata de catre Administratorul Unic desemnat de Adunarea Generala a 

Actionarilor – dl. Pascanu Ioan. 

Pascanu Ioan 

Administrator Unic 

Nascut: 16.07.1952 Bistra, jud. Mures 

Domiciliul: Brasov 

Licentiat in economie al Universitatii Babes-Bolyai Cluj Napoca Facultatea de Stiinte Economice – 

promotia 1976. 

A ocupat in perioada 1976-1986 functia de contabil sef la Intreprinderea Hidromecanica Brasov, in 

perioada 1986-1994 functia de sef birou, director adjunct la ONT Carpati Brasov, in perioada 1995-

2014 a fost angajat la SIF Transilvania SA Brasov, Directia Management de Portofoliu. 

Detine calitatea de administrator la urmatoarele societati: 

- Turism Tusnad SA  

Din 08.10.2007 detine calitatea de administrator al Mecanica Codlea SA.  

4.2. Atributiile si responsabilitatile Administratorului Unic 

 

Principalele atributii si responsabilitati ale Administratorului Unic sunt stabilite prin lege, Actul 

Constitutiv al societatii si Contractul de Administrare. 

 Administratorul unic isi asuma obligatia de a nu divulga informatiile confidentiale si secretele de 

afaceri ale societatii, calificate astfel conform legislatiei in vigoare si a normelor C.N.V.M., daca 

este cazul, la care are acces in aceasta calitate, atat pe perioada mandatului, cat si pentru o 

perioada de trei ani dupa incetarea acestuia. Nu se considera incalcare a obligatiei de pastrare a 

confidentialitatii informatiilor, comunicarile si informatiile facute de catre administrator, catre 

actionarul care i-a propus in aceasta calitate. 

 Administratorul unic incheie o asigurare de raspundere profesionala pentru o suma asigurata 

stabilita de adunarea generala a actionarilor. 

 Administratorul unic se obliga fata de societate si fata de actionarii acesteia, sa studieze si sa 

cunoasca prevederile actelor constitutive, ale societatii, cu toate modificarile si completarile 

ulterioare, prevederile Legii societatilor comerciale, ale Legii pietei de capital, prevederile 

Codului civil, ale celui Comercial referitoare la contractul de mandat precum si legislatia 

economico-financiara aplicabila in materie.  
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 Administratorul unic este dator ca, inainte de fiecare sedinta, sa se informeze exact asupra 

problemelor ce vor fi discutate, sa studieze documentele si sa-si procure informatiile necesare, 

luarii unor decizii, necesare, oportune si corecte. 

 Administratorul unic este dator sa participe la toate  sedintele, sa-si expuna parerea in mod clar 

asupra tuturor problemelor incluse la ordinea de zi si sa voteze „pentru” sau „contra” luarii unei 

anumite masuri, in raport cu imprejurarea ca masura este sau nu legala si/ sau statutara, necesara 

si/ sau oportuna, sau daca este conforma sau nu cu interesele societatii pe care o administreaza si 

cu interesele actionarilor, si sa ceara sa se consemneze in procesul - verbal al sedintei pozitia sa, 

si sa si-o confirme prin semnarea procesului verbal, de indata ce se incheie sedinta. 

 In caz de absenta de la oricare sedinta, administratorul unic este dator sa se informeze la 

urmatoarea sedinta, din procesul-verbal despre problemele, dezbaterile si deciziile luate, 

procedand in consecinta. 

 Administratorul unic se obliga sa ceara ca in fiecare sedinta sa se prezinte de catre directorul/ 

directorii executivi rapoarte cu privire la conducerea operativa a societatii, la situatia si evolutia 

indicatorilor economici, in principal al acelora in raport cu care se apreciza performanta 

administratorului precum si cu privire la modul in care sunt aduse la indeplinire hotararile 

adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv cele privind plata dividendelor catre actionari si sa 

urmareasca (controleze chiar prin sondaj) modul in care sunt aduse la indeplinire. 

 Administratorul unic participa, putand avea si opinii, la elaborarea raportului anual de gestiune al 

societatii precum si la cel privind descarcarea de gestiune la incetarea mandatului conferit prin 

acest contract. 

 Administratorul unic, ca mandatar cu reprezentare a societatii si ca mandatar fara reprezentare a 

actionarilor care l-a numit are obligatia de a decide (obligatie de mijloace), pe baza analizei 

rapoartelor si referatelor conducerii executive, cele mai potrivite si eficiente masuri pentru 

realizarea obiectului de activitate al societatii, in conditii de eficienta sporita si indeplinirea 

criteriilor de performanta. 

 Administratoru unic isi foloseste toata priceperea, experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse 

la dispozitie de catre societate, in vederea luarii unor decizii care sa conduca la indeplinirea 

prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor.  

 Administratorul unic participa la toate adunarile generale ale societatii.  

 Administratorul unic formuleaza adunarii generale a actionarilor propuneri privind programul 

anual de activitate si strategia de perspectiva a societatii. 

 Administratorul unic se angajaza sa denunte auditorului financiar, dupa caz, la domiciliul 

acestora si la sediul societatii orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare ori a 

hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, directori executivi, ori actionari, de care va fi luat 

la cunostinta, in mod direct, cu prilejul executarii acestui contract. 

 Administratorul unic isi indeplineste personal mandatul incredintat, cu loialitate, in interesul 

societatii si se angajeaza sa-si exercite aceasta calitate fara incalcarea interdictiilor legale privind 

incapacitatile si incompatibilitatile pentru exercitarea unei astfel de calitati si sa aduca la 

cunostinta societatii situatiile de incompatibilitate ce se vor ivi dupa incheierea mandatului. 

 In cazul in care adunarea generala a actionarilor ii va incredinta administratorului unic dreptul de 

a reprezenta societatea, acesta este obligat sa-si depuna specimenul de semnatura la registrul 

comertului, in conditiile legii si sa nu-si substitue un tert, in indeplinirea mandatului, fara 

aprobarea societatii. 

 In cazul in care, in cadrul societatii, s-au delegat competentele de conducere catre unul sau mai 

multi directori administratorul unic reprezinta societatea in raporturile cu acestia.  

 Administratorul unic informezaza, in proxima adunare generala a actionarilor, ori de cate ori va 

lua vreo masura contrara legii, actelor constitutive, hotararilor adunarii generale a actionarilor ori 

contrara intereselor legitime ale acestui actionar. 

 In cazul in care administratorul unic va avea direct sau indirect un interes contrar celui al 

societatii, intr-o anumita operatiune, este obligat sa instiinteze de acest lucru pe auditorul 

financiar si sa nu ia parte (sa se abtina) la nici o deliberare referitoare la aceasta operatiune.  



 10 

 Administratorul unic poate propune sa convoace Adunarea General a Actionarilor ori de cate ori 

apreciaza ca este necesar acest lucru, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru buna 

functionare a societatii. 

 Administratorul unic semneaza toate procesele - verbale ce se intocmesc pe masura desfasurarii 

fiecarei sedinte, deindata ce sedinta se va fi incheiat si procesul verbal se va fi redactat. 

 Administratorul unic da socoteala societatii, despre modul de aducere la indeplinire a mandatului 

incredintat prin hotararea adunarii generale a actionarilor, la incetarea acestuia din orice cauze. 

 Administratorul unic va repara intreaga paguba suferita ca urmare a executarii necorespunzatoare 

a obligatiilor asumate conform prezentului contract, fiind raspunzator nu numai de dol dar si de 

culpa simpla. 

Toate atributiile Consiliului de Administratie sunt transferate ca atributii ale Administratorului Unic. 

4.3. Activitatea Administratorului Unic in 2019 

Administratorul Unic convoaca sedinte ori de cate ori este necesar, insa cel putin o data la 3 luni. 

Convocarile pentru sedinte cuprind locul unde se va tine sedinta, data si ora, precum si proiectul 

ordinii de zi. 

La fiecare sedinta se intocmeste un proces-verbal care cuprinde numele particpantilor, ordinea 

deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. 

In 2019, au avut loc 8 sedinte ale Administratorului Unic si deciziile au fost luate de catre acesta. 

In cadrul sedintelor cu Administratorul Unic este informat, cu regularitate, cu privire la starea 

activelor si a contractelor de inchiriere, situatia economica, situatia juridica si modul de indeplinire a 

deciziilor luate anterior.  

4.4. Remunerarea Administratorului Unic 

Remuneraţia lunară a Administratorului Unic, este de 2 ori salariul mediu brut realizat pe societate în 

exerciţiul financiar anterior, conform prevederilor Actului Constitutiv. 

4.5. Conducerea executiva 

Administratorul Unic deleagă o parte din atribuţiile de conducere a societaţii unuia sau mai multor 

directori, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director şi societate vor fi 

guvernate de contractul de mandat comercial, semnat în numele societăţii de către administratorul 

unic desemnat în acest scop de către adunarea generala a actionarilor. 

Pe parcursul anului 2019 conducerea executiva a fost asigurata de directorul societatii dl. Ursu 

Nicolae in baza Contractului de Mandat nr. 4063/08.08.2008, cu actele aditionale aferente inregistrat 

la Oficiul Registrului Comertului sub acelasi numar. Actualul mandat al directorului societatii expira 

la data de 31.12.2020. 

Directorul societatii 

Ursu Nicolae 

Director 

Nascut: 05.10.1955 Breaza, jud. Prahova 

Domiciliul: Codlea 

Absolvent al Facultatii de Automobile Pitesti – promotia 1981 - subinginer. 

Din 1981 este incadrat la societatea Mecanica Codlea SA in diferite functii: tehnolog, sef sectie, 

director productie, director general. 

Din 08.08.2008 detine calitatea de director al Mecanica Codlea SA. 

4.6. Atributiile si responsabilitatiile conducerii executive 

Directorul este responsabil cu luarea tuturor masurilor necesare conducerii societatii, in limitele 

obiectului de activitate si cu respectarea competentelor pe care legea sau actul constitutiv le rezerva 
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exclusiv Administratorului Unic si Adunarii Generale a Actionarilor. 

Directorul este investit cu toate competentele de a actiona in numele societatii si de a o reprezenta in 

relatiile cu tertii, in orice circumstanta legata de activitatile pe care le coordoneaza, cu respectarea 

dispozitiilor legale, ale Actului Constitutiv si ale contractelor incheiate cu societatea. 

4.7. Situatia actiunilor detinute de Administratorul Unic si membrii conducerii 

executive: 

 

Numele si prenumele Numar de actiuni 

PASCANU IOAN 0 

URSU NICOLAE 37.950 

Total 37.950 

4.8. Drepturile actionarilor 

Societatea Mecanica Codlea respecta drepturile actionarilor sai si asigura acestora un tratament egal. 

- Dreptul la vot 

Orice actiune subscrisa si varsata da dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de 

a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profiturilor, 

precum si alte drepturi recunoscute de lege. 

- Dreptul la dividende 

Fiecare actiune a societatii detinuta de actionar la data de inregistrare (stabilita conform 

reglementarilor specific si aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor) confera acestuia dreptul de 

a beneficia de dividend pentru exercitiul financiar anterior, in cuantumul si conditiile stabilite de 

Adunarea Generala a Actionarilor. 

- Dreptul la informare 

Societatea asigura actionarilor sai accesul la informatiile relevante, astfel incat acestia sa-si exercite 

toate drepturile intr-o maniera echitabila. Strategia societatii in materie de comunicare are la baza 

principia precum: 

 Egalitatea accesului la informatii pentru toti actionarii si disponibilitatea 

imediata a informatiilor relevante 

 Respectarea termenelor in materie de publicare a rezultatelor 

 Transparenta si coerenta informatiilor furnizate. 

Informatiile relevante cu privire la intrunirile Adunarii Generale a Actionarilor, la actul constitutiv al 

societatii, precum si cele cu privire la administrarea si conducerea societatii sunt afisate si pe site-ul 

societatii www.mecod.ro. 

4.9. Conflictele de interese 

In 2019 nu au fost identificate conflicte de interese intre Administratorul Unic, conducerea executiva 

si interesele societatii. 

Principalele obligatii respectate de Administratorul Unic si conducerea executiva impuse la nivelul 

societatii pentru prevenirea si evitarea conflictelor de interese sunt: 

 Obligatia de a actiona numai in interesul societatii si de a lua decizii fara a 

se lasa influentati de eventuale interese proprii care pot aparea in activitate. 

 Obligatia de a pastra confidentialitatea asupra oricaror fapte, date sau 

informatii de care au luat cunostinta in cursul exercitarii responsabilitatilor 

si inteleg ca nu au dreptul de a le folosi sau de a le dezvalui nici in timpul 

activitatii si nici dupa incetarea acesteia. 

 Obligatia de a instiinta Administratorul Unic si pe auditori cu privire la orice 

operatiune in care are direct sau indirect, interese contrare intereslor 

http://www.mecod.ro/
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societatii si de a nu lua parte la nici o deliberare privitoare la acea 

operatiune. 

4.10. Tratamentul aplicabil tranzactiilor cu entitati afiliate 

Societatea nu a avut pe parcursul anului 2019 relatii comerciale sau alte tranzactii cu entitati afiliate. 

Auditul in societate 

Auditul financiar statutar este asigurat de catre firma SC Art Expert SRL Brasov, firma nu a efectuat 

şi alte servicii pentru societatea noastră. 

Auditul intern este asigurat de SC Acon Audit SRL Ploiesti. 

 

5. SITUATIA FINANCIAR – CONTABILA  

 

Evolutia situatiei patrimoniale a societatii in perioada 2017 – 2019 este urmatoarea: 

Nr.crt. Elemente de bilant 2017 2018 2019 

A Active imobilizate 9.694.241 9.225.163 8.847.977 

 Imobilizari necorporale 0 0 0 

 Imobilizari corporale 8.900.517 8.588.939 8.439.253 

 Imobilizari financiare 793.724 636.224 408.724 

B Active circulante 6.571.418 3.590.459 3.904.884 

 Stocuri  60.365 55.772 52.141 

 Creante  634.294 583.363 301.000 

 Disponibilitati  5.876.759 2.951.324 3.551.743 

 Total active 16.195.659 12.815.622 12.752.861 

C Cheltuieli inreg. in avans 10.352 11.308 10.681 

D Datorii  179.638 810.944 239.458 

 Datorii comerciale 135.603 143.438 45.528 

 Datorii catre actionari 0 640.625 146.080 

 Datorii catre personal  0 0 0 

 Datorii catre buget si alte 44.035 26.881 47.850 

E Venituri inreg. in avans 0 466.135 941.280 

F TOTAL ACTIV MINUS 

DATORII 16.096.373 11.549.851 11.582.804 

G Capital social 12.366.813 7.420.088 7.420.088 

H Rezerve  3.719.244 3.620.386 3.520.639 

 Rezerve din reevaluare 3.385.347 3.263.683 3.142.132 

 Alte rezerve 333.897 356.703 378.507 

I Rezultat reportat 239.315 +131.980 +253.991 

J Rezultatul exercitiului +266.743 +400.203 +409.891 

K Repartizarea profitului 17.112 22.803 21.804 

L TOTAL CAPITALURI 16.096.373 11.549.851 11.582.804 
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Din analiza informatiilor prezentate mai sus rezulta ca in exercitiul financiar al anului 2019 au avut 

loc urmatoarele evolutii semnificative: 

 Activele imobilizate – valoarea acestora inregistreaza o scadere de 377.186 lei fata de valorile 

inregistrate in 2018, scadere datorandu-se urmatoarele inregistrari: 

- Incasarea a 4 rate din cadrul Planului de Reorganizare al societatii Organe de 

Asamblare in valoare totala de 325.000 lei; 

- Inregistrarea amortizarii anuale asupra activelor din patrimoniu – 211.752 lei; 

- Majorarea valorii unui activ prin reparatia capitala a acestuia – 59.200 lei; 

- Anularea ajustarilor de depreciere pentru sumele incasate in valoare totala de 97.500 

lei. 

 

 Activele circulante – inregistreaza o crestere in suma de 314.425 lei fata de aceeasi perioada a 

anului trecut, aceasta bazandu-se pe cresterea disponibilitatilor care au fost plasate in fondurile 

de investitii la BRD Codlea si BCR Codlea, dar si a reducerii creantelor de incasat. Structura 

activelor circulante este: 

- Stocurile inregistreaza o scadere de 3.631 lei, scadere care se bazeaza pe vanzarea de 

stocuri din acest an, in special de cel ala stocurilor de marfuri de natura materiilor 

prime, materiale, cat si cel al utilajelor ramase in patrimoniu.  

- Creantele scad fata de nivelul anului precedent – 282.363 lei, sold al creantelor care 

este dat de facturile curente ce societatea le are de incasat. 

Disponibilitatile cresc fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 600.419 lei.  

 

 Cheltuielile inregistrate in avans – in suma de 10.681 lei - reprezinta: 

- valoare asigurarilor la hale, asigurare CASCO auto, asigurarile administratorului si 

directorului, precum si abonamente de diverse publicatii pentru anul 2020. 

 

 Datoriile societatii scad semnificativ fata de aceeasi perioada a anului trecut cu suma de 571.486 

lei. Datoriile inregistrate sunt datorii curente aferente in principal lunii decembrie 2019 si care se 

vor achita in prima luna a lui 2020. 

- Pe componente situatia datoriilor este urmatoarea: 

Datorii comerciale  - 45.528 lei – reprezentand datorii catre furnizori – curente 

Datorii catre actionari – 146.080 lei – reprezentand diferenta de virat pentru 

reducerea capitalului social si a dividendelor distribuite 

Datorii catre buget si alte datorii – 47.850 lei – datoriile lunii decembrie care s-au 

achitat in ianuarie 2020.   

 

 Venituri inregistrate in avans – in suma de 941.280 lei, reprezinta arvuna si ratele incasate de 

la cumparatorul terenului – baza sportiva, transferul de proprietate efectiv se va realiza la 

incasare integrala a contravalorii acestuia – termenul asumat in Antecontractul de Vanzare este 

iunie 2021. 

 

 Capitalurile proprii cresc cu 32.953 lei, crestere care se datoreaza profitului mai mare 

inregistrat cat si a rezervelor contituite. 
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6. ANALIZA REALIZARII PREVEDERILOR BUGETULUI DE VENITURI SI 

CHELTUIELI PE ANUL 2019 

 

Situatia contului de profit si pierdere comparativ cu realizarile anului 2018, precum si cu prevederile 

BVC pentru 2019 este redata sintetic in tabelul de mai jos:   

Denumire indicator Realizat 

2018 

Prevazut 

BVC 2019 

Realizat 

2019 

Variatie % 

- BVC 

Cifra de afaceri 2.174.590 2.197.600 1.963.475 89,35 

Venituri totale, din care: 3.673.737 3.337.600 2.764.598 82,83 

      Venituri din vanzari produse 7.390 3.600 2.562 71,17 

      Venituri din chirii 2.011.738 2.040.000 1.824.734 89,45 

      Alte venituri din exploatare 1.400.047 1.284.000 789.472 61,49 

      Venituri din vanzare active - utilaje 70.881 10.000 2.605 26,05 

      Venituri financiare 183.681 0 145.225  

Cheltuieli totale, din care 3.217.617 3.094.200 2.328.518 75,25 

       Cheltuieli materiale 10.022 9.600 9.733 101,39 

       Cheltuieli utilitati 271.441 278.900 184.929 66,31 

       Utilitati chiriasi 1.026.314 1.140.000 606.923 53,24 

       Cheltuieli cu personalul 485.057 506.500 522.907 103,24 

       Cheltuieli protocol si reclama 7.432 6.000 5.778 96,30 

       Cheltuieli cu amortizare si ajustari   

        pentru depreciere 

410.963 221.000 211.752 95,82 

       Alte cheltuieli de exploatare 1.006.388 932.200 786.497 84,37 

       Cheltuieli financiare 0 0 0  

Rezultat din exploatare +272.439 +243.400 +290.856 119,50 

Rezultat financiar +183.681 0 +145.224  

Rezultatul exercitiului +456.120 +243.400 +436.080 179,16 

Diferenta dintre TOTAL VENITURI (2.764.598) si TOTAL CHELTUIELI (2.328.518) reflectate in 

situatia de mai sus, comparativ cu TOTAL VENITURI (2.661.364) si TOTAL CHELTUIELI 

(2.225.284) inregistrate in Formularul 20 al Situatiilor Finanaciare Anuale, rezulta din inregistrarile 

din contul de venituri din ajustari pentru deprecierea activelor din activitatea de exploatare si 

ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor financiare. 

Analizand cele prezentate mai sus facem urmatoarele mentiuni: 

VENITURI: 

- Veniturile din vanzari de produse inregistreaza o scadere cu 1.038 lei, fata de 

prevederile BVC, datorita valorificarii reduse de marfuri de natura materiilor prime, 

materiale, produse finite ramase in stoc. 

- Veniturile din chirii sunt sub nivelul prevazut in BVC pe acest an cu 215.266 lei 

reducere cauzata in totalitate de rezilierea contractului cu firma Rolem, societatea 

pierzand pe ultimele luni din an aprox. 236.000 lei numai din acest contract. 

Incepand cu data de 19.09.2019, la initiativa chiriasului SC NBHX Rolem SRL, se 

reziliaza Contractul de Locatiune nr. 76/30.04.2009. 

Prin plecarea acestui chirias incepand cu trim. IV 2019, valoarea veniturilor din chirii  

a scazut cu aprox. 70.100 lei/lunar, efectul total pe anul 2019 fiind de aprox 236.000 

lei. 

Pentru a diminua impactul negativ asupra Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul  

2019 am intreprins urmatoarele masuri: 

- Am redus cheltuielile cu firma de paza pe platforma societatii prin desfiintarea 

unui post de paza. In acest fel cheltuielile cu firma de paza, incepand cu luna iulie 

2019 s-au redus cu aprox. 12.000 lei/lunar. 

- Firma Rolem era alimentata cu energie electrica din doua transformatoare. 

Incepand cu luna mai 2019 am oprit un post de transformare. Economia la 
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cheltuielile cu energia electrica incepand cu luna iunie 2019 a fost de aprox. 5.000 

lei/lunar. 

- Am intensificat activitatea de publicitate in vederea inchirierii acestui spatiu si a 

celorlalte spatii disponibile pentru inchiriere. 

- Categoria “alte venituri din exploatare” inregistreaza o nerealizare in suma de 

494.528 lei, componenta acestei categorii fiind urmatoarea: 

 Venituri din refacturarea utilitatilor catre chiriasi in suma de 607.562 lei, o 

nerealizare fata de prevederile BVC cu 532.438 lei datorita incetarii 

activitatii de productie si implicit al consumului de catre firma Rolem inca 

din luna aprilie 2019, reducere care o regasim si in partea de cheltuieli; 

 Venituri din anularea ajustarilor pentru depreciere pentru: 

- stocul de marfa vandut pe parcursul anului – 5.734 lei; 

      Veniturile din aceasta categorie nu au fost prevazute initial in BVC. 

 Venituri realizate si neprevazute in BVC sunt cele de natura bonificatiei 

pentru plata cu anticipatie a taxelor locale – 32.116 lei; 

 Veniturile realizate din derularea contractului de distributie a energie 

electrice cu societatea ICCO Energ, in suma totala de 133.573 lei sunt sub 

nivelul prevazut cu suma de 10.427 lei; 

 Venituri din refacturarea impozitului pe teren incasat de la cumparatorul 

terenului de sport in suma de 10.483 lei. 

- Venituri din vanzari active – inregistram suma de 2.605 lei cu 7.395 mai putin 

decat am prevazut initial, datorita cererii foarte reduse din acest an. 

- Veniturile financiare – valoare inregistrata este compusa din: 

 Valoare pozitiva a unitatilor de fond rascumparate din fondurilor Simfonia 

de la BRD pentru achitarea dividendelor – 47.656 lei; 

 Anularea ajustarilor de depreciere a imobilizarilor financiare in urma 

incasarii pe parcursul anului a 4 rate din Planul de Reorganizare a societatii 

Organe de Asamblare Brasov – 97.500 lei. 

 

CHELTUIELI: 

 Cheltuielile privind consumul de utilitati inregistrat pe parcursul anului se situeaza sub 

nivelul preconizat cu suma de 93.971 – 33,69%, datorita masurilor intreprinse in societate 

prin scoaterea din functiune a unui consummator, odata cu incetarea activitatii de productie a 

firmei Rolem. Tot aici sunt incluse si costurile pentru apa pluviala, pentru anul 2019 

societatea platind 47.597 lei; 

 Cheltuielile privind consumul de utilitati al chiriasilor sunt sub nivelul prevazut in buget 

cu suma de 533.077 lei, nivel scazut datorita incetarii consumului de catre firma Rolem, 

incepand cu aprilie 2019; 

 Cheltuielile privind personalul sunt peste limitele prevazute in buget cu 3,24%; 

 Alte cheltuieli din exploatare inregistreaza o valoare totala de 786.497 lei, cu 145.703 lei 

sub prevederile BVC. 

Structura cheltuielor de la aceasta categorie este: 

-     Cheltuieli privind descarcarea din gestiune a marfurilor vandute in suma de    

       15.309 lei; 

-     Cheltuieli cu reparatiile in suma de 31.431 lei cu 131.569 lei sub nivelul prevazut,  

datorita renuntarii la refacerea hidroizolatiei la hala inchiriata de Rolem, chirias care   

a renuntat la contract; 

-     Cheltuieli cu prestatiile externe sunt sub nivelul estimate in BVC cu suma de 

40.742, iar pe component situatia se prezinta astfel: 

- cheltuieli cu tarife achitate la Depozitarul Central pentru reducerea 

capitalului social si distribuirii de dividende  – 4.990 lei - neestimate; 

- cheltuieli cu efectuarea analizelor la apa potabila – 1.900 lei; 
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- cheltuieli cu tariful auditorului financiar – aferent anului 2018 – 

6.000 lei; 

- cheltuieli cu firma de paza redus cu contravaloarea unui post 

incepand cu 01.07.2019 – 74.400 lei; 

- cheltuieli cu impozite si taxe – in suma totala de 311.665 lei – conform prevederilor 

BVC; 

- cheltuieli cu sponsorizarea, in suma de 5.000 lei. Acestea au fost acordate conform 

prevederilor legale in vigoare, in limita a 0,5% din cifra de afaceri si 20% din 

impozitul pe profit datorat. Valoarea astfel determinata a fost dedusa din impozitul 

pe profit datorat bugetului de stat.  

- cheltuieli cu depagubiri in suma de 18.679 lei, reprezinta contravaloarea unor 

cheltuieli ce urmeaaza a fi efectuate pentru acoperirea pagubelor si a cheltuielilor de 

judecata pentru un proces ce societatea l-a pierdut in instanta.  

In urma unor fenomene meteo extreme o parte a acoperisului nostru a cazut peste 

acoperisul unui vecin, deteriorandu-l. acesta ne-a actionat in instant cerand daune, iar 

instanta i-a dat dreptate. 

 

Analizand datele inregistrate in contul de profit si pierdere la finele anului 2019, precum si 

rezultatul brut inregistrat de +436.080 lei, acesta se situeaza peste nivelul prevazut in BVC 2019, 

impozitul pe venit fiind de 26.189 lei, sub nivelul estimat cu suma 46.000 lei, astfel profitul net la 

finele anului este de 409.891 lei cu 207,64% peste nivelul prevazut. 

 

7.  REPARTIZAREA PROFITULUI NET 

       Propunerea pentru repartizarea profitului net realizat in anul 2019 este: 

- constituirea de rezerve legale obligatorii –     21.804,01 lei; 

- repartizarea de dividende actionarilor –        388.087,17 lei. 

 

8.    LUCRARILE DE INVESTITII REALIZATE IN ANUL2019 

Pe parcursul anului 2019 au fost efectuate lucrari de investitii, sub forma de reparatie capitala a unui 

activ – Celula de Inalta tensiune – in suma de 59.200 lei, aceasta fiind prima celula ce trebuia adusa 

la parametrii normali, urmand ca pe parcursul anului 2020 sa se efectueze aceleasi lucrari la inca 2 

celule. Pe parcursul anului societatea a realizat lucrari de reparatii si intretinere a activelor detinute, 

cum ar fi: verificarea instalatiilor de gaz metan, a traformatoarelor de energie electrica, refacerea 

unor hidroizolatii ale halelor. 

  

 9.     OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL2020 

Pentru exercitiul financiar 2020 ne propunem urmatoarele obiective: 

 realizarea Programului de Investitii aprobat de AGA. 

 mentinerea in stare buna a activelor corporale in vederea cresterii suprafetei 

spatiilor inchiriate si implicit a veniturilor din aceasta sursa.  

 conservarea si valorificarea mijloacelor de productie (utilaje, instalatii), prin 

licitatie publica, la cel mai bun pret; 

 valorificare stocurilor ramase de produse finite, materii prime si materiale; 

 

9.    SITUATIA LITIGIILOR 

Prezentata in anexa. 

 

Administrator Unic 

 

Ec. Ioan Pascanu 
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ANEXA LA RAPORTUL DE ADMINISTRARE 

DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA 

2019 
 

 

Indi-

cativ 

Prevederi ce trebuie respectate Respecta Nu respecta 

sau respecta 

partial 

Motivul pentru neconformitate 

A1 Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de 

referință cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea 

conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie sa fie prevazuta in regulamentul Consiliului. 

DA    

A2 Orice alte angajamente și obligații profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții 

executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, vor fi aduse la 

cunostinta Consiliului inainte de numire și pe perioada mandatului.  

 

DA    

A3 Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice legatura cu 

un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de 

vot. Această obligație se referă la orice fel de legatura care poate afecta poziția membrului cu 

privire la chestiuni decise de Consiliu.  

 

DA  Soc. Mecanica Codlea SA este administrata de un 

administrator unic, conform actului contitutiv si 

hotararii AGEA/2017. 

A4 Raportul anual va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui . 

Trebuie sa contina de asemenea numarul de sedinte ale Consiliului.  

 

DA  Numar sedinte - 8 

A 5  Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta 

cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti, care va cuprinde cel putin urmatoarele: 

 NU Societatea nua are contract cu un Consultant Autorizat 

A 5.1 Peroana de legatura cu Consultantul Autorizat  NU  

A 5.2 Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate 

ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau perioadice astfel 

incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat. 

 NU  

A 5.3 Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe 

care in mod rezonabil o solicita consultantul autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-I 

revin. 

 NU  

A 5.4 Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in 

cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat. 

 NU  

B1 Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% DA  Societatea nu detine filiale. 

http://www.mecod.ro/


 

 

 
sau mai mult din activele nete ale societatii, conformcelei mai recente raportari financiare, sa fie 

aprobata de Consiliu. 

B2 Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separate ( departamentul 

de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente care va 

raporta Consiliului, ia, in cadrul societatii ii va raporta direct directorului general.  

 

DA   

C1 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 

bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si de asemenea ipotezele cheie si principiile 

pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus. 

 

DA   

D1 Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – făcut cunoscut publicului 

larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorică. În afară de informațiile 

impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune 

dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de 

interes pentru investitori, inclusiv:  

 

DA   

D1.1 Principalele regulamente ale societatii: actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor 

statutare 

DA   

D1.2 CV-urile membrilor organelor statutare;  

 

DA   

D1.3 Rapoartele curente și rapoartele periodice  DA   

D1.4 Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; 

hotărârile adunarilor generale;  

DA   

D1.5 Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente 

care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand 

termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni;  

 

DA   

D1.6 Alte informatiide natura extraordinara care ar trebui facute publice: 

anularea/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea / 

reinoirea/terminarea unui accord cu un Market Maker. 

 NU  

D.1.7 Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicate 

acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane 

care are capacitatea de a fuirniza la cerere informatiile corespunzatoare 

DA   



 

 

 
D2 O societate trebuie sa aiba adoptata o politică de dividend a societatii ca un set de directii 

referitoare la repartizarea profitului net. Principiile politicii de dividend vor fi publicate pe 

pagina de internet a societății.  

 

 PARTIAL Se va implementa pe parcursul anului 2020 

D3 O societate trebuie sa aiba adoptata o politică cu privire la prognoze si daca acestea vor fi 

furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluzii cuantificate ale studiilor care vizează 

determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (așa numitele 

ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelo. 

Daca sunt publicate, prognozelel vor fi parte a rapoartelor  anuale, semestriale sau trimestriale. 

Politica privind prognozele va fi publicată pe pagina de internet a societății.  

 

DA   

D4 O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita 

participarea unui numar cat mai mare de actionari. 

DA   

D5 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.  

 

 PARTIAL Rapoarte disponibile numai in limba romana 

D6 O societate va organiza cel putin o intalnire/conferinta tefefonica cu analisti si invesitoti, in 

fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu 

investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respective intalniri/conferinte 

telefonice. 

 

DA   

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR UNIC 
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