








































 
 

1 

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 

 

   

                           NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 

                                                                              2019 

 

    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 
10.052.961 62.066 0 10.115.027 1.434.824 211.752 0 1.646.576 

Imobilizari 

financiare 
908.891 0 325.000 583.891 301.864 0 97.500 204.364 

Total  11.033.387 62.066 325.00 10.770.453 1.808.223 211.752 97.500 1.922.474 

 

 

 In categoria de “Active imobilizate” pe parcursul anului 2019 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; 

- Categoria “Imobilizari financiare” societatea a incasat 4 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 deprecierilor aferente proportional cu sumele incasate. 

 

 

http://www.mecod.ro/


 
 

2 

 

    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 

68.511 0 4.132 64.379 

Ajustari pentru 

deprecierea stocului de 

marfuri de natura 

produselor finite 

77.512 0 1.602 75.910 

Ajustari pentru 

deprecierea SDV-urilor 
57.486 0 0 57.486 

Ajustari pentru 

deprecierea debitorilor 

diversi 

3.968 0 0 3.968 

Ajustari pentru pierdea 

de valoare a sumelor 

datorate de entitati 

afiliate 

272.667 0 97.500 175.167 

Total  604.270 0 103.234 501.036 

   

Modificarile inregistrate pe parcursul anului 2019 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; 

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

datorate de entitati afiliate”, pe baza incasarii a 4 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: 409.891 

- rezerva legală                    21.804 

- dividende distribuite actionarilor 388.087 

  

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

contabil in suma de 21.804,01 lei, iar diferenta de 388.087,17 lei este transferata in Rezultatul reportat, conf 

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

financiare ale exercitiului financiar 2019.  
  

 

 

 

    Nota 4 

    Analiza rezultatului din exploatare 

 
 

Denumirea indicatorului                
Exerciţiul financiar   

Precedent 2018 Curent 2019 

0 1 2 

1. Cifra de afaceri netă                             2.174.590 1.963.475 

2. Costul bunurilor vândute şi al 

serviciilor prestate (3)                                   
1.437.547 1.168.969 

3. Cheltuielile activităţii de bază                  1.437.547 1.168.969 

4. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 

nete  (1 - 2)                                            
+737.043 +794.506 

5. Cheltuielile de desfacere                         1.189.653 630.908 

6. Cheltuieli generale de administraţie              485.057 522.907 

7. Alte venituri din exploatare                      1.142.606 650.164 

8. Rezultatul din exploatare (4 - 5 - 6 + 7)        +204.939 +290.855 
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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: 301.000 301.000 0 

Clienţi interni 233.760 233.760 0 

Efecte de primit de la clienti 17.567 17.567 0 

Clienti facturi de intocmit 49.153 49.153 0 

Creante de recuperat – concedii medicale 520 520 0 

      

Creantele provenite de la clienti inregistrate la finele anului 2019, 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 2020 pentru utilitatile consumate de catre chiriasii noastri si serviciile efectuate in luna decembrie 2019 

pentru diversi clienti. Acestea vor fi facturate in luna ianuarie 2020. 

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

angajati, pentru care s-au depus cerere de recuperare 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: 239.458 239.458 0 0 

datorii – furnizori 22.152 22.152 0 0 

datorii – furnizori facturi nesosite  23.377 23.377 0 0 

datorii – bugetul asig. sociale 19.171 19.171 0 0 

Datorii – bugetul de stat 9.999 9.999 0 0 

Datorii – creditori diversi 18.679 18.679   

Datorii catre actionari – din 

reducerea de capital  
146.080 146.080 0 0 

   

Datoriile, deasemenea, sunt cele curente, aferente lunii decembrie 2019 de natura celor comerciale, 

bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale care se vor achita pe parcursul lunii ianuarie 2020. 
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La 31.12.2019 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 si care nu 

au fost solicitate de actionari. 

La 31.12.2019 societatea a inregistrat o datorie catre creditorul Paun Florin, datorie provenita din 

pagubele produse de societatea noastra proprietatii acestuia, in urma unor fenomene meteo extreme si care au 

fost obtinute in instanta.  

La 31.12.2019 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 

01.01.2019 74.200.875 0,1 7.420.087,50  

31.12.2019   74.200.875 0,1 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 Administratorul Unic – dl. Pascanu Ioan, iar conducrea executiva de 

director – dl. Ursu Nicolae. 

      

      Administrator Unic                                    1 pers.              79.321 RON  

      Conducere executiva societate                   1 pers.            137.121 RON  

     

 

      b) salariaţi: 

    - număr mediu, pe anul 2019 a fost de 6 persoane.  

    - salarii plătite sau de plătit, aferente exerciţiului:          276.158 RON 

    - tichete de masa                20.610 RON  

    - cheltuieli cu asigurările sociale:                                      12.063 RON 

  

     Nota 9 

    Analiza principalilor indicatori economico-financiari: 

 

 A.Indicatori de lichiditate: 

 

                                       Active circulante          3.904.884 

Lichiditatea curentă = ------------------------- = --------------- = 16,31 

                                        Datorii curente              239.458 

 

                                        Active circulante – Stocuri       3.852.743  

Lichiditate imediată = ----------------------------------- = ---------------- = 16,09 

                                         Datorii curente               239.458 

 

 

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 16,31, in crestere semnificativa fata de valorile inregistrate in anul 

precedent si aceasta datorita cresterii disponibilitatilor si reducerii datoriilor. 

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

recomandat el fiind de 16,09 situat deasemenea sub peste cel inregistrat in 2018, 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                      239.458 

Rata indatorarii = --------------------------- x 100 = ----------------- x 100 = 1,88% 

                                   Total active                            12.752.861 

 

Rata indatorarii ne arata ca 1,88% 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 2018, datorita reducerii datoriilor curente. 

 

                                              Profit înaintea plăţii dob. şi imp. profit 

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

                                                          Cheltuieli cu dobânda                                        

                                 

436.080 

                                          = -------------- = 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             8.665 

Viteza de rotaţie a stocurilor = -------------------------- = --------------- = 0,16 

                                         Stocul mediu                52.948 

                

Sau 

 

                               Stoc mediu                            52.948 

Număr de zile  = ------------------------ x 365 = --------------- x 365 = 2.230 zile 

   de stocare       Costul vânzărilor                        8.665 

 

 Viteza de rotaţie a stocurilor a crescut faţă de nivelul inregistrat in 2018, de la 0,15% la 0,16%, 

concomitent cu reducerea numărului zilelor de stocare, de la 2.428 zile la 2.230 zile. Aceste modificări se 

datoreaza in cea mai mare parte stocului invechit care a ramas de valorificat, uzura fizica si morala a acestor 

stocuri crescand de la an la an. 

 

                                 Sold mediu clienţi                   335.020 

Viteza de rotaţie  = ------------------------- x 365 = -------------- x 365 = 62 zile 

a debitelor clienţi       Cifra de afaceri                    1.963.475      

 

 Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi s-a mentinut la acelasi nivel înregistrat si in anul 2018 – aceasta 

aratand ca societatea crediteaza in continuare chiriasii care trec prin perioade dificile, incercand a pastra in 

continuare contractele de inchiriere. 
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                                     Sold mediu furnizori                   54.237 

  Viteza de rotaţie      = -------------------------- x 365 = --------------- x 365 = 13 zile 

a creditelor furnizori     Achiziţii de bunuri                   1.472.247 

 

 În ceea ce priveşte creditul-furnizor putem spune că şi în 2019 am beneficiat de finanţare pe seama 

surselor partenerilor de afaceri. Numărul de zile de credit-furnizor a crescut cu o zi fata de anul precedent. 

 

                                      

 

    Cifra de afaceri          1.963.475 

Viteza de rotaţie a activelor = ----------------------- = ---------------- = 0,22 ori  

               imobilizate                  Active imobilizate       8.847.977 

  

Acest indicator este recomandabil a fi cât mai mare, la noi el a scazut putin fata de 2018 – de la 0,24 ori 

la 0,22 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         1.963.475 

Viteza de rotaţie a activelor = ----------------------- =------------------- = 0,15 ori 

                totale                           Total active              12.752.861 

 

 Şi acest indicator se mentine sub 1 si in scadere fata de 2018. 

 

D.Indicatori de profitabilitate: 

 

 

                                            Profit brut + Chelt. cu dobânzi 

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

           anagajat                                 Capital angajat 

 

                                               436.080 

                                        = ----------------- x 100  =  3,76% 

                                             11.582.804 

 

 Acest indicator a scazut fata de 2018, cu 5%, 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               1.963.475 

Productivitate muncii =----------------------------- = ---------------- = 280.496 

                                       Nr. Mediu de salariaţi             7     

        Acest indicator înregistrează o crestere fata de anul 2018, reducerii numarului de salariati. 
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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 31.12.2019 are următoarea componenţă: 

 

 - SIF Transilvania SA       81,072%  

- SC Reximper Prod SA                  11,044%   

- Alţi acţionari          7,884%          

 

Număr mediu de angajaţi:  7 persoane – 6 persoane cu contract individual de munca si 1 persoana cu 

contract de mandat. 

Administrarea societăţii în anul 2019 s-a efectuat de Administratorul Unic – dl. ec. PASCANU IOAN.  

     

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 este asigurat de SC Acon Audit SRL Ploiesti, onorariul fiind de 1.000 lei/lunar. 

 

      Conducerea executivă a societăţii pe parcursul anului 2019 a fost asigurată de: 

- sing. Nicolae URSU – director  

 

      Cifra de afaceri:  1.963.475 RON din care:  

- piata interna  100% 

- piata externa      0%  
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     Cheltuielile inregistrate in avans reprezinta asigurarea cladirilor, asigurarea CASCO auto, asigurarea    

     administratorului unic si directorului, abonamente la diverse publicatii efectuate pentru anul 2020. 

 

Societatea este incepand cu 01.01.2019 platitoare de impozit pe venit microintreprinderi, achitand pentru 

acest an suma de 26.189 lei. 
    

Nota 11 

 Principalele evenimente din anul 2019 

 

 Pe parcursul anului 2019 societatea a înregistrat următoarele evenimente: 

 

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

activitatii de productie, prin licitaţie publică în valoare de 2.605 lei cuprinzând următoarele 

produse: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire Valoarea contabila 

ramasa 

Valoarea de vanzare – 

lei -     

1. Instalatie sudura ISM 0 2.605 

 Total  0 2.605 

 

- 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, 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 2019 societatea a 

incasat 4 rate in suma totala de 100.000 EUR – 475.145 lei, sume care s-au inregistrat in contul 

“Venituri inregistrate in avans”. 

 

- La data de 19.09.2019, societatea reziliaza contractul de inchiriere cu firma NBHX Rolem SRL 

– cel mai important chirias pana la acea data – veniturile lunare din chirii scazand incepand cu 

aceasta data cu aprox. 70.100 lei/lunar. Societatea a luat mai multe masuri pentru a diminua 

impactul negativ asupra BVC, cum ar fi: reducerea cheltuielilor cu firma de paza prin reducerea 

unui post, sistarea functionarii unui transformator de energie electrica, precum si intensificarea 

activitatii de publicitate in vederea inchirierii acestui spatiu.  

 

 

 

 

 ADMINISTRATOR                  ÎNTOCMIT, 

 

 Numele şi prenumele sing. Ursu Nicolae        Numele şi prenumele ec. Iatan Simona 

 Semnătura _________________________      Calitatea CONTABIL SEF 

                                             Semnătura_______________________ 

 Ştampila unităţii                          Nr. de înregistrare în  

                                             organismul profesional  38196A                                    



Societatea MECANICA CODLEA SA  

 

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 

la data de  31.12.2019 

 

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 3.263.683 - - 121.552 - 3.142.131 

Rezerve legale 356.703 21.804 - - - 378.507 

Rezerve statutare sau contractual - - - - - - 

Rezultat reportat provenit din surplusul 

din rezerve din reevaluare 

131.980 121.552 - - - 253.532 

Alte rezerve - - -  - - 

Actiuni proprii - - - - - - 

Rezultatul reportat reprezentand 

profitul nerepartizat sau 

pierderea neacoperita 

Sold C - 377.397 - 376.939 - 459 

Sold D - - - - - - 

Rezultatul reportat provenit din 

adoptarea pentru prima data a 

IAS, mai putin IAS29
9 

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 400.203 409.891 - 400.203 - 409.891 

Sold D - - - - - - 

Repartizarea profitului 22.806 21.804 - 22.806 - 21.804 

TOTAL capitaluri proprii 11.549.851 908.840 - 875.888 - 11.582.804 

ADMINISTRATOR INTOCMIT 

Numele si prenumele Numele si prenumele 

Sing. Ursu Nicolae Ec. Iatan Simona 

Semnatura Semnatura 

Stampila entitatii Nr. Inreg. la organismul 

profesional 38196A 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Societatea MECANICA CODLEA SA  

 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

la data de 31.12.2019 
 

Denumirea elementului Exercitiul financiar  

Precedent  Curent  

A 1 2 

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:   

Incasari de la clienti  3.747.271 3.726.700 

Plati catre furnizori si angajati  2.463.809 2.202.407 

Dobanzi platite - - 

Impozit de profit platit 78.990 26.189 

Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor - - 

Trezorerie neta din activitati de exploatare  1.204.472 1.498.104 

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:   

Plati pentru achizitionarea de actiuni  - - 

Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale 7.485 73.858 

Incasari din vanzarea de imobilizari corporale - - 

Dobanzi incasate 183.678 47.656 

Dividente incasate - - 

Trezorerie neta din activitati de investitie 176.193 -26.202 

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 4.306.100 871.483 

Trezorerie neta din activitati de finantare -4.306.100 -871.483 

Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie 5.876.759 600.419 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar -2.925.435 2.951.324 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar 2.951.324 3.551.743 

ADMINISTRATOR INTOCMIT 

Numele si prenumele Numele si prenumele 

Sing. Ursu Nicolae Ec. Iatan Simona 

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 RO33 RNCB 0054 0094 0172 0001 – BCR 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 31.12.2019 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 EXPLOAT. FORESTIERE 

COD UNIC DE INREGISTRARE: RO1122928 

 

 Subsemnatul Ursu Nicolae isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor 

financiare anuale la 31.12.2019 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. 
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