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Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea 
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COMUNICAT 

Privind disponibilitatea Raportului anual - 2020 

 

 

  Societatea Mecanica Codlea SA, cu sediul in Codlea, str. Rampei, nr. 1, 

inregistrata la Registrul Comertului Brasov, sub nr. J08/37/1991, avand cod unic de 

inregistrare RO1122928, informeaza actionarii si investitorii ca Raportul Anual –  

2020 intocmit la data de 31.12.2020, auditat, intocmit in conformitate cu prevederile art. 

223, lit. (B), Capitolul III, Titlul V din Regulamentul ASF nr. 5/2018, va fi pus la 

dispozitia acestora incepand cu data de 16.04.2021, astfel: 

- Pe website-ul societatii www.mecod.ro, la sectiunea Guvernanta Corporativa – 

Rapoarte curente si Rapoarte periodice; 

- Pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti www.bvb.ro; 

- La sediul societatii din jud. Brasov, loc. Codlea, str. Rampei, nr. 1. 

 

Informatii suplimentare cu privire la Raportul Anual – 2020 se vor  

putea obtine la telefon 0268254200. 

 

 

ADMINISTRATOR UNIC 

ec. Florin-Danut Buzatu 

 

http://www.mecod.ro/
http://www.mecod.ro/
http://www.bvb.ro/
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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: 2020 

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, prin 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 

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

Tribunalul Brasov la 16.05.2007. 

 

http://www.mecod.ro/
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d) In anul 2020 nu au avut loc vanzari de active. 

• S-a incasat, in baza promisiunii de vanzare asupra terenului – baza sportiva in suprafata de 

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

482.647 lei, urmand ca transferul de proprietate sa se efectueze dupa incasarea integrala a 

pretului – iunie 2021. 

      

1.1. Elemente de evaluare generala 

In exercitiul financiar 2020, s-au inregistrat urmatoarele rezultate financiare: 

a) Profit net:                                   167.869 lei; 

b) venituri totale:                         2.084.529 lei; 

c) cifra de afaceri:                        1.652.106 lei; 

d) export:                                                    0 lei;  

e) cheltuieli (totale):                     1.900.991 lei;  

f) impozit venit                                 15.669 lei; 

g) % de piata detinut:                         neevaluat 

h) Lichiditate curenta:                               16,44                   

• disponibilitati:              4.153.290 lei 

i) Evolutia indicatorilor de lichiditate: 

Indicator/An 2016 2017 2018 2019 2020 

Lichiditate generala 14,18 36,58 4,43 16,31 16,44 

Lichiditate imediata 13,93 36,25 4,36 16,09 16,27 

Atat lichiditatea generala cat si lichiditatea imediata au crescut usor 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: materii 

prime – materiale, 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/Consiliul de Administratie/Administratorul Unic, dupa caz, a 

aprobat declasarea si valorificarea acestor stocuri, la cel mai bun pret obtenabil. 

 

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 

- Root Technique SRL 
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c) Veniturile realizate in anul 2020 au urmatoarea structura: 

• 52,46 % venituri realizate in urma derularii contractelor de inchiriere in suma de               

1.284.889 lei; 

• 13,20% venituri obtinute din refacturarea utilitatilor catre chiriasi in suma de       

323.333 lei; 

•   9,62% venituri din vanzarea deseurilor metalice – 235.700 lei 

•   5,04% venituri realizate din prestari servicii – 123.463 lei; 

•   0,33 % venituri realizate din vanzarea stocurilor de marfa – 8.054 lei; 

•   2,69% venituri realizate din anularea ajustarilor de depreciere – 65.834 lei; 

•   4,45 % venituri financiare – 109.090 lei; 

• 12,21% alte venituri (variatia stocurilor si venituri din ajustari de depreciere pentru 

pierderea de valoare a imobilizarilor financiare) -  298.699 lei. 

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, materialelor, produselor 

finite si utilajelor ramase pe stocul societatii se prezinta astfel: 

0
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Evolutia vanzarilor de stocuri de natura materialelor, 

produselor finite si utilajelor

 
In evolutia vanzarilor, pe parcursul exercitiului financiar 2020, se disting mai multe grupe de 

venituri provenite din: 

• vanzari de produse finite, materii prime, materiale aflate pe stoc – in valoare de 3.854 lei, 

grupa care s-a caracterizat printr-o cifra de afaceri medie de 321 lei lunar, fiind in crestere fata 

de vanzarile anului 2019 si fata de prevederile BVC. 

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

4.200 lei, valoare care este sub previziunile din buget – 10.000 lei, dar peste realizarile din 

anul precedent.  

 

Lista utilajelor vandute in cursul anului 2020, este urmatoarea:  

Nr. 

Crt. 

Denumire Valoarea 

contabila ramasa 

Valoarea vanzare  

– lei - 

1 Masina de gaurit G10 0 600 

2 Masina de gaurit G13 0 600 

3 Presa hidraulica PH 40tf 0 3.000 

 Total  0 4.200 
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1.4    Evaluarea activitatii privind managementul riscului 

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

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

raportului dintre cerere si oferta.  

 

a) La data de 31.12.2020 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 3.353,68 

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 48,24 

16. Mecena SRL 36,00 

17. Mavi Logistc Rent SRL 845,00 

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 82,82 

23. Briqaprindere SRL 224,10 

24. Auto Crest Cusai SRL-D 257,60 

25. Tevi Mob Expert SRL-D 144,90 

26. I.I. Bordean George 41,86 

27. Sawdust SRL 270,00 

28. Zgimbi Serv SRL 93,50 

29. Protectmar SRL 148,74 

30. Extreme Route SRL 296,54 

31. Adimun Expert Metal SRL 257,40 

32. Freunde Express SRL 134,40 

33. Tidimida Construct SRL 100,00 

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 392,75 

44. Metavian Cod Expert SRL 79,20 
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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. T&C Construct SRL 260,00 

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 

57. Piatra Codlea SRL 47,50 

58. II Pinzariu Silviu 27,00 

59. Alra Land Con SRL 216,00 

 TOTAL 22.657,84 

 

b) Pe parcursul anului 2020 au fost reziliate urmatoarele contracte de inchiriere: 

• Auto Crest Cusai SRL – chirie lunara  450,00 EURO 

• Fergamo Set SRL – chirie lunara     66,50 EURO 

• Caffee Valmi SRL – chirie lunara     77,00 EURO 

• Bordean Ioan – chirie lunara      26,80 EURO 

• Qantum Credit IFN – chirie lunara     25,50 EURO 

• Transbus SA       28,50 EURO 

• T&C Construct SRL      68,40 EURO    

 

TOTAL                       742,70 EURO/luna 

 

c) De asemenea, pe parcursul anului 2020 au fost incheiate noi contracte de inchiriere, dupa 

cum urmeaza: 

• Triago Trading SRL – chirie lunara    156,00 EURO 

• Briqaprindere SRL – chirie lunara    224,10 EURO 

• Sawdust SRL – chirie lunara     270,00 EURO 

• Zgimbi Serv SRL  – chirie lunara      93,50 EURO 

• Tidimida Construct SRL – chirie lunara   100,00 EURO 

• II Pinzariu Silviu – chirie lunara      27,00 EURO 

• Mediterana Import-Export SRL – chirie lunara    39,24 EURO 

• Piatra Codlea SRL – chirie lunara      47,50 EURO 

• Alra Land Con SRL – chirie lunara    216,00 EURO 

• Rojub Wood SRL – chirie lunara    170,00 EURO 

• Extreme Route SRL – chirie lunara   201,00 EURO 

• Tevi Mob Expert SRL – chirie lunara    74,06 EURO 

 

TOTAL                              1.618,40 EURO/luna 

Rezulta ca, valoarea contractelor nou incheiate depasseste valoarea contractelor reziliate cu 

suma de 875,70 EURO/lunar. 

La data intocmirii prezentului raport, avem instiintare din partea chiriasului SC Dekofilm 

Romania SRL cu privire la incetarea contractului de inchiriere incepand cu data de 01.05.2021. 

Valoarea chiriei lunare a acestuia este de 5.300 EUR/lunar. 
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Indicatorii de risc financiar: 

• Rata indatorarii                2,10%   

• lichiditate curenta                16,44 

• lichiditate imediata     16,27 

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

indicatorii fiind in crestere fata de valorile inregistrate in 2019. 

Gradul de concentrare al clientilor. 

Cifra de afaceri realizata de societate, la nivelul anului 2020 a atins valoarea de 1.652.106 lei, 

veniturile din chirii detinand o pondere de 77,77% din aceasta. Societatea nu detine in portofoliu 

vreun chirias semnificativ – care sa depasea 30% din veniturile din chirii, portofoliu fiind compus 

din 59 chiriasi.  

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

Dekofilm Romania SRL,SC Triago Trading SRL, SC Root Technique SRL, SC Mavi Logistic 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, Compania Apa Brasov – pentru furnizarea 

apei 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 industriale 

este redusa. 

 

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII 

 

Pe parcursul exercitiului financiar 2020, 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 48.645 lei, ca urmare a lucrarilor de modernizare si reparatie 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 12.778,32 mp din care: 

-   10.366,57 mp – constructii industriale 

-     2.411,75 mp – platforme betonate 

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

constructii de 10.366,57 mp este de 37.121,43 mp si se compune din: 

•   4.223,24 mp – constructii care nu se pot inchiria 

• 12.446,89 mp – constructii greu de inchiriat 

• 20.451,30 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 
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- 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. 

 

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 2020, s-au efectuat pe piata 54 tranzactii cu un volum de 426.735 actiuni, cu o 

valoare de tranzactionare totala de 26.352,83 lei, respectiv un pret mediu de tranzactionare de 

0,0618 lei/actiune, aferent unei valori nominale de 0,10 lei/actiune. Valoarea actiunilor a 

inregistrat o scadere de 17,38% fata de anul precedent. 

3.2. In anul 2020, societatea a distribuit dividende actionarilor, in suma totala de 388.075 lei, iar 

in anul 2021, societatea poate distribui profitul net realizat, in procent de 95% sub forma de 

dividende acesta fiind la dispozitia actionarilor, acestia stabilind destinatia acestuia, conform 

prevederilor legale. 
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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 – pana la data de 10.11.2020, iar de la aceasta data de 

dl. Buzatu Florin Danut – desemnat ca Administrator Unic in sedinta AGA din data de 

09.11.2020. 

4.2. Activitatea Administratorului Unic in 2020 

In 2020, au avut loc 8 sedinte ale Administratorului Unic, sub indrumarea dlui Pascanu Ioan 

– Administrator Unic pana la 10.11.2020 si 3 sedinte ale Administratorului Unic, sub indrumarea 

dlui Buzatu Florin Danut – Administrator Unic de la data de 10.11.2020, deciziile fiind luate de catre 

acestia. 

In cadrul sedintelor cu Administratorul Unic, acesta 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.  

4.3. 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.  

Pe parcursul anului 2020, 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. Mandatul directorului societatii a 

expirat la data de 31.12.2020, iar incepand cu data de 01.01.2021, conducerea executiva a societatii a 

fost incredintata domnului Gherghita Adrian Constantin. 

4.4. Conflictele de interese 

In anul 2020, nu au fost identificate conflicte de interese intre Administratorul Unic, 

conducerea executiva si interesele societatii. 

4.5. Tratamentul aplicabil tranzactiilor cu entitati afiliate 

Societatea nu a avut pe parcursul anului 2020 relatii comerciale sau alte tranzactii cu entitati 

afiliate. 

4.6.  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 a fost asigurat de SC Acon Audit SRL Ploiesti – pana la data de 31.05.2020, iar de 

la 01.06.2020 este asigurat de SC ASIB CONT SRL Brasov. 
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5. SITUATIA FINANCIAR – CONTABILA  

 

Evolutia situatiei patrimoniale a societatii in perioada 2019 – 2020 este urmatoarea: 

Nr.crt. Elemente de bilant 2019 2020 

A Active imobilizate 8.847.977 8.544.163 

 Imobilizari necorporale 0 0 

 Imobilizari corporale 8.439.253 8.282.439 

 Imobilizari financiare 408.724 261.724 

B Active circulante 3.904.884 4.504.819 

 Stocuri  52.141 47.017 

 Creante  301.000 304.512 

 Disponibilitati  3.551.743 4.153.290 

 Total active 12.752.861 13.048.982 

C Cheltuieli inreg. in avans 10.681 11.536 

D Datorii  239.458 273.992 

 Datorii comerciale 45.528 31.021 

 Datorii catre actionari 146.080 194.619 

 Datorii catre personal  0 5.504 

 Datorii catre buget si alte 47.850 42.848 

E Venituri inreg. in avans 941.280 1.423.928 

F TOTAL ACTIV MINUS DATORII 11.582.804 11.362.598 

G Capital social 7.420.088 7.420.088 

H Rezerve  3.520.639 3.409.563 

 Rezerve din reevaluare 3.142.132 3.021.879 

 Alte rezerve 378.507 387.684 

I Rezultat reportat +253.991 +374.255 

J Rezultatul exercitiului +409.890 +167.869 

K Repartizarea profitului 21.804 9.177 

L TOTAL CAPITALURI 11.582.804 11.262.598 

 

Din analiza informatiilor prezentate mai sus rezulta ca in exercitiul financiar al anului 2020 au 

avut loc urmatoarele evolutii semnificative: 

• Activele imobilizate – valoarea acestora inregistreaza o scadere cu 303.814 lei, fata de valorile 

inregistrate in 2019, scadere datorandu-se urmatoarele inregistrari: 

• Incasarea a 2 rate din cadrul Planului de Reorganizare al societatii Organe de 

Asamblare in valoare totala de 210.000 lei; 

• Inregistrarea amortizarii anuale asupra activelor din patrimoniu – 205.459 lei; 

• Majorarea valorii unui activ prin reparatia capitala a acestuia – 48.645 lei; 

• Anularea ajustarilor de depreciere pentru sumele incasate in valoare totala de    

63.000 lei. 
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• Activele circulante – inregistreaza o crestere in suma de 599.935 lei, fata de aceeasi perioada a 

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

bancare la termen la BRD Codlea si BCR Codlea. Structura activelor circulante este: 

• Stocurile inregistreaza o scadere de 5.124 lei, scadere care se bazeaza pe vanzarea de 

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

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

• Creantele cresc usor fata de nivelul anului precedent – 3.512 lei, sold al creantelor 

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

• Disponibilitatile cresc fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 601.547 lei.  

 

• Cheltuielile inregistrate in avans – in suma de 11.536 lei - reprezinta: 

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

directorului, precum si abonamente de diverse publicatii pentru anul 2021. 

 

• Datoriile societatii cresc fata de aceeasi perioada a anului trecut cu suma de 34.534 lei. Datoriile 

inregistrate sunt datorii curente aferente in principal lunii decembrie 2020 si care se vor achita in 

prima parte a anului 2021. Ponderea cea mai mare o reprezinta datoriile catre actionari – 

reprezentand sumele nevirate Depozitarului Central SA in vederea achitarii catre actionari a 

sumelor reprezentand reducerea de capital din 2018, cat si a dividendelor aferente anilor 2018 si 

2019. Sumele nu au fost solicitate de Depozitarul Central SA, cauza fiind neprezentarea 

actionarilor pentru ridicarea sumelor cuvenite. 

Pe componente, situatia datoriilor este urmatoarea: 

• Datorii comerciale - 31.021 lei – reprezentand datorii catre furnizori – curente 

• Datorii catre actionari – 194.619 lei – reprezentand diferenta de virat pentru 

reducerea capitalului social si a dividendelor distribuite 

• Datorii catre buget si alte datorii – 48.352 lei – datoriile lunii decembrie care s-au 

achitat in ianuarie 2021.   

 

• Venituri inregistrate in avans – in suma de 1.423.928 lei, reprezinta avansul 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 scad cu 320.206 lei, scadere cauzata micsorarea profitului inregistrat in 

acest an. 

 

6. ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE COMPARATIV CU 

REALIZARILE ANULUI PRECEDENT CAT SI A PREVEDERILOR BUGETULUI 

DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 

 

Situatia contului de profit si pierdere comparativ cu realizarile anului 2019, precum si cu 

prevederile BVC pentru 2020 este redata sintetic in tabelul de mai jos:   

Denumire indicator Realizat 

2019 

Prevazut 

BVC 2020 

Realizat 

2020 

Variatie % 

- BVC 

Cifra de afaceri 1.963.475 1.597.600 1.652.106 103,41 

Venituri totale, din care: 2.764.598 1.937.600 2.159.044 111,43 

      Venituri din vanzari produse 2.562 3.600 3.854 107,06 

      Venituri din chirii 1.824.734 1.224.000 1.284.889 104,97 

      Alte venituri din exploatare 789.472 410.000 512.630 125,03 

      Venituri din vanzare utilaje, deseuri 2.605 210.000 239.900 114,24 

      Venituri financiare 145.225 90.000 117.771 130,86 

Cheltuieli totale, din care 2.328.518 1.841.500 1.975.506 107,28 
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       Cheltuieli materiale 9.733 9.600 3.527 36,74 

       Cheltuieli utilitati 184.929 131.300 171.577 130,68 

       Utilitati chiriasi 606.923 250.000 279.427 111,77 

       Cheltuieli cu personalul 522.907 549.000 548.260 99,87 

       Cheltuieli cu impozite si taxe 5.778 314.000 334.285 106,46 

       Cheltuieli cu amortizare si ajustari   

        pentru depreciere 

211.752 212.400 205.459 96,73 

       Alte cheltuieli de exploatare 786.497 375.200 432.971 115,40 

       Cheltuieli financiare 0 0 0 0 

Rezultat din exploatare +290.856 +6.100 +65.767 1078,15 

Rezultat financiar +145.224 +90.000 +117.771 130,86 

Rezultatul exercitiului +436.080 +96.100 +183.538 190,99 

 

 Diferenta dintre TOTAL VENITURI (2.159.044) si TOTAL CHELTUIELI (1.975.506) 

reflectate in situatia de mai sus, comparativ cu TOTAL VENITURI (2.084.529) si TOTAL 

CHELTUIELI (1.900.991) 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 crestere cu 254 lei, fata de 

prevederile BVC, in urma valorificarii de marfuri de natura materiilor prime, 

materialelor, produselor finite ramase in stoc. 

• Veniturile din chirii sunt peste nivelul prevazut in BVC cu 60.889 lei, crestere 

datorata de contractele de inchiriere nou incheiate. 

• Categoria “alte venituri din exploatare” inregistreaza o depasire in suma de 

102.630 lei, componenta acestei categorii fiind urmatoarea: 

• Venituri din refacturarea utilitatilor catre chiriasi in suma de 279.436 lei, o 

depasire de 29.436 lei fata de prevederile BVC, depasire care o regasim si in 

partea de cheltuieli de aceeasi natura; 

• Venituri din anularea ajustarilor pentru depreciere pentru: 

- stocul de marfa vandut pe parcursul anului – 65.834 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, cat si din refacturarea impozitului 

pe teren incasat de la cumparatorul terenului de sport – 43.905 lei; 

• Veniturile realizate din derularea contractului de distributie a energie 

electrice cu societatea ICCO Energ, in suma totala de 123.463 lei sunt sub 

nivelul prevazut cu suma de 36.537 lei; 

• Venituri din vanzare utilaje, deseuri – inregistram suma de 239.900 lei, cu      

29.900 lei peste nivelul prevazut initial in BVC. 

• Veniturile financiare – valoare inregistrata este compusa din: 

• Diferenta de valoare pozitiva a unitatilor de fond rascumparate din fondurile 

Simfonia de la BRD si fondurile detinute la BCR Codlea (aprilie 2020), 

precum si dobanda incasata la depozitele constituite (dupa aprilie 2020) – 

54.771 lei; 

• Anularea ajustarilor de depreciere a imobilizarilor financiare in urma 

incasarii pe parcursul anului a 2 rate din Planul de Reorganizare a societatii 

Organe de Asamblare Brasov – 63.000 lei. 
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CHELTUIELI: 

• Cheltuielile privind consumul de utilitati inregistrat pe parcursul anului se situeaza peste 

nivelul preconizat cu suma de 40.277 lei – 30,68%, datorita consumurilor destul de ridicate de 

energie electrica ale transformatoarelor care alimenteaza cu energie electrica chiriasii. Tot aici 

sunt incluse si costurile pentru apa pluviala, pentru anul 2020 societatea platind 37.134 lei; 

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

cu suma de 29.427 lei, crestere care se regaseste si in partea de venituri de aceeasi natura; 

• Cheltuielile privind personalul sunt in limitele prevazute in buget; 

• Cheltuieli cu impozitele si taxele in suma totala de 334.285 lei, incluzand taxele si 

impozitele locale, dar si fondul de mediu retinut la sursa asupra valorii deseurilor metalice 

vandute (2%) in suma de 3.179 lei; 

• Alte cheltuieli din exploatare inregistreaza o valoare totala de 432.971 lei, cu 57.771 lei 

peste prevederile BVC. 

 

Structura cheltuielor de la aceasta categorie este: 

- Cheltuieli privind descarcarea din gestiune a marfurilor vandute in suma de 78.520 

lei. Din aceasta suma s-a reluat pe venituri in urma anularii ajustarilor de depreciere 

suma de 65.834 lei; 

- Cheltuieli cu reparatiile in suma de 13.013 lei cu 42.987 lei sub nivelul prevazut, 

datorita renuntarii la refacerea hidroizolatiilor anumitor hale, renuntare cauzata de unele 

restrictii impuse de Pandemia COVID-19; 

- Cheltuieli cu prestatiile externe sunt peste nivelul estimat in BVC cu suma de        

24.206 lei, iar pe componente situatia se prezinta astfel: 

- cheltuieli cu tarife achitate la Depozitarul Central pentru reducerea 

capitalului social si distribuirii de dividende – 3.434 lei - neestimate; 

- cheltuieli cu efectuarea analizelor la apa potabila – 588 lei; 

- cheltuieli cu tariful auditorului financiar – aferent anului 2019 – 6.000 lei; 

- cheltuieli efectuate pentru Raportul de Evaluare cladiri la 31.12.2019,  

 

Analizand datele inregistrate in contul de profit si pierdere la finele anului 2020, precum si 

rezultatul brut inregistrat de +183.538 lei, acesta se situeaza peste nivelul prevazut in BVC 2020, 

cu 87.438 lei – 90,99%, astfel profitul net la finele anului este de 167.869 lei cu 122,05% peste 

nivelul prevazut. 

 

7.    REPARTIZAREA PROFITULUI NET 

Propunerea pentru repartizarea profitului net realizat in anul 2020 este: 

• constituirea de rezerve legale obligatorii –       9.176,91 lei; 

• repartizarea de dividende actionarilor –        158.692,19 lei. 

 

8.    LUCRARILE DE INVESTITII REALIZATE IN ANUL2020 

Pe parcursul anului 2020 au fost efectuate lucrari de investitii, sub forma de reparatie capitala 

a unui activ – Celula de Inalta tensiune – in suma de 48.645 lei, aceasta fiind continuarea actiunii 

incepute in 2019 cand s-a mai modernizat o astfel de celula, aducandu-se astfel la parametrii normali 

de functionare a acestora.  

  

9.    SITUATIA LITIGIILOR 

Prezentata in anexa. 
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 10.     OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2021 

Pentru exercitiul financiar 2021 ne propunem urmatoarele obiective: 

• 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; 

• valorificarea stocurilor ramase de produse finite, materii prime si materiale. 

 

 

 

 

 

Administrator Unic 

 

Ec. Florin Danut Buzatu  



 

 

 

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 
 

ANEXA LA RAPORTUL DE ADMINISTRARE 

DECLARATIE PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA 

2020 
 

 
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 - 11 

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 Persoana 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 separata ( 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.  

 

DA   

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   
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                           NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 

                                                                              2020 

 

    Nota 1 

    Active imobilizate 

 

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

    A - Sold la începutul exerciţiului financiar 

    B - Sold la sfârşitul exerciţiului financiar 

                                - lei - 

Denumirea 

elementului 

de 

imobilizare*) 

Valoarea bruta **) 

Ajustări de valoare***) 

(amortizări şi ajustări 

pentru depreciere sau 

pierdere de valoare) 

 A 
Creşteri 

****) 

Cedari 

transferuri 

si alte 

reduceri 

B A 

Ajustări 

înregistrate 

în cursul 

exerciţiului 

financiar 

Reduceri 

sau 

reluarii 

B 

 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7 

Imobilizari 

necorporale 
71.535 0 0 71.535 71.535 0 0 71.535 

Imobilizari 

corporale 
10.115.027 48.645 1.969 10.161.703 1.646.576 205.459 1.969 1.850.066 

Imobilizari 

financiare 
583.891 0 210.000 373.891 175.167 0 63.000 112.167 

Total  11.770.453 48.645 211.969 10.607.129 1.893.278 205.459 64.969 2.033.768 

 

 

 In categoria de “Active imobilizate” pe parcursul anului 2020 au avut loc urmatoarele inregistrari, pe 

langa inregistrarea amortizarii anuale: 

 

- Categoria “Imobilizari corporale” - majorarea valorii unui activ – “Celula inalta tensiune” – prin 

reparatia capitala a acestuia – suma 48.645; 

- Categoria “Imobilizari financiare” societatea a incasat 2 rate din Planul de Reorganizare al societatii 

Organe de Asamblare SA, plan care prevede rambursarea datoriilor pe o perioada de 3 ani. Odata cu 

incasarea s-a inregistrat si anularea ajustarilor de deprecierilor aferente, proportional cu sumele 

incasate. 

 

http://www.mecod.ro/
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    Nota 2 

    Ajustari pentru depreciere 
 

Denumirea 

Ajustarii pentru 

depreciere 

Sold la începutul 

exerciţiului 

financiar 

Transferuri**) Sold la sfârşitul  

exerciţiului 

financiar 
în cont din cont 

0 1 2 3 4=1+2-3 

Ajustari pentru 

deprecierea 

imobilizarilor corporale 

29.197 0 0 29.197 

Ajustari pentru 

deprecierea creantelor 
94.929 0 0 94.929 

Ajustari pentru 

deprecierea stocului de 

marfuri de natura 

materiilor prime, 

materialelor, pieselor de 

schimb, obiectelor de 

inventar, ambalajelor 

64.379 0 3.936 60.443 

Ajustari pentru 

deprecierea stocului de 

marfuri de natura 

produselor finite 

75.910 0 445 75.465 

Ajustari pentru 

deprecierea SDV-urilor 
57.486 0 57.486 0 

Ajustari pentru 

deprecierea debitorilor 

diversi 

3.968 0 3.968 0 

Ajustari pentru pierdea 

de valoare a sumelor 

datorate de entitati 

afiliate 

175.167 0 63.000 112.167 

Total  501.036 0 128.835 372.201 

   

Modificarile inregistrate pe parcursul anului 2020 sunt urmatoarele: 

  - iesirile din cont aferente ajustarilor pentru deprecierea materiilor prime, materiale au la baza 

vanzarile din acest an; 

 - ajustarile de depreciere pentru marfurile de natura produselor finite inregistreaza iesiri din cont 

aferente vanzarilor de stocuri din acest an; 

 - ajustarile de depreciere pentru deprecierea SDV-urilor au fost anulate in urma vanzarii acestor 

SDV-uri ca si deseu metalic, fiind specializate, ramase in stoc in urma incetarii activitatii de productie; 

 - ajustarile de depreciere pentru debitorii diversi au fost anulate in urma inchiderii procesului cu 

Cozac Nicolae si scoaterii din evidenta a creantei acestuia; 

  - s-au inregistrat iesiri din cont la categoria :Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor 

datorate de entitati afiliate”, pe baza incasarii a 2 rate din Planul de Reorganizare al societatii Organe de 

Asamblare SA. 
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    Nota 3 

    Repartizarea profitului 
 

Destinaţia profitului               Suma 

Profit net de repartizat: 167.869 

- rezerva legală                    9.177 

- dividende distribuite actionarilor 158.692 

  

Conform prevederilor legale, societatea a constituit rezerva legala in limita a 5% din profitul brut 

contabil in suma de 9.176,91 lei, iar diferenta de 158.692,19 lei este transferata in contul - Rezultat reportat, 

conf OMF 1802/2014, urmand a fi repartizata pe destinatiile aprobate de AGA in sedinta de aprobare a 

situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2020.  

 
  

    Nota 4 

    Analiza rezultatului din exploatare 

 

 
 

Denumirea indicatorului                
Exerciţiul financiar   

Precedent 2019 Curent 2020 

0 1 2 

1. Cifra de afaceri netă                             1.963.475 1.652.106 

2. Costul bunurilor vândute şi al 

serviciilor prestate (3)                                   
1.168.969 1.207.656 

3. Cheltuielile activităţii de bază                  1.168.969 1.207.656 

4. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 

nete  (1 - 2)                                            
+794.506 +444.450 

5. Cheltuielile de desfacere                         630.908 280.270 

6. Cheltuieli generale de administraţie              522.907 553.280 

7. Alte venituri din exploatare                      650.164 323.333 

8. Rezultatul din exploatare (4 - 5 - 6 + 7)        +290.855 +65.767 
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    Nota 5 

    Situaţia creanţelor şi datoriilor 

 
                   

Creanţe 
Sold la sfârşitul  

exerciţiului financiar    

Termen de lichiditate 

Sub 1 an Peste 1 an 

0 1=2+3 2 3 

Total, din care: 304.512 304.512 0 

Clienţi interni 190.889 190.889 0 

Efecte de primit de la clienti 68.106 65.106 0 

Clienti facturi de intocmit 41.136 41.136 0 

TVA neexigibil  570 570 0 

Creante de recuperat – concedii medicale 3.811 3.811 0 

      

Creantele provenite de la clienti inregistrate la finele anului 2020, sunt creante din categoria celor 

curente, aferente in principal pentru facturi emise pe luna noiembrie si decembrie, ele urmand a se incasa in 

perioada urmatoare. Nu inregistram creante asupra carora planeaza suspiciunea neincasarii, pentru a fi nevoie 

de constituirea de ajustari pentru depreciere. 

 Efectele de primit de la clienti (cont 413) sunt biletele la ordin primite de clienti pentru facturile emise 

si care au scadente in perioada urmatoare. 

Creantele provenite de la “Clienti facturi de intocmit” se refera la facturile ce urmeaza a fi emise in 

ianuarie 2021 pentru utilitatile consumate de catre chiriasii noastri si serviciile efectuate in luna decembrie 2020 

pentru diversi clienti. Acestea vor fi facturate in luna ianuarie 2021. 

Creante TVA neexigibil – reprezinta TVA aferent unei facturi din luna decembrie 2020, achitata in 

ianuarie 2021, al carui client aplica sistemul “TVA la incasare”.  

Creantele pentru concedii medicale platite, reprezinta sumele platite pentru concedii medicale pentru 

angajati, si care se vor recupera de la Casa Judeteana de Sanatate Brasov. 
 

                                                             

Datorii*) 
Sold la sfârşitul  

exerciţiului financiar 

Termen de exigibilitate 

Sub 1 an 1 - 5 ani Peste 5 ani 

0 1 = 2 + 3 + 4 2 3 4 

Total, din care: 273.992 273.992 0 0 

datorii – furnizori 25.857 25.857 0 0 

datorii – furnizori facturi nesosite  3.708 3.708 0 0 

datorii – bugetul asig. sociale 22.716 22.716 0 0 

Datorii – bugetul de stat 20.132 20.132 0 0 

Datorii - salariati 5.504 5.504 0 0 

Datorii – clienti creditori 1.455 1.455 0 0 

Datorii catre actionari – din 

reducerea de capital si dividende 
194.620 194.620 0 0 
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 Datoriile, deasemenea, sunt cele curente, aferente lunii decembrie 2020 de natura celor comerciale, catre 

salariati, catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale care se vor achita pe parcursul lunii ianuarie 2021. 

La 31.12.2020 societatea inregistreaza o datorie catre actionari provenita din operatiunea de reducere de 

capital aprobata de AGA in august 2018, urmand ca pe masura ce Depozitarul Central va solicita alimentarea 

contului pentru aceasta operatiune noi sa viram si diferenta ramasa in conturile noastre. Deasemenea societatea 

are la dispozitia Depozitarului Central suma de virat pentru plata dividendelor aferente anului 2018 – 45.455 si 

dividendelor aferente anului 2019 – 48.539 care nu au fost ridicate de actionari. 

La 31.12.2020 societatea nu inregistreaza datorii pentru care s-au depus garanţii sau pentru care au fost 

efectuate ipotecări sau sechestre, nu inregistreaza datorii restante fata de furnizori, personal, bugetul de stat sau 

bugetul asigurarilor sociale. 

 

    Nota 6 

    Principii, politici şi metode contabile 

     

    a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale sunt cele in 

vigoare la aceasta data si anume Legea Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare si Ordinul M.F.P. 

nr. 1802/2014. 

    b) Au fost respectate principiile şi politicile contabile, metodele de evaluare şi de la alte prevederi din 

reglementările contabile si anume: 

    - principiul continuitatii activitatii; 

    - principiul permanentei metodelor; 

    - principiul prudentei; 

    - principiul independentei exercitiului; 

    - principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv; 

    - principiul intangibilitatii; 

    - principiul necompensarii. 

    c) Suma dobânzilor incluse în costul produselor fabricate este de: - 

    d) Societatea aplica metoda FIFO, la iesirea din gestiune a stocurilor si altor active fungibile. 

     Deasemenea facem mentiunea ca societatea respecta Manualul de Politici Contabile elaborat de societate si 

aprobat prin Decizia 89/15.04.2015 de catre Consiliul de Administratie. 

 

 

     Nota 7 

    Actiuni si obligatiuni 

     

Data 
Nr. actiuni 

ordinare 

Valoare 

nominala 

(RON) 

Capital social Observatii 

01.01.2020 74.200.875 0,10 7.420.087,50  

31.12.2020   74.200.875 0,10 7.420.087,50  
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      Nota 8 

     Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere 

 

    Se fac menţiuni cu privire la: 

 

a) indemnizaţiile acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere.  

Societatea a fost administrata de: 

- Administrator Unic – dl. Pascanu Ioan, pana la data de 10.11.2020 

- Administrator Unic – dl. Buzatu Florin Danut, incepand cu data de 10.11.2020.  

Conducrea executiva a fost asigurata de director – dl. Ursu Nicolae. 

      

      Indemnizatii - Administrator Unic                                   2 pers.              90.318 RON  

      Indemnizatie - Director                      1 pers.            155.601 RON  

     

      b) salariaţi: 

    - număr mediu, pe anul 2020 a fost de 6 persoane.  

    - salarii plătite sau de plătit, aferente exerciţiului:          278.379 RON 

    - tichete de masa                19.380 RON  

    - cheltuieli cu asigurările sociale:                                      12.605 RON 

  

     Nota 9 

    Analiza principalilor indicatori economico-financiari: 

 

 A.Indicatori de lichiditate: 

 

                                       Active circulante          4.504.819 

Lichiditatea curentă = ------------------------- = --------------- = 16,44 

                                        Datorii curente              273.992 

 

                                        Active circulante – Stocuri       4.457.802  

Lichiditate imediată = ----------------------------------- = ---------------- = 16,27 

                                         Datorii curente               273.992 

 

 

Lichiditatea întreprinderii este o formă a echilibrului financiar al acesteia.  

Ea exprimă capacitatea unor active de a fi transformate la un moment dat în bani. 

 De regulă, valorile care trebuie să le ia indicatorii de lichiditate trebuie să fie mai mari decât 1, pentru a 

exprima o lichiditate bună.  

- Indicatorul de lichiditate curentă se situează într-o poziţie foarte bună faţă de valorile normale 

recomandate, el fiind de 16,44, in crestere usoara fata de valorile inregistrate in anul precedent si 

aceasta datorita cresterii disponibilitatilor. 

- Indicatorul de lichiditate imediată este si el situat intr-o pozitie foarte buna fata de nivelul 

recomandat el fiind de 16,27 situat deasemenea sub peste cel inregistrat in 2019, din acelasi motiv 

pentru care a crescut si indicatorul de lichiditate curenta, valoarea stocurilor fiind relativ mica. 
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 B. Indicatori de risc: 

 

                              Total datorii curente                      273.992 

Rata indatorarii = --------------------------- x 100 = ----------------- x 100 = 2,10% 

                                   Total active                            13.048.982 

 

Rata indatorarii ne arata ca 2,10% din totalul fondurilor de care dispune societatea provine din datorii deţinute 

(pasive curente + toate obligaţiile), menţionând aici că media pe industrie la noi în ţară este de 68%, in cazul 

nostru acest indicator s-a imbunatatit fata de nivelul inregistrat in 2019, datorita cresterii activelor detinute. 

 

                                              Profit înaintea plăţii dob. şi imp. profit 

Indic. privind acop. Dob. = ----------------------------------------------------  

                                                          Cheltuieli cu dobânda                                        

                                 

183.538 

                                          = -------------- = Nu este cazul 

                                                    0   

 

Mentionam ca societatea nu are de platit dobanzi. 

  Asa cum arata calculele de mai sus, societatea prezinta risc minim de a intra in incapacitate de 

plati, ea dispunand de resursele necesare acoperirii datoriilor curente. 

  

C.Indicatori de activitate:  

 

                                                    Costul vânzărilor             66.761 

Viteza de rotaţie a stocurilor = -------------------------- = --------------- = 1,36 

                                         Stocul mediu                48.947 

                

Sau 

 

                               Stoc mediu                            48.947 

Număr de zile  = ------------------------ x 365 = --------------- x 365 = 268 zile 

   de stocare       Costul vânzărilor                        66.761 

 

 Viteza de rotaţie a stocurilor a scazut semnificativ faţă de nivelul inregistrat in 2019, de la 0,16% la 

1,36%, concomitent cu reducerea numărului zilelor de stocare, de la 2.230 zile la 268 zile. Aceste modificări se 

datoreaza in cea mai mare parte lichidarii de stocuri de natura SDV-urilor care s-au valorificat ca deseu metalic. 

 

                                 Sold mediu clienţi                   239.736 

Viteza de rotaţie  = ------------------------- x 365 = -------------- x 365 = 53 zile 

a debitelor clienţi       Cifra de afaceri                    1.652.106      

 

 Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi a scazut fata de nivelul înregistrat in anul 2019 – aceasta aratand ca 

societatea crediteaza mai putin chiriasii care trec prin perioade dificile, incercand a pastra in continuare 

contractele de inchiriere. 
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                                     Sold mediu furnizori                   21.169 

  Viteza de rotaţie      = -------------------------- x 365 = --------------- x 365 = 8 zile 

a creditelor furnizori     Achiziţii de bunuri                    982.248 

 

 În ceea ce priveşte creditul-furnizor putem spune că şi în 2020 am beneficiat de finanţare pe seama 

surselor partenerilor de afaceri. Numărul de zile de credit-furnizor a scazut cu 5 zile fata de anul precedent. 

                              

 

    Cifra de afaceri          1.652.106 

Viteza de rotaţie a activelor = ----------------------- = ---------------- = 0,19 ori  

               imobilizate                  Active imobilizate       8.544.163 

  

Acest indicator este recomandabil a fi cât mai mare, la noi el a scazut putin fata de 2019 – de la 0,22 ori 

la 0,19 ori. Acesta  arata astfel că societatea nu evaluează corect eficacitatea activelor imobilizate prin analiza 

cifrei de afaceri, fapt care se datorează în cea mai mare măsură încetării activităţii de producţie şi a faptului că 

activele imobilizate generează venituri numai sub formă de închirieri, dar si acestea nu in totalitate.  

 

 

                                                   Cifra de afaceri         1.652.106 

Viteza de rotaţie a activelor = ----------------------- =------------------- = 0,13 ori 

                totale                           Total active              13.048.982 

 

 Şi acest indicator se mentine sub 1 si in scadere usoara fata de 2019. 

 

D.Indicatori de profitabilitate: 

 

 

                                            Profit brut + Chelt. cu dobânzi 

Rentabilitatea capitalului = ---------------------------------------- x 100 =   

           anagajat                                 Capital angajat 

 

                                               183.538 

                                        = ----------------- x 100  =  1,62% 

                                             11.362.599 

 

 Acest indicator a scazut fata de 2019, cu 57%, datorita scaderii profitului brut realizat in acest an, 

aceasta indicand că societatea reuseste, inca, să înregistreze profit de pe urma intregului capital angajat. Limita 

minimă recomandată pe care trebuie să o atingă acest indicator ar fi 20%.  

 

E. Indicatori de productivitatea muncii: 

 

                                           Cifra de afaceri               1.652.106 

Productivitate muncii =----------------------------- = ---------------- = 275.351 

                                       Nr. Mediu de salariaţi               6     

        Acest indicator înregistrează o mica scadere fata de anul 2019. 
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      Nota 10 

    Alte informaţii 

 

Se prezintă: 

Denumirea agentului economic: Societatea MECANICA CODLEA SA. 

Sediul: România, oraşul Codlea, str. Rampei, nr.1, jud. Braşov, telefon: 0268/254200, fax 0268/254190 

Forma juridică: Societatea Mecanica Codlea SA este persoană juridică română, cu capital privat, având forma 

juridică de societate pe acţiuni. 

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J08/37/1991. 

Cod Unic de Inregistrare: R01122928. 

Sectorul de activitate: cod CAEN conf. Ordinului nr. 601/2002 E/EL/29/2931; 2932. 

Principalele coduri CAEN: 

- 2830 – fabricarea tractoarelor, fabricarea de piese schimb şi subansamble pentru tractoare şi maşini 

agricole; 

- 6820 – închirierea şi sunînchirierea bunurilor proprii sau închiriate; 

- 3514 – comercializarea energiei electrice; 

- 3523 – comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte. 

Capital social: 7.420.087,50 RON. 

− Număr total de acţiuni: 74.200.875 

− Valoare nominală acţiune:  0,10 lei. 

− Tipul acţiunilor: nominative. 

Structura acţionariatului: La 31.12.2020 are următoarea componenţă: 

 - SIF Transilvania SA       81,072%  

- SC Reximper Prod SA                  11,044%   

- Alţi acţionari          7,884%          

Număr mediu de angajaţi:  6 persoane – 5 persoane cu contract individual de munca si 1 persoana cu 

contract de mandat. 

Administrarea societăţii în anul 2020 s-a efectuat de Administratorul Unic – dl. ec. PASCANU IOAN – 

pana la data de 10.11.2020, iar incepand cu aceasta data de dl. ec. BUZATU FLORIN DANUT.  

      Auditul financiar statutar este asigurat de catre firma SC Art Expert SRL Brasov, onorariul fiind de 12.000      

      RON, firma nu a efectuat şi alte servicii pentru societatea noastră. 

Auditul intern a fost asigurat de SC Acon Audit SRL Ploiesti, onorariul fiind de 1.000 lei/lunar – pana la 

data de 31.05.2020, incepand cu data de 01.06.2020, auditul intern este asigurat de SC Asib Cont SRL – 

onorariu este de 1.000 lei/lunar. 

      Conducerea executivă a societăţii pe parcursul anului 2020 a fost asigurată de: 

- sing. Nicolae URSU – director  

 

      Cifra de afaceri:  1.652.106 RON din care:  

- piata interna  100% 

- piata externa      0%  

     

     Cheltuielile inregistrate in avans reprezinta asigurarea cladirilor, asigurarea CASCO auto, asigurarea    

     administratorului unic si directorului, abonamente la diverse publicatii efectuate pentru anul 2021. 

 

Societatea este platitoare de impozit pe venit microintreprinderi, achitand pentru acest an suma de 15.669 

lei. 
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  Nota 11 

 Principalele evenimente din anul 2020 

 

 Pe parcursul anului 2020 societatea a înregistrat următoarele evenimente: 

 

- In noiembrie 2020, conform hotararii AGOA, a fost acceptata demisia Administratorului Unic – 

dl. Pascanu Ioan, incepand cu data de 10.11.2020 si cu aceeasi data a fost desemnat noul 

Administrator Unic – dl. Buzatu Florin Danut. 

 

- Pe parcursul anului societatea a vandut active de natura utilajelor ramase in urma incetarii 

activitatii de productie, prin licitaţie publică în valoare de 4.200 lei cuprinzând următoarele 

produse: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire Valoarea contabila 

ramasa 

Valoarea de vanzare – 

lei -     

1. Masina de gaurit G10 0 600 

2. Masina de gaurit G13 0 600 

3. Presa hidraulica PH 40tf 0 3.000 

 Total  0 4.200 

 

- Societatea a vandut deseuri metalice in valoare totala 235.700 lei, vanzare ce s-a efectuat in 

urma licitatiei publice cu strigare. 

 

- Societatea a incheiat in iunie 2018 o promisiune de vanzare prin semnarea unui Antecontract de 

Vanzare pentru terenul – baza sporiva in suprafata de 34.481,11 mp la pretul de 344.811,10 

EUR, actualizat in urma unui act aditional la 346.590 EUR, vanzarea efectiva urmand a avea loc 

dupa achitarea integrala a terenului, la termenul asumat de catre comparator prin antecontract in 

iunie 2021. In cursul anului 2020 societatea a incasat 4 rate in suma totala de 100.000 EUR – 

482.648 lei, sume care s-au inregistrat in contul “Venituri inregistrate in avans”. 

 

- Societatea a incasat ultimele 2 rate din Planul de Reorganizare al societatii Organe de Asamblare 

SA Brasov, rate in valoare de 210.000 lei, prevazute a fi achitate, ultima rata de incasat este 

prevazuta a fi incasata prin conversia in actiuni emise de Organe de Asamblare SA.  

 

 

 

  ADMINISTRATOR                  ÎNTOCMIT, 

 

  Numele şi prenumele ec. Florin Danut Buzatu  Numele şi prenumele ec. Simona Iatan 

  Semnătura _________________________      Calitatea CONTABIL SEF 

                                              Semnătura_______________________ 

  Ştampila unităţii                          Nr. de înregistrare în  

                                              organismul profesional  38196A                                    



 

Societatea MECANICA CODLEA SA  

 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

la data de 31.12.2020 
 

Denumirea elementului Exercitiul financiar  

Precedent  Curent  

A 1 2 

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:   

Incasari de la clienti  3.726.700 2.792.507 

Plati catre furnizori si angajati  2.202.407 1.832.640 

Dobanzi platite   

Impozit de profit platit 26.189 15.669 

Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor   

Trezorerie neta din activitati de exploatare  1.498.104 944.198 

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:   

Plati pentru achizitionarea de actiuni    

Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale 73.858 57.887 

Incasari din vanzarea de imobilizari corporale   

Dobanzi incasate 47.656 54.771 

Dividente incasate   

Trezorerie neta din activitati de investitie -26.202 -3.116 

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:   

Incasari din emisiunea de actiuni    

Incasari din imprumut pe termen lung    

Plata datoriilor aferente leasingu-ului finaciar    

Dividente platite – Actiuni platite 871.483 339.535 

Trezorerie neta din activitati de finantare -871.483 -339.535 

Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie 600.418 601.547 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar 2.951.324 3.551.743 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar 3.551.743 4.153.290 

ADMINISTRATOR INTOCMIT 

Numele si prenumele Numele si prenumele 

Ec. Florin-Danut Buzatu Ec. Simona Olguta Iatan 

Semnatura Semnatura 

Stampila entitatii Nr. Inreg. la organismul 

profesional 38196A 
 

 

 

 



Societatea MECANICA CODLEA SA  

 

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 

la data de  31.12.2020 

 

Denumirea elementului Sold la 

inceputul 

exercit. 

financiar  

Cresteri  Reduceri  Sold la 

sfarsitul 

exercitiului 

financiar  

TOTAL, 

din care: 

Prin 

transfer 

TOTAL, 

din care: 

Prin 

transfer 

A 1 2 3 4 5 6 

Capital subscris 7.420.088 - - - - 7.420.088 

Patrimoniul regiei  - - - - - - 

Prime de capital - - - - - - 

Rezerve din reevaluare 3.142.131 - - 120.252 - 3.021.879 

Rezerve legale 378.507 9.177 - - - 387.684 

Rezerve statutare sau contractual - - - - - - 

Rezultat reportat provenit din surplusul 

din rezerve din reevaluare 

253.532 120.252 - - - 373.784 

Alte rezerve - - -  - - 

Actiuni proprii - - - - - - 

Rezultatul reportat reprezentand 

profitul nerepartizat sau 

pierderea neacoperita 

Sold C 459 388.087 - 388.075 - 471 

Sold D - - - - - - 

Rezultatul reportat provenit din 

adoptarea pentru prima data a 

IAS, mai putin IAS299 

Sold C - - - - - - 

Sold D - - - - - - 

Rezultatul reportat provenit din 

corectarea erorilor contabile 

Sold C - - - - - - 

Sold D - - - - - - 

Rezultatul reportat provenit din 

trecerea la aplicarea OMFP 

1752/2005 

Sold C - - - - - - 

Sold D - - - - - - 

Profitul sau pierderea 

exercitiului financiar 

Sold C 409.891 167.869 - 409.891 - 167.869 

Sold D - - - - - - 

Repartizarea profitului 21.804 9.177 - 21.804 - 9.177 

TOTAL capitaluri proprii 11.582.804 676.208 - 896.414 - 11.362.598 

ADMINISTRATOR INTOCMIT 

Numele si prenumele Numele si prenumele 

Ec. Florin-Danut Buzatu Ec. Simona Olguta Iatan 

Semnatura Semnatura 

Stampila entitatii Nr. Inreg. la organismul 

profesional 38196A 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea 

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

 

   

 

DECLARATIE 

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 

 

 

 S-au intocmit Situatiile Financiare anuale la 31.12.2020 pentru: 

 

Societatea MECANICA CODLEA SA 

JUDETUL BRASOV 

LOCALITATEA CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1 

NR. REG. COMERTULUI: J08/37/1991 

FORMA DE PROPRIETATE: 34 – SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI 

ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 2830 FABRICARE MASINI SI UTILAJE 

PENTRU AGRICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE 

COD UNIC DE INREGISTRARE: RO1122928 

 

 Subsemnatul Buzatu Florin-Danut isi asuma raspunderea pentru intocmirea 

situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirm ca: 

 

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in 

conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. 

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, 

performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea 

desfasurata. 

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. 

 

 

 

 

 

 

 Semnatura 

 

   

  

http://www.mecod.ro/







