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 SOCIETATEA COMERCIALÃ                                                       
   “MOBEX” SA TG.MURES 

 

 

                               RAPORTUL ANUAL AL  ADMINISTRATORILOR 

                                    PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR 2019 

 

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

1802/2014, pentru exerciţiul financiar 01.01.2019 – 31.12.2019 

Societatea comerciala:  MOBEX SA 

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

Număr de telefon: 0265 210652,   fax:  0265 211020 

Cod unic de înregistrare: RO 1222544 

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

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

tranzactionare, la categoria AeRO Standard, simbol: MOBG 

Capital social subscris si vărsat: 4.238.357 lei; 

I. Analiza activitatii societatii comerciale 
1. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale 

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

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

(cod CAEN: 3109 Fabricarea de mobila). 

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

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

tapiţerii, statuete. Societatea îşi desfăşoară activitatea pe două platforme de producţie situate în 

Tg.Mureş (pe o suprafaţă de 92.034 mp) şi în Reghin (pe o suprafaţă de 75.489 mp). Toate 

spaţiile de desfăşurare a  activităţii sunt proprietatea societăţii. Activitatea se desfasoara in 5 

secţii din care 2 secţii sunt pentru productie de mobilă, o secţie pentru confectionat semifabricate 

masive, o secţie prelucrat panouri (croit PAL şi furnire)  şi o secţie de întreţinere. 

  

2. Elemente de evaluare generala: 

Principalii indicatori s-au realizat comparativ cu anul 2018, după cum urmează: 

 

Denumire indicator U.M. 
Anul Anul  % 

2018 2019 2019/2018 

Producţie mobilă total mii euro 4.692 3.328 70,9% 

Livrări total mobila-din care : mii euro 4.700 3.714 
79,0% 

-export mii euro 3.266 2.305 70,6% 

    -relaţia vest mii euro 2.432 1.766 72,6% 

    -relaţia est mii euro 834 539 64,6% 

 -intern mii euro 1.434 1.409 98,3% 

Nr. mediu scriptic persoane 337 222 -115 

Productivitatea muncii euro/pers. 13.923 14.991 107,7% 

Cifra de afaceri mii  lei 23.307 22.370 96,0% 

Profit net mii  lei -1.755 -1.840  
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3. Evaluarea activităţii de vânzare 

 

Cifra de afaceri a scazut  faţă de anul precedent cu 4,0 %.   

Cifra de afaceri a fost obţinută astfel : 

  -  din productia si vanzarea mobilei   21.047  mii lei, cu 4,4% mai putin fata de anul precedent; 

  -  comercializarea produselor cantinei  1.323 mii lei, cu 2,5% mai mult fata de anul precedent. 

Din total productie de mobila s-a vandut la export si intracomunitar   62,1 %, astfel : 

- 47,6 % pe relaţia vest:  Anglia, Olanda, Franţa, Danemarca; 

- 14,5 % pe relaţia est: Ukraina, Rusia, Republica Moldova, Kazakstan etc. 

 

Vanzarile pe piata externa au scazut, vanzarile pe piata interna s-au mentinut.  

 

In anul 2019 dispersia pe clienţi a fost echilibrata, ceea ce asigura o mai mare siguranţă în ceea ce 

priveşte continuitatea activităţii si reducerea riscurilor comerciale.  

 

 
 

 

Vanzarile la intern se realizeaza pe mai multe cai: vanzari catre persoane fizice prin 

intermediul magazinului Mobex si a magazinelor partenere din tara care au expusa mobila Mobex 

in regim de consignatie; amenajari hoteliere, amenajari spatii publice, amenajari speciale, alti 

clienti interni.  

 

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

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

implicate, informăm Adunarea Generală a Acţionarilor că există un contract de vânzare mobilier 

încheiat de societate cu persoane afiliate, respectiv cu firma MDL MOBISTIL SRL 

BUCUREŞTI, la care domnul Popescu Mihail este asociat. In cadrul acestui contract au fost 

respectate interesele societăţii, condiţiile contractuale au fost aceleaşi cu cele ale celorlalţi clienţi 

similari existenţi pe piaţă. Valoarea cifrei de afaceri derulate in anul 2019 cu acest client a fost de 

368 mii lei, reprezentand 1,65% din cifra de afaceri anuala. 

 De asemenea, cu persoana afiliata Moxprim SRL s-au derulat vanzari de materiale si 
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inchirieri de active in valoare de 3.235 mii lei precum si achizitii de semifabricate in valoare de 

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

 

Pentru mentinerea vanzarilor pe piaţa de est precum si pentru dezvoltarea pieței interne 

SC MOBEX SA a participat la BIFE Bucureşti (septembrie 2019). La acest târg s-au expus 

garnituri noi: sufragerie Gustav, sufragerie Medalion, dormitor Elysee, Sufragerie Limoges, piese 

de mobilier pentru camera de hotel, piese de mobilier din colectiile Kristine si Orlando. 

De asemenea societatea a participat la targul de mobila de la Moscova (noiembrie 2019) 

si de la Koln (ianuarie 2019), Paris (septembrie 2019), targuri la care a prezentat produse 

specifice acestor piete. 

 In anul 2020 societatea intentioneaza sa participe la targul de la Milano si la cel de la 

Moscova. De asemenea pentru a ne mentine pozitia pe piata interna vom participa la BIFE 

Bucuresti. 

 

 

Situatia concurenţială 

 

Principalii concurenţi ai societăţii noastre sunt : grupul SIMEX Simleul Silvaniei, 

Ardudana SA Satu Mare, MC MOBILI  SA  Iaşi, Monte Cristo Mobili SRL Iasi, Resetar Satu 

Mare. 

Nu suntem dependenţi de un singur client pe nici o piaţa.. 

In vederea contracarării concurentei intre revânzători pe piața de est, societatea si-a 

schimbat politica de vânzare alegând cei mai potenți si serioși clienți existenți oferindu-le in acest 

scop programe noi in exclusivitate. Prin acest sistem de vânzare prețul poate fi controlat la 

clientul final, se elimina practicile neconvenționale de vânzare din Rusia, iar adaosurile 

comerciale ale revânzătorilor pot fi ajustate pozitiv. In aceste condiții revânzătorii au interes sa 

promoveze, sa expună si sa susțină un program, concentrându-și resursele financiare si umane 

pentru a creste volumul si implicit profitul. 

 

 

Probleme  de calitate 

 

In societate a fost implementat sistemul de management al calităţii conform cerintelor 

standardului SR EN ISO 9001 inca din anul 2001. La inceputul anului 2019 s-a efectuat auditul 

de recertificare pentru mentinerea certificarii Sistemului de Management Integrat – Calitate – 

Mediu - Sanatate si Securitate Ocupationala, facandu-se totodata si trecerea la noile standarde 

ISO 9001:2015, ISO14001:2015 si BS OHSAS 18001:2008. 

Sistemul de management implementat este capabil sa facă fata la cele mai moderne 

cerinţe ale clientilor. 

In anul 2019 reclamaţiile clienţilor s-au datorat in cele mai multe cazuri problemelor de 

manipulare si transport, de finisaj, precum si defectelor de prelucrare. 

Pentru reducerea numărului de reclamaţii, in urma analizei cauzelor acestora s-au efectuat 

îmbunătățiri ale soluțiilor constructive de ambalare si instruiri ale personalului muncitor. 

Mobex SA este angajata deplin in satisfacerea cerinţelor clienţilor săi, iar reclamaţiile au 

fost soluţionate prin: acordarea de piese de schimb si deplasarea echipelor de service la client.  

 

 

4. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala. 

In anul 2019, asigurarea materialelor s-a făcut in proportie de 81,9% de la furnizori din 

ţară şi de 18,1% de la furnizori din comunitatea europeana. Din tara se asigura urmatoarele 

materiale: busteni, cherestele, PAL, furnire, sticle, oglinzi si majoritatea feroneriilor. 

Intracomunitar achizitionam materialele chimice (lac, diluant) şi o parte din feronerie si materiale 
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de tapiterie. 

In general societatea a derulat activitatea de aprovizionare prin intermediul unor firme 

traditional  furnizoare, care au făcut dovada de-a lungul anilor că pot  asigura necesarul de 

materiale la timp şi de bună calitate, oferind în acelaşi timp şi o siguranţă în relaţiile contractuale.  

In general, stocurile de materiale au fost în permanenţă la un nivel optim, care a asigurat 

continuitatea activităţii, nefiind înregistrate întreruperi ale procesului de fabricaţie din cauza 

lipsei de materiale.  

Preţurile de achizitie utilizate de furnizori in anul 2019 la materiile prime au avut creşteri 

fata de cele ale anului precedent astfel: materialele stratificate: PAL, MDF, Panel 5%, feronerie 

cu cca 10-15%, furnir cu pana la 20% in funtie de specie, sticla, oglinda cu cca 20%, materiale 

chimice cca 1-2%. Principalul motiv invocat de furnizori pentru cresterea de pret este cresterea 

costului de fabricatie odata cu cresterea salariilor si a pretului energiei. Material lemnos busteanul 

de fag si de stejar s-a mentinut la acelasi pret.  

Atelierul de proiectare impreuna cu responsabilii cu achizitiile de materiale au propus si 

implementat solutii tehnice care au ponderat partial cresterea pretului la materii prime in valoarea 

produsului finit, dar aceste solutii nu au acoperit integral aceasta majorare.  

 

 

5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății In anul 2018, se constata o scădere atât a  

numărului  mediu  cat si a numarului efectiv la finele exercițiului financiar, astfel: 

 

Anul 2016 2017 2018 2019 Scădere 2019-

2018 

Numar mediu salariati 441 413 337 222 -115 

Efectiv de salariați la 

finele anului 

435 403 306 207 -99 

 

Pe sectoare de activitate, structura personalului se prezintă astfel: 

     - in activitatea industriala   220  angajați; 

     - in activitatea de cantina      11 angajați. 

După nivelul de pregătire al salariaților, distingem: 15 persoane cu studii superioare, 19 cu studii 

medii si 186 muncitori. 

La nivelul societăţii este constituit legal un sindicat. Din total salariaţi, 71,4% sunt 

membri de sindicat, iar diferendele dintre administraţie, conducerea executiva si salariaţi in anul 

2019 au fost rezolvate pe cale amiabila. Contract colectiv de munca 2019-2020 este valabil pana 

la data de 28.03.2020. 

Salariul mediu pe societate realizat in anul 2019 a crescut de la 2.547 lei la 2.791, o 

crestere de 9,5%, in timp ce salariul mediu pe economie a crescut cu 21,9%. Fata de salariul 

mediu pe economie (5.072 lei), salariul mediu al societatii este la  55%.  Fata de salariul mediu pe 

ramura (2.978 lei) salariul mediu al societii este mai mic cu 17%. Diferenta dintre salariul mediu 

pe economie si cel al societatii este din ce in ce mai mare, in anul 2017 era de 30%, in anul 2018 

de 39% iar acum este de 45%. 

In ultimii ani, majorarile salariale s-au acordat sub presiunea cresterii salariului minim 

garantat in plata. Acesta, in perioada 2015-2019 (5 ani) s-a dublat, majorandu-se de la 975 lei (la 

01.01.2015) la 2.080 la 01.01.2019. Majorarea salariului minim garantat in plata, de la 

01.01.2020, la 2.230 lei, apropie  la doar 10 puncte procentuale, salariul minim de salariul mediu 

al muncitorilor realizat in 2019 (2.230 lei fata de 2.485 lei). Aceasta situatie conduce la 

imposibilitatea de a acorda majorari salariale personalului calificat, se va inregistra o egalizare a 

salariilor indiferent de calificare. 

In anul 2019 valoarea tichetelor de masa s-a mentinut la 15 lei. 

Majorarile salariale din ultimii ani, nu au putut fi absorbite integral prin cresteri de 

productivitate sau prin cresterea preturilor de vanzare, ceea ce a condus la inregistrarea de 
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pierderi si in anul 2019. 

Cheltuielile cu personalul în anul 2019 au fost de 9.147 mii lei, cu 25% mai mici fata de 

anul precedent, in conditiile in care numarul mediu a fost mai mic cu 31,5%. 

 In anul 2019 s-a inregistrat o scadere a numarului de salariati cu 99 de persoane. Incetarea 

contractelor individuale de munca pentru 17 de persoane s-a datorat plecarii in pensie de limita de 

varsta, pensie anticipata, pensie de invaliditate gr.II. Prin acordul partilor au plecat 78 de 

persoane. Si-au dat demisia 1 persoana si 1 persoane au fost disponibilizate prin trecere in somaj. 

Doua persoane au avut contractul individual de munca incetat pe motiv disciplinar.  

In ceea ce privește securitatea si sănătatea in munca, in anul 2019 s-a menținut certificatul 

de conformitate cu standardele BS OHSAS 18001/2007. In cursul anului 2019 s-a efectuat 

controlul medical periodic la toti salariații. In anul 2019 a avut loc doua accidente la locul de 

munca, finalizat cu concediu medical intre de 48 si 127 zile lucratoare.  Au fost declarate 5 cazuri 

de boala profesionala, respectiv discopatie lombara, astm bronsic, mononevrite si discopatie 

cervicala. 

 La locurile de munca au fost efectuate determinări de noxe, de către Laboratorul de 

Diagnosticare si Investigare in Sănătate Publică, fiind efectuate determinări de zgomot, pulberi de 

praf, solvenți organici si ureoformaldehida. Din buletinele de analiza toxicologica rezulta ca 

majoritatea valorilor sunt sub limita admisa, aceasta si datorita investițiilor realizate. Conform 

HG 767/2016, incepand cu anul 2017 s-a hotarat in urma consultarii cu reprezintantii Comitetului 

de Sanatate si Securitate in Munca, ca instructajul periodic de protectia muncii, pentru lucratorii 

direct productivi, sa se efectueze din 3 in 3 luni. 

Alte aspecte privind angajaţii societaţii sunt prezentate în nota explicativa privind 

salariații, anexă la situaţiile financiare. 

 

 

6. În ceea ce priveşte preocuparea societăţii pentru respectarea normelor de mediu, este de 

remarcat ca MOBEX SA detine autorizaţia de mediu  eliberată de Ministerul Mediului şi 

Gospodăririi Apelor, Agenţia de Protecţia Mediului Mureş cu nr. 180/08.09.2011 cu valabilitate 

de 10 ani. 

            Pentru a nu intra in conflict cu normele legale ce guvernează acest domeniu, societatea a 

luat urmatoarele masuri: 

1. Monitorizarea gestiunii si evidenţa deşeurilor in acord cu H.G. 856/2002, prin 

urmarirea aplicarii metodologiei cuprinse in respectivul act normativ. Deșeurile se depozitează 

selectiv iar cantitatea acestora este monitorizata. Exista locuri separate pentru depozitarea 

deşeurilor: metalice, hârtie si carton, menajere, lemn, lacuri si diluanţi, ulei uzat, etc. Pentru 

eliminarea sau valorificarea fiecărui deşeu in parte, s-au încheiat contracte de prestări servicii cu 

firme specializate. Decantoarele de lac si urelit sunt curatate periodic de o firma specializata. 

2. Monitorizarea C.O.V.-urilor (compusi organici volatili) se face semestrial, 

încadrarea în limitele maxime admise fiind o prioritate pentru societate.  

3.  Monitorizarea zgomotului se face anual, conform STAS 10009-88, urmărindu-se 

să nu fie depăşită valoarea admisibilă a nivelului de zgomot la limita incintei. 

4.Monitorizarea gazelor de ardere de la centrala termica se face anual. 

5.Monitorizarea apelor uzate menajere şi industriale se face trimestrial la două puncte de 

evacuare pe str. Căprioarei şi str. Păcii, urmărindu-se să nu fie depăşită valoarea maximă 

admisibilă la substanţele inscrise în autorizaţia de mediu. 

In luna martie 2019 s-a desfasurat o inspectie efectuata de Garda Nationala de Mediu – 

Comisariatul General pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale in domeniul 

protectiei mediului. In urma inspectiei nu s-au acordat sanctiuni.  

 

 

7. Evaluarea activităţii de cercetare si dezvoltare 

In cadrul societăţii isi desfăşoară activitatea 3 ingineri proiectanti, care pe baza tendinţelor 
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pieţei sau la cererea explicita a clienţilor proiectează produse noi. Astfel in anul 2019  au fost 

proiectate 335 de prototipuri din care 295 produse au fost lansate in fabricatie, 93 dintre ele 

devenind produse de serie. Printre prototipuri amintim doua garnituri noi pregatite pentru 

expozitia Paris 2019: Medalion si Gustav, mobilier cu linii clasice, cu elemente decorative 

discrete cu finisaj combinat: opac si stejar. Alte doua programe au fost pregatite si prezentate la 

expozitia de la Moscova: Elysee (program clasic cu elemente ornamentale florale, prezentat in 

doua variante de finisaj: nuc si ivoire) si Kyara (stil modern cu elemente decorative gravate). De 

asemenea la BIFE-SIM 2019 au fost prezentate programele mentionate anterior precum si  

programul Orlando, mobilier modern adaptat cerintelor pietei de vest. Printre produsele care au 

devenit serie, amintim programul Elysee si Kyara. Aceste programe, sunt colectii de mobilier 

modern apreciat pe piata interna si ce cea din Europa de est.    

In anul precedent s-au mobilat 2 hoteluri pe piata interna, mobilierul a fost proiectat si 

executat la alegerea clientilor.  

 

 

8. Descriere a principalelor riscuri si incertitudini 

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

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

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

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

fiindca viitorul este in mare masura necunoscut. 

 

 1 Riscul de piaţă este propriu unei afacerii. Tocmai din acest considerent, riscul de piaţă 

diferă de la o industrie la alta dar şi în interiorul aceleiaşi industrii. Pentru limitarea riscului de 

piata societatea si-a diversificat: 

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

 - numarul de clienti; 

 -gama de produse realizate. 

 

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

bunurilor şi serviciilor oferite pe piaţă de către o firmă, ca urmare a variaţiilor preţului 

resurselor utilizate. Riscul de preţ are ca surse preţul producţiei industriale, cursul de schimb şi 

rata dobânzii.  

 Preţul producţiei industriale este rezultatul fluctuaţiilor preţului materiilor prime, energiei 

electrice, combustibililor, gazului natural etc., costului manoperei plătite angajaților. 

In legatura cu pretul manoperei putem spune ca fluctuatia acesteia influenteaza intr-o 

foarte mare masura preturile produselor precum si rezultatele financiare, din cauza ca cheltuielile 

salariale au o pondere de 46% din totalul cheltuielilor societatii. Productia de mobilier este una 

din ramurile productive cu cele mai mici salarii medii. In ultimii ani, fortati de majorarea 

salariului minim pe economie, s-au acordat majorari salariale mai mari deca tar fi permis ratiuni 

economice. Acestea au fost imposibil de absorbit prin retehnologizari care sa conduca la cresteri 

de productivitate.  Majorarile de salarii acordate de societate nu s-au regasit integral in cresteri de 

productivitate ci in cresteri ale pretului de vanzare, partial, si in scaderea profitabilitatii, chiar 

inregistrare de pierderi. 

In legatura cu pretul materiilor prime, la aproape toate grupele de materiale pe piata 

activeaza o mare diversitate de furnizori, astfel ca nu suntem dependenti de nici unul. Insa in 

ultimii ani, s-au inregistrat cresteri de prêt, in aceleasi proportii, la toti furnizorii de material 

lemnos, materiale stratificate PAL, MDF, Panel, feronerii,  sticla si oglinda.  

 Cursul de schimb afecteaza de asemenea rezultatele societatii deoarece 62% din cifra de 

afaceri s-a realizeaza din vanzari in EUR. Avand in vedere incasarea in valuta a produselor 

vandute, practicam pentru achizitii de materiale preturi in euro la cursul zilei. Aceasta politica ne 
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acopera cca 30% din expunerea valutara. Prin contractarea de credite bancare in euro expunerea 

se diminueaza cu alte 16 procente. 

La cursul EURO putem vorbi de o relativa stabilitate in anul 2018, intre cursul minim si 

cel maxim fiind o diferenta de doar 1,0%. Daca la inceput de an 1 EUR era 4,6656 lei, cursul a 

atins maximul in data de 21.11.2019 (4,7807 lei/EUR). La 31.12.2019 1 EUR = 4,7793 lei. 

Tendinta actuala este de crestere, acesta avantajeaza exportatorii.  

 Rata dobânzii afectează intr-o mica masura rezultatele financiare. Cheltuiala cu dobanda 

reprezinta 0,63% din totalul cheltuielilor.  

 

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

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

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

Realizat la sfarsit de an: 

                    an 2017           an 2018        an 2019 

Active curente/datorii curente                     1,79                1,76               1,75 

 

Lichiditatea curenta este in scadere usoara fata de anul precedent. Atat datoriile pe termen scurt  

cat si activele curente au inregistrat scadere. Indicatorul se mentine la limita de siguranta. 

 Lichiditatea imediata reprezinta capacitatea societatii de a platii datoriile curente din 

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

 

Realizat la sfarsit de an: 

                   an 2017            an 2018        an 2019 

(Creante+disponibil)/datorii curente                  0,32                  0,21              0,48 

 

Combinand cele doua rate consideram ca societatea va face fata platilor viitoare. In baza 

comenzilor existente, putem estima ca o parte din stocurile existente au posibilitate imediata de 

transformare in lichiditati, contribuind astfel la imbunatatirea lichiditatii imediate.  

 

 4. Riscul de credit  reprezinta expunerea pe care o are fiecare societate fata de bancile 

creditoare. Ristul de credit este cu atat mai mare cu cat gradul de finantare a activelor din credite 

este mai mare. Analiza riscului trebuie facuta si in ansamblu si separat pe tipuri de active si 

sursele fe finantare aferente.  

                            an 2017           an 2018       an 2019 

Total active/Total credite bancare                               3,62                 7,67             8,51   

 

                           an 2017           an 2018        an 2019 

Active circulante/Credite pe termen scurt                   4,56               3,19                 3,33 

 

 

Cu cat valoarea acestui indicator este mai mare cu atat societatea are o dependenta mai mica fata 

de bancile creditoare. 

 

 

9. Elemente de perspectiva. Măsurile propuse privind evoluţia viitoare a societăţii 

Dezvoltarea previzibila a societatii  

 

 

In ultimii ani, societatea a făcut eforturi sa crească productia si vânzările pe piața de vest, 

in conditiile in care, pe piata traditionala, cea de est, incepand cu anul 2014 s-au inregistrat 

scaderi accentuate ale vanzarilor. In anul 2019 contractele incheiate nu au decurs conform 

graficelor, firmele colaboratoare din Franta nu au respectat angajamentele initiale. In anul 2019 
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pentru prima data societatea a deschis o colaborare cu o firma din Asia. Aceasta relatie noua nu a 

putut compensa integral scaderile de pe piata Europei.    

Bugetul de venituri si cheltuieli intocmit si aprobat in luna februarie 2020, pe baza 

contractelor incheiate, estimeaza o crestere a productiei si cifrei de afaceri, crestere in special la 

vanzarile catre tarile europei de vest si totodata urmareste realizarea acestei cresteri in conditii de 

eficienta sporita.  

De asemenea, se urmareste ca cifra de afaceri, sa fie realizata in continuare prin activarea 

pe cele trei piete de desfacere: est, vest si intern. 

 Ultimele evenimente, declararea starii de urgenta urmare a efectului Covid 19, va avea 

impact asupra veniturilor estimate, deoarece lipsa de mobilitate a persoanelor si marfurilor atat in 

Romania cat si in tarile Europei va influenta capacitatea de absorbtie a consumatorului final. Din 

punct de vedere al cheltuielilor se previzioneaza o crestere a acestora datorita somajului tehnic. 

Rezultatul final va fi influentat de scaderea veniturilor din vanzari de mobilier, de somajul tehnic 

si de cresterea ponderii cheltuielilor indirecte din cauza diminuarii volumului veniturilor.  

 
 

II. 1. Activele corporale ale societăţii 
 

 

Principalele capacităţi din proprietatea societăţii se află amplasate, o parte la sediul 

principal din Tg Mures str. Căprioarei nr. 2, iar o alta parte la sediul punctului de lucru Reghin 

Str. Salcâmilor nr. 35. 

Societatea deţine în proprietate o suprafaţă de teren de 167.523 mp, confirmată prin 

extrase de Carte Funciară, după cum urmează : 

     - la sediul din Tg Mureş                                                       92.034 mp; 

     - la sediul din Reghin                                                           75.489 mp. 

Societatea nu are probleme litigioase legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale 

cu urmatoarea exceptie. Pe rolul Tribunalului Mures dosar nr.3750/320/2019 s-a aflat cererea 

noastra de chemare in judecata impotriva Primariei Tg.Mures, iar in baza sentintei civile 

nr.3750/2019 Primaria Tg.Mures a fost obligata sa efectueze demersurile de repozitonare a 

strazilor si de retragere de pe suprafata de teren pe care a incalcat-o si care reprezinta proprietatea 

societatii. 

La finele anului 2019 deținea un număr de 654 de mijloace fixe. 

Mijloacele fixe complet amortizate la 31.12.2019 sunt în număr de 389 buc., cu o valoare de  

7.772 mii lei, reprezentând  20 % din totalul activelor în funcţiune (37.844 mii lei). 

Structura pe vechime a mijloacelor fixe la 31.12.2019: 

      - mijloace fixe cu o vechime de la 0 la 5 ani         126 buc              7.353  mii lei; 

      - mijloace fixe cu o vechime de la 5 la 10 ani        53 buc               6.802  mii  lei; 

      - mijloace fixe cu o vechime de peste 10 ani          86 buc             15.917  mii lei. 

 

 

         2. Realizarea programului de investiţii 

 

Plan investiţii 2019 Realizari 2019 

978.600 lei  (210.000 EUR) 

 

141.064 lei   ( 29.600 EUR) 

 

 

Planul de investitii al anului 2019 a fost realizat in proporție de 14%.  

Investitiile  realizate sunt:         

                                                                                                                         - lei- 
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Linie autoservire cantina 1 buc 38.442 

Autoutilitara sprinter 1 buc 62.120 

Instalatie transport pneumatic  1 buc 22.989 

alte  17.513 

Investitiile au fost realizate din surse proprii.  

              

     

III. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea comerciala 

   

Capitalul social al S.C. “Mobex” SA  nu a suferit modificări în cursul anului 2019, fiind de 

4.238.357 lei. Acesta este divizat în 1.695.343 acţiuni, a câte 2,5 lei fiecare. 

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

Actiunile societatii sunt cotate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de 

Bursa de Valori Bucuresti, categoria AeRO Standard. 

Registrul acţionarilor este tinut de S.C. Depozitarul Central S.A.  Bucureşti. 

 

Conform registrului acționarilor la data de 31.12.2019, structura acţionariatului, se prezintă astfel: 

ACTIONARI   31,12,2018  31,12,2019  

     Numar Procent Numar Procent 

      Actiuni  Actiuni  

Popescu Mihail   874.900 51,61% 874.900 51,61% 

SIF Banat-Crisana 295.844 17,45% 295.844 17,45% 

Morariu Emil   198.899 11,79% 199.899 11,79% 

Alti actionari  324.700 19,15% 324.700 19,15% 

Total capital social 1.695.343 100,00% 1.695.343 100,00% 

 

Numărul de acţionari in decembrie 2019 a fost de 2.524 persoane. 

Pe ultimele 52 de săptămâni s-a efectuat 1 tranzacţie. Numărul acţiunilor tranzacţionate a fost de  

119 acţiuni, in valoare de 714 lei. Valoare de tranzactionare in anul 2019 a fost de 6 lei/ actiune. 

In ultimii 5 ani, societatea nu a repartizat dividende.  

 

In data de 17.04.2019 Adunarea generala extraordinata a actionarilor a hotarat majorarea 

capitalului social al societatii pana la nivelul maxim de 6.357.535 lei prin emisiunea unui numar 

de 847.671 actiuni noi, nominative, dematerializate, ordinare, cu o valoare nominala de 2,5 lei 

fiecare, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la 

data de 14.05.2019. Aceasta operatiune nu a fost finalizata in cursul anului 2019. Detalii 

suplimentare se regasesc in Nota explicativa atasata Situatiilor financiare. 

 

 

 

 

IV. Situația financiar contabila 
Din analiza bilanţului contabil şi anexelor (întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 

82/1991, republicată şi cu prevederile cuprinse în Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene) 

rezultă următoarele: 

 

a) elemente de bilant 
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             Activele imobilizate au înregistrat o scadere de 4,2% datorita  faptului ca investitiile 

realizate au fost mai mici decat amortizarea celor existente. In bilant imobilizarile sunt prezentate 

la valoare neta, adica la valoarea diminuata cu amortizarea. Detalii despre achizitiile noi sunt 

prezentate la punctul II.2. din prezentul raport. 

            Analiza activelor circulante fata de rezultatele anului precedent: 

 In medie stocurile au scazut cu 21,9%. Stocul de materii prime si semifabricate a scazut 

cu 60%.  Productia in curs de executie a scazut cu 25%, societatea reusind sa reduca numarul si 

valoarea comenzilor in curs de executie destinate pietei de est. Stocul de produse finite s-a 

mentinut.  

In medie creanțele au crescut cu  143,0%. Soldul creanțelor comerciale a crescut cu 

158%, iar soldul altor creanțe a scazut cu 5%. Suma de la alte creante provine din neincasarea de 

la Casa de Sanatate Mures a concediilor de boala achitate personalului propriu dar suportate din 

Bugetul Asigurarilor Sociale. Sumele restante provin din lunile martie-noiembrie 2019.   

Datoriile de pana la un an au scazut cu 4,8%. Creditele bancare pe termen scurt au scazut 

cu 9,5% . Societatea a rambursat din linia de credit suma de 230.000 EUR.  Avansurile incasate 

de la clienti au crescut cu  463.952 lei (50%). Datoriile catre furnizori au scazut cu 121.998 lei 

(7,4%), alte datorii au scazut cu  244.027 lei (8,8%). In aceasta categorie valoarea cea mai mare o 

are datoria catre 3 actionari, datorie in valoare de 1.791.758 lei. O parte din aceasta datorie face 

obiectul majorarii de capital social, operatiune in curs de desfasurare. Detalii privind aceasta 

operatiune se regasesc in nota explicativa atasata situatiilor financiare. 

Datoriile peste un an au scazut fata de finele anului 2018. Creditele bancare in anul 2019 

au scazut, societatea nu a contractat nici un credit pentru investitii, a rambursat  rate in valoare de 

116.205 EUR, pentru creditele angajate in anii precedenti.  

 

 

Perioada de recuperare a creanţelor :                          anul 2017       anul 2018       anul 2019 

Sold mediu clienţi/Cifra de afaceri x365 zile                32  zile           39 zile            55 zile 

 

Perioada rambursare a datoriilor :                               anul 2017         anul 2018     anul 2019 

Datorii furnizori/Achiziții x365 zile                              61   zile            62 zile           65 zile 

 

Viteza de rotaţie a activelor circulante:              anul 2017        anul 2018       anul 2019 

Cifra de afaceri/Active circulante                                  1,43 ori           1,10 ori          1,12 ori 

 

Perioada de recuperare a creanţelor a crescut la 55 zile. Termenul de plata al achiziţiilor de la 

furnizori a crescut la 65 de zile. Termenul de plata agreat cu majoritatea furnizorilor pentru 

efectuarea plăţilor variaza de la 30 la 90 de zile.  

Viteza de rotaţie a activelor circulante s-a imbunatatit fata de anul precedent.  

În relaţiile cu institutiile de credit au fost respectate atât obligaţiile privind garantarea creditelor, 

cât şi termenele de rambursare ale acestora, nefiind înregistrate credite restante şi dobânzi 

penalizatoare. 

La finele anului 2019 datoriile către bănci sunt mai mici cu 1.149.453 lei fata de aceeași perioada 

a anului precedent, cele pe termen scurt, linia de credit, mai mici cu 632.916 lei (cca 142.000 

EUR), iar cele pe termen mediu mai mici cu 516.537 lei (cca 116.205 EUR). 

Prezentam comparativ cu anii precedenți bilanțul contabil la 31,12,2019: 
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Elemente de bilant 

  

Anul 2019 

Crestere/ 

Anul 2017 Anul 2018 Scadere(%) 

  2019/2018 

Active imobilizate - total 22.709.374 41.791.525 39.957.709 95,6% 

Stocuri       

1. Materii prime, materiale si avansuri 
achitate la furnizori 

4.206.022 3.733.566 1.559.917 41,8% 

2. Productia in curs de executie  9.062.954 7.702.090 5.787.921 75,1% 

3. Produse finite si marfuri 5.861.030 7.176.545 7.187.036 100,1% 

Total- stocuri 19.130.006 18.612.201 14.534.874 78,1% 

Creante       

1. Creante comerciale 3.096.934 1.894.681 4.903.459 258,8% 

2. Alte creante 109.137 203.568 193.134 94,9% 

Total- creante 3.206.071 2.098.249 5.096.593 242,9% 

Casa si conturi la banci 913.243 427.275 349.611 81,8% 

Active circulante -total 23.249.320 21.137.725 19.981.078 94,5% 

Cheltuieli in avans 120.454 36.917 13.471 36,5% 

Total active 46.079.148 62.966.167 60.002.258 95,3% 

Datorii pana la un an       

Sume datorate institutiilor de credit 6.526.792 6.631.974 5.999.058 90,5% 

Avansuri incasate in contul comenzilor 966.362 933.366 1.397.318 149,7% 

Datorii comerciale  2.484.935 1.652.596 1.530.598 92,6% 

Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii 
privind asigurarile sociale 

3.015.931 2.761.791 2.517.764 91,2% 

Total datorii pana la un an 12.994.020 11.979.727 11.444.738 95,5% 

Active circulante nete 10.254.224 9.072.085 8.426.981 92,9% 

Total active minus datorii curente 32.963.598 50.863.610 48.434.690 95,2% 

Datorii peste un an       

Sume datorate institutiilor de credit 2.658.717 1.568.868 1.052.331 67,1% 

Alte datorii 39.141 39.175 40.146 102,5% 

Total datorii peste  un an 2.697.858 1.608.043 1.092.477 67,9% 

Alte provizioane 90.446 0 0   

Venituri in avans-Subventii pentru 
investitii 

1.381.885 1.259.059 1.136.229 90,2% 

Capital subscris varsat 4.238.358 4.238.358 4.238.358 100,0% 

Prime de capital 14.753 14.753 14.753 100,0% 

Rezerve din reevaluare 7.162.030 27.669.886 27.245.515 98,5% 

Total alte rezerve  14.363.939 14.363.939 14.363.939 100,0% 

Profit reportat  3.471.149 3.587.759 2.256.773 62,9% 

Profitul exercitiului finaciar -335.290 -1.755.357 -1.840.524 102,0% 

Capitaluri total 28.914.939 48.119.338 46.278.814 96,3% 
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    b) analiza Cash flow-ului (fluxului de lichidităţi): 

  
Nr. 
Rd. 

 Exercitiul financiar    

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Fluxuri de numerar    Lei Lei Lei 

+/- Profit sau pierdere 1 -335.290 -1.755.357 -1.840.524 

+Amortizarea inclusa in costuri  2 2.136.454 2.103.679 1.985.630 

- Variatia stocurilor (+/-) 3 -2.338.335 -517.805 -4.077.327 

- Variatia creantelor (+/-) 4 181.672 -1.107.822 2.998.344 

+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditori(+/-) 5 -2.497.693 -865.335 341.954 

- Variatia altor elemente de activ (+/-) 6 5.390 -83.537 -23.446 

+ Variatia altor pasive (+/-) 7 -438.207 +20.615.203 -243.056 

= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A) 8 1.016.537 +21.807.354 1.346.433 

+ = Flux de numerar din activitatea de investitii (B) 9 -2.546.135 -21.185.830 -151.814 

din care diferente din reevaluare   -20.959.756  

+Variatia imprumuturilor (+/-) pe termen scurt 10 +1.021.062 +105.182 -632.916 

+Variatia imprumuturilor (+/-) pe termen mediu 11 +923.483 -1.089.848 -516.537 

+ Subventii primite pentru investitii 12 -122.830 -122.826 -122.830 

+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C) 13 1.821.715 -1.107.492 -1.272.283 

= Disponibilitati banesti la inceputul perioadei 14 621.126 913.243 427.275 

 = Flux de numerar net (A+B+C) 15 292.117 -485.968 -77.664 

= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei 16 913.243 427.275 349.611 

  

Fluxul de numerar din activitatea de exploatare este pozitiv (+1.396.433 lei). Scaderea stocurilor,  

cresterea creantelor si cresterea datoriilor catre clienti creditori a creat plus de lichiditate 

(+1.542.935 lei) care a fost utilizat pentru rambursarea creditelor (-1.149.453 lei), achitarea 

datoriilor la furnizori (-121.998 lei) si pentru finantarea investitiilor realizate (-151.814 lei).  
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c) analiza contului de profit si pierdere 

INDICATORI 
REALIZAT   
AN 2017 

REALIZAT   
AN 2018 

BVC 

REALIZAT   
AN 2019 

Grad de 

AN 2019 
realizare % 
fata de: 
realizari 

  2018 

Cifra de afaceri neta 33.233.909 23.307.215 23.392.400 22.370.278 96,0% 

Variatia stocurilor de produse finite 
si a productiei in curs de fabricatie 

4.465.844 3.840.807 
3.599.000 

-222.343 
-5,8% 

Alte venituri din exploatare 291.724 183.932 120.000 180.140 97,9% 

Venituri din exploatare 37.991.477 27.331.954 27.111.400 22.328.075 81,7% 

Cheltuieli de exploatare 37.622.631 28.235.981 27.907.800 23.382.568 82,8% 

   Cheltuieli materiale,marfuri 16.074.220 11.000.233 11.298.800 9.954.433 90,5% 

   Cheltuieli cu energia 1.371.484 1.224.977 1.279.400 858.991 70,1% 

   Cheltuieli cu personalul 16.348.248 12.171.609 11.937.400 9.147.351 75,2% 

   Alte cheltuieli de exploatare 1.931.052 1.575.954 1.430.100 1.407.950 89,3% 

   Ajustari privind provizioanele si 
privind activele circulante 

-238.827 159.529 
 

28.213 
17,7% 

   Amortizarea 2.136.454 2.103.679 1.962.000 1.985.630 94,4% 

Profit din exploatare 368.846 -904.027 -796.400 -1.054.493 116,6% 

Venituri financiare 432.622 190.515 1.300 175.614 92,2% 

Cheltuieli financiare 1.105.713 1.010.877 540.000 930.677 87,1% 

Profitul sau pierderea financiara -673.091 -820.362 -538.700 -755.063 85,9% 

Total venituri 38.424.099 27.522.469 27.112.700 22.503.689 81,8% 

Total cheltuieli 38.728.344 29.246.858 27.447.800 24.263.245 83,0% 

Profit brut -304.245 -1.724.389 -1.335.100 -1.809.556 102,0% 

Impozit pe profit/specific 31.045 30.968 30.968 30.968 100,0% 

Profit net -335.290 -1.755.357 -1.366.068 -1.840.524 102,0% 

Dividende distribuite 0 0  0 0 

 

Cifra de afaceri a scazut cu 4% fata de cea a anului 2018 pe fondul scaderii vânzărilor la 

export.  In totalul cheltuielilor, cele cu personalul ai ponderea cea mai mare 37,7%. Cheltuielile 

materiale ai o pondere de 26,5%. Ponderea elementelor de cheltuieli in total cheltuieli s-a 

mentinut aproximativ aceeasi de la un an la altul.   

 

 Cheltuielile financiare ale anului 2019 sunt în sumă de 930 mii lei, din care : 

                  - diferenţe de curs valutar                                 332  mii lei; 

                  - dobânzi bancare                                              154  mii lei; 

       - ajustari de valoare priv.imobiliz.fin.                 50 mii lei 

                   - sconturi acordate clienţilor                            394  mii lei. 

Veniturile şi cheltuielile din diferenţe de curs acţionează ca un factor extern, de cele mai 

multe ori fiind imposibilă prognozarea acestuia. In anul 2019 cursul valutar a fluctuat de la 

4,6656 lei/eur la începutul anului, la 4,7793 la finele anului. Diferenta intre veniturile si 

cheltuielile de curs valutar in anul 2019 a fost de 158 mii lei (nefavorabila) si provine din 

recalcularea creditelor valutare la noul curs.  

Fata de anii precedenti, societatea a acordat discounturi semnificative (pana la 30%), 

pentru unele programe de mobilier, destinate pietei de est si intern. 
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Exercitiul financiar 2019 s-a inchis cu pierdere in suma de 1.840 mii lei. Pe activitati 

aceasta se compune din:  

 -  pierdere realizata de activitatea de productie mobilier              1.958   mii lei; 

            -  profit realizat de Cantina “MOBEX”                                           118   mii lei.   

 

 Acoperirea pierderii se va realiza conform hotararii AGA din aprilie 2020. Propunerea 

Consiliului de Administrație este ca pierderea anului 2019 sa fie acoperita din rezultatul reportat 

reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare. 

 

 Impozitul pe profit, respectiv impozitul specific pentru activitatea cantinei,  a fost 

calculat potrivit Legii 227/ 2015  privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare si 

conform Legii 170/2016. Impozitul specific este de 30.968 lei. Reconcilierea intre rezultatul 

contabil si cel fiscal este prezentata in Nota explicativa, anexa la Situațiile Financiare. 

 

 

          d) Modul de organizare şi ţinere a evidenţei şi intocmirea situatiilor financiare la 31 

decembrie 2019 

În conformitate cu prevederile din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată cu modificarile 

ulterioare, evidenţa contabilă a SC “MOBEX” SA a fost organizată în forma maestru-şah, 

reflectată în balanţa de verificare la 31.12.2019. 

Înregistrările contabile sunt corecte şi respectã prevederile planului de conturi. 

Posturile din bilanţ corespund cu datele înregistrate în contabilitate şi au fost puse de acord cu 

situaţia reală a elementelor patrimoniale. De asemenea, au fost respectate principiile 

contabilităţii, regulile şi metodele contabile prevăzute în reglementările în vigoare, iar rezultatele 

inventarierii pe anul 2019 au fost valorificate şi reflectate în bilanţul contabil. 

Inventarierea elementelor de activ şi pasiv s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile din   

Ordinul Ministerului Finantelor nr.2861/2009, precum şi a deciziilor interne emise . 

Prin aceste decizii interne au fost constituite comisia centrală si subcomisiile de inventariere 

pentru toate gestiunile din cadrul societăţii. 

Rezultatele inventarierii  la finele anului 2019, au fost analizate şi aprobate în şedinţa Consiliului 

de Administraţie din data de 11.02.2019. 

Pentru calculul amortismentelor a fost utilizata metoda amortizării liniare. 

In conducerea activității financiar-contabile, SC “MOBEX” SA  a respectat prevederile O.M.F.P. 

nr.1802/2014, pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale 

individuale si situațiile financiare anuale consolidate 

Auditarea situaţiilor financiare ale anului 2019 a fost realizată de societatea Expert Lex SRL prin  

auditorul financiar Udrescu Iulian din Tg. Mures, societate autorizata de Camera Auditorilor 

Financiari din România cu autorizaţia 206/2002.  

 

 

V.    Conducerea societăţii comerciale 
 

    În 17 aprilie 2019, Adunarea generala ordinara a actionarilor a ales membrii consiliului de 

administratie. Acestia sunt: 

Domnul Popescu Mihail, de profesie inginer, este preşedinte al Consiliului de 

Administraţie, din aprilie 2007. Este membru în Consiliul de Administraţie din 1996. Deţine  un 

număr de 874.900 acţiuni la S.C.MOBEX SA, reprezentând 51,60% din totalul acţiunilor; 

 

Domnul Morariu Emil, de profesie inginer, a fost ales ca administrator la SC Mobex SA, 

la   în şedinţa din 13.04.2011.  La 31.12.2018 deţinea  un număr de 199.899 acţiuni,  reprezentând 

11,79% din acţiuni;   
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Domnul Meghea George Mihai, de profesie medic, este membru in Consiliul de 

administraţie din 24.02.2004. La 31.12.2018  deţinea  un număr de 15.296 acţiuni,  reprezentând 

0,90% din acţiuni. Are legaturi de familie cu dl. Popescu Mihail.  

 

Durata mandatului celor trei administratori este de 4 (patru) ani. 

 

Adunarea generala extraordinara a actionarilor a hotarat in data de 17.04.2019 

modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza: „Societatea este administrata de 3 

(trei) administratori, constituiti in consiliu de administratie”. Hotararea adunarii extraordinare a 

fost contestata in instanta de actionarul S.I.F. Banat – Crisana care solicita Constatarea nulitatii 

absolute a hotararii AGEA Mobex SA nr. 1 din 17.04.2019. La data de 20.11.2019 s-a pronuntat 

hotararea nr. 264/2019 cu urmatoarea solutie pe scurt: Respinge cererea de chemare in judecata 

inaintata de reclamanta SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE BANAT-CRIŞANA 

S.A., in contradictoriu cu pârâta societatea MOBEX S.A., având ca obiect constatarea nulitatii 

absolute a Hotarârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii MOBEX S.A. cu 

nr.1 din data de 17.04.2019. Respinge cererea pârâtei societatea MOBEX S.A. de obligare a 

reclamantei SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE BANAT-CRIŞANA S.A. la plata 

cheltuielilor de judecata. Cu drept de apel in 30 de zile de la comunicare. Cererea pentru 

exercitarea apelului se depune la Tribunalul Specializat Mureş. Pronuntata in conditiile prevazute 

de art.396 alin.2 Cod procedura civila azi, 20.11.2019. 

 

 Conform dispoziţiilor legale şi a celor cuprinse în Actul constitutiv, Consiliul de 

Administraţie s-a întrunit, în  cursul anului 2019, în mai multe şedinţe (sase la număr) pentru 

analizarea şi discutarea problemelor de importanţă majoră pentru societate şi care cad în 

atribuţiile acestui organ de conducere. 

 

In prima perioada a anului 2019, conducerea executivă a fost asigurată de către 2 directori: 

Director general -  Egri P. Daniel   

Director economic – Moldovan Alina.   

Domnul Egri P. Daniel este director general al societăţii din data de 26 noiembrie 2002. 

Contractul de mandat pe baza caruia isi exercita functia a fost reinnoit in 1 martie 2016 pentru 

inca 4 ani. La 31.12.2018 deţinea  un număr de 656 acţiuni,  reprezentând 0,04% din acţiuni; 

Doamna Moldovan Alina este director economic al societatii din data de 01.08.2011 si in 

prezent deţine un număr de 244 acţiuni, reprezentând 0,01% din acţiunile societăţii. 

Directorii executivi ai societatii, potrivit Actului constitutiv ai societatii, sunt numiti prin 

decizia Consiliului de administratie. Cu excepţia directorului general, ceilalţi directori sunt  

angajaţi ai societăţii cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. 

Precizam ca nici una din persoanele prezentate nu au fost implicate in litigii sau proceduri 

administrative si nu au avut restricţii privind ocuparea de funcţii de conducere in cadrul societăţii. 

Intre societate, membrii Consiliului de administratie si membrii conducerii executive nu exista 

relatii de credite sau vărsăminte, cu urmatoarele exceptii: domnul Popescu Mihail a imprumutat 

societatea cu suma de 1.100.000 lei iar domnul Morariu Emil a imprumutat societatea cu suma de 

518.169 lei.  

 

 

V.    Declaratie privind Guvernanta corporatista.  

  
Guvernanta corporativa a SC MOBEX SA a implementat in mod benevol recomandarile 

cuprinse in Codul de Guvernata Corporativa a Bursei de Valori Bucuresti, care stabileste 

principiile si structurile de guvernanta, avand ca scop principal respectarea drepturilor 

actionarilor precum si asigurarea unui tratament echitabil al acestora. In acest sens, Consiliul de 
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Administratie a elaborat un Regulament de Organizare si Functionare, care este in concordanta cu 

principiile CGC, asigurand astfel transparenta precum si dezvoltarea sustenabila a companiei. De 

asemenea Consiliul de administratie a elaborat si adoptat politica de dividend precum si politica 

de prognoze. Societatea a creat pe website-ul societatii o sectiune dedicata relatiilor cu 

investitorii. (Anexa 1). 

 

                                                            Preşedintele 

                                                   Consiliului de administraţie, 

                                                        ing.Popescu Mihail 

 

 

        Director general,                                                                     Director economic, 

        ing. Egri P. Daniel                                                                 ec. Moldovan Alina 
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           Anexa 1 

DECLARAȚIE PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ 
 

Gradul de îndeplinire a conformității la Principiile de Guvernanta 
Corporativa 

pentru AeRO – piata de actiuni a BVB 
 

Prevederile Codului Respecta Nu respecta/ 
respecta 

partial 

Observatii 

A.1 Societatea trebuie sa detine un 
regulament intern al Consiliului care sa 
includa termeni de referinta cu privire la 
Consiliu si la functiile de conducere cheie 
ale societatii. Administrarea conflictului de 
interese la nivelul Consiliului trebuie, de 
asemenea, sa fie tratat in regulamentul 
Consiliului. 

DA   

A.2 Orice alte angajamente profesionale ale 
membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de 
membru executiv sau neexecutiv al 
Consiliului in alte societati (excluzand 
filiale ale societatii) si institutii non-profit, 
vor fi aduse la cunostinta Consiliului 
inainte de numire si pe perioada 
mandatului. 

DA   

A.3 Fiecare membru al Consiliului va informa 
Consiliul cu privire la orice legatura cu un 
actionar care detine direct sau indirect 
actiuni reprezentand nu mai putin de 5% 
din numarul total de drepturi de vot. 
Aceasta obligatie are in vedere orice fel 
de legatura care poate afecta pozitia 
membrului respectiv pe aspecte ce tin de 
decizii ale Consiliului. 

DA   

A.4 Raportul anual trebuie sa informeze daca 
a avut loc o evaluare a Consiliului, sub 
conducerea presedintelui. Trebuie sa 
contina, de asemenea, numarul de 
sedinte ale Consiliului. 

DA   

A.5
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedura privind cooperarea cu 
Consultantul Autorizat pentru perioada in 
care aceasta cooperare este impusa de 
Bursa de Valori Bucuresti va contine cel 
putin urmatoarele: 
A.5.1. Persoana de legatura cu 
Consultantul Autorizat 

DA   

 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 
periodice, astfel incat Consultantul 
Autorizat sa poata fi consultat 

DA   
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 A.5.3. Obligatia de a furniza 
Consultantului Autorizat toate informatiile 
relevante si orice informatie pe care in 
mod rezonabil o solicita Consultantul 
Autorizat sau este necesara 
Consultantului Autorizat pentru 
indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin 

DA   

 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 

DA   

B.1
. 

Consiliul va adopta o politica astfel incat 
orice tranzactie a societatii cu o filiala 
reprezentand 5% sau mai mult din 
activele nete ale societatii, conform celei 
mai recente raportari financiare, sa fie 
aprobata de Consiliu. 

 NU Nu este cazul. Nu 
deținem filiale. 

B.2
. 

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, 
iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct 
Directorului General. 

  
NU 

 
Este in curs de 

organizare 

C.1
. 

Societatea va publica in raportul anual o 
sectiune care va include veniturile totale 
ale membrilor Consiliului aferente anului 
financiar respectiv si valoarea totala a 
tuturor bonusurilor sau a oricaror 
compensatii variabile si, de asemenea, 
ipotezele cheie si principiile pentru 
calcularea veniturilor mentionate mai sus. 
 

DA   

D.1
. 

Suplimentar fata de informatiile prevazute 
in prevederile legale, pagina de internet a 
societatii va contine o sectiune dedicata 
Relatiei cu Investitorii, atat in limba 
romana 
cat si in limba engleza, cu toate 
informatiile relevante de interes pentru 
investitori, incluzand: 
D.1.1. Principalele regulamente ale 
societatii, in particular actul constitutiv si 
regulamentele interne ale organelor 
statutare 

DA   

 D.1.2. CV-urile membrilor organelor 
statutare 

DA   

 D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele 
periodice 

DA   

 D.1.4. Informatii cu privire la adunarile 
generale ale actionarilor: ordinea de zi si 
materialele aferente; hotararile adunarilor 
generale 

DA   

 D.1.5. 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   
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 D.1.6. Alte informatii de natura 
extraordinara care ar trebui facute 
publice: anularea/ modificarea/ initierea 
cooperarii cu un Consultant Autorizat; 
semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui 
acord cu un Market Maker 

DA   

 D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie 
de Relatii cu Investitorii si sa includa in 
sectiunea dedicata acestei functii, pe 
pagina de internet a societatii, numele si 
datele de contact ale unei persoane care 
are capacitatea de a furniza, la cerere, 
informatiile corespunzatoare 

DA   

D.2
. 

O societate trebuie sa aiba adoptata o 
politica de dividend a societatii, ca un set 
de directii referitoare la repartizarea 
profitului net, pe care societatea declara 
ca o va respecta. Principiile politicii de 
dividend trebuie sa fie publicate pe pagina 
de internet a societatii. 

DA   

D.3
. 

O societate trebuie sa aiba adoptata o 
politica cu privire la prognoze si daca 
acestea vor fi furnizate sau nu. 
Prognozele reprezinta concluziile 
cuantificate ale studiilor care vizeaza 
determinarea impactului total al unei liste 
de factori referitori la o perioada viitoare 
(asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa 
prevada frecventa, perioada avuta in 
vedere si continutul prognozelor. 
Prognozele, daca sunt publicate, vor fi 
parte a rapoartelor anuale, semestriale 
sau trimestriale. Politica cu privire la 
prognoze trebuie sa fie publicata pe 
pagina de internet a societatii. 

DA   

D.4
. 

O societate trebuie sa stabileasca data si 
locul unei adunari generale astfel incat sa 
permita participarea unui numar cat mai 
mare de actionari. 

DA   

D.5
. 

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. 

DA NU Lichiditatea redusă a 
acțiunilor societății și 
faptul că majoritatea 
acționarilor sunt de 
naționalitate română, 
publicarea acestor 
informații și în limba 
engleză nu se justifică. 

D.6
. 

Societatea va organiza cel putin o 
intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si 
investitori, 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 respectivei intalniri/ 
conferinte telefonice. 

DA   
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PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE APLICATE PENTRU 
INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2019 

 

 

 

1. CADRUL GENERAL DE RAPORTARE FINANCIAR-CONTABILA 

 

Principalele principii, politici si metode contabile adoptate de Societate la 
intocmirea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 
31.12.2019 sunt, in cea mai mare parte, consecvente cu cele prevazute 
explicit sau implicit in reglementarile legale in vigoare, respectiv : 

 
1.Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

2.HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind 

codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

       3. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (M.O. 454/ 18 iunie 2008);  

 

       4.Ordine ale ministrului finanţelor publice date în aplicarea Legii contabilităţii: 

 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor 

contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale 

consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare  

 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale 

operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, si pentru 

reglementarea unor aspecte contabile;   

 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind 

unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune  

 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 

 Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2634/2015  privind 

documentele financiar-contabile; 
 

     5.Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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2. PRINCIPII CONTABILE 
 

 Situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 

31.12.2019 

 au fost intocmite pe baza conventiei costurilor istorice si al principiului 

continuitatii activitatii ceea ce presupune in principal ca 

 reflectarea in contabilitate a evenimentelor, tranzactiilor si soldurilor, cu exceptiile 

mentionate in prezentele Note, s-a facut la costuri istorice, respectiv la costurile de la 

data inregistrarii lor; 

 conducerea Societatii considera ca nu exista nici un indiciu care sa puna la indoiala 

continuitatea activitatii in orizontul de timp previzibil (minim 1 an). 

 Au fost avute in vedere de asemenea si celelalte principii contabile prevazute de Legea 

82/1991 si OMFP  1802/2014, respectiv 

 

 princiliul continuitatii activitatii ; 

 principiul permanentei metodelor ; 

 principiul prudentei ; 

 principiul contabilitatii de angajamente ; 

 principiul intangibilitatii bilantului de deschidere; 

 principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii; 

 principiul necompensarii; 

 principiul prevalentei economicului asupra juridicului; 

 principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie 

 principiul pragului de semnificatie. 

 

 Contabilitatea este tinuta in moneda nationala (LEU) in conformitate cu prevederile Legii 

contabilitatii nr. 82/1991,  OMFP 1802/2014 si a altor reglementari aplicabile in vigoare. 

 Datele si informatiile din contabilitate (balanta de verificare, etc.), inregistrate potrivit 

celor mentionate la alineatul anterior, stau la baza intocmirii situatiilor financiare. 

 

 

 

3. RECUNOASTEREA SI EVALUAREA ELEMENTELOR INCLUSE IN 

SITUATIILE FINANCIARE 

 

 

3.1 ACTIVELE SI PASIVELE MONETARE 

 

 In bilant numerarul si echivalentele de numerar, creantele si datoriile sunt prezentate 

la cursurile de inchidere ale exercitiului financiar, cu exceptia Clientilor creditori si a 

Furnizorilor debitori care sunt prezentati la costul istoric (la cursul de la data 

incasarii/platii).  

 In contul de profit si pierderi tranzactiile de (si cu) active monetare in lei sunt 

inregistrate la  costuri istorice, iar cele in valuta la cursul de schimb de la data 

decontarii. 
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 Achizitiile in valuta sunt inregistrate la cursul valutar de la data receptionarii 

bunurilor. Datoria in valuta se evalueaza la finele fiecarei luni si la finele anului, iar 

diferenta de curs dintre data evaluarii la finele lunii si anului si cea a platii se 

inregistreaza ca venit sau cheltuiala din diferenta de curs valutar la data efectuarii 

platii. 

 Veniturile realizate din vanzarea produselor finite la export se inregistreaza in lei la 

cursul din data intocmirii facturii. Creantele realizate din vanzarea produselor finite la 

export se evalueaza la finele fiecarei luni si la finele anului, iar diferenta de curs dintre 

data evaluarii la finele lunii si anului si cea a incasarii se inregistreaza ca venit sau 

cheltuiala din diferenta de curs valutar la data incasarii;  

 Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor in valuta si din conversia 

activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda străină, sunt recunoscute în contul 

de profit şi pierdere. 

 Soldurile disponibilităţilor în moneda străina sunt convertite în lei la cursurile de schimb 

de la sfârşitul anului, fiind inregistrate corespunzator in bilant, iar diferentele de curs 

sunt inregistrate in contul de profit si pierderi. 

 

 

 

3.2 IMOBILIZARI 

 
     Imobilizarile corporale 

 

 Imobilizările corporale sunt recunoscute iniţial şi înregistrate în 

contabilitate la cost istoric, iar în bilant sunt evidentiate la valoarea 

ramasa (valoarea de inventar la cost istoric sau o alta valoare substituita, 

minus amortizarea si deprecierea cumulată).  

 Elementele de imobilizări corporale care au fost casate sau cesionate sunt 

eliminate din bilanţ împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare, 

iar profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operaţiune se 

determină ca diferenţă între suma  obţinută şi valoarea contabilă netă şi 

este inclusa în rezultatul de exploatare al perioadei. 

 Modernizările sunt capitalizate dacă acestea extind durata de viaţă a 

activelor sau dacă  măresc  capacitatea de generare a unor beneficii 

economice de către aceste active.    

 Terenurile sunt inregistrate in contabilitate la valoarea justa la 

31.12.2018. La finele anului 2018, terenurile au fost reevaluate. In anul 

2019 nu sunt necesare modificari. 

 

Nr. 

crt.   Amplasament  

 Numar 

CF 

Suprafata  

(mp) 

Valoare 

contabila la 

01.01.2018 

lei 

Valoare 

contabila la 

31.12.2018 

lei 

Valoare 

EUR/ 

mp 

Curs  

EUR/RON 

31.12.2018 

       

1  Tg.Mures, str.Caprioarei nr.2  4902 92034  

    343.592 

 

18.027.970 42 4,6639 

2   Reghin, str.Salcamilor nr.35 100 75489  245.353 3.520.731 10 4,6639 

   TOTAL  x 167.523 588.945 21.548.701    

 Valoare contabila la inceputul anului 2018 era cea inregistrata conform H.G. 500/1994. 
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 Cladirile si constructiile speciale au fost reevaluate la valoarea justa la 

finele anului 2014. Evaluarea a fost efectuata de un evaluator autorizat 

independent membru ANEVAR. Metoda de evaluare utilizata de 

evaluator si aprobata in Consiliul de administratie este metoda prin 

randament. Pe baza datelor din bilantul societatii pe anii 2013 si 2014, se 

intocmeste o previziune de profit mediu pe urmatorii 10 ani, incluzand si 

valoarea reziduala si se determina valoarea de piata posibila a societatii. 

Valoarea astfel obtinuta este repartizata asupra cladirilor si constructiilor 

speciale aflate in patrimoniul societatii.  La inregistrarea reevaluarii 

amortizarea cumulata la data reevaluarii a fost eliminata din valoarea 

contabila bruta a activului  

 Informatii suplimentare privind imobilizarile (valori brute, amortizari, 

deprecieri, valori nete, miscari, etc.) sunt prezentate si in formularul cod 

40 al Situatiilor financiare anuale.  
  Mijloacele fixe sunt prezentate in bilant la valori nete stabilite prin deducerea din 

valorile brute a amortizarii cumulate si a deprecierilor. Valoarea bruta a acestora este : 

- cea de achizitie  pentru cladirile si constructiile achizitionate dupa anul 

2014 si pentru utilajele achizitionate dupa 31.12.1994 ; 

- cea reevaluata pentru cladirile aflate in patrimoniu la 31.12.2014 sau 

pentru utilajele aflate in patrimoniu la 31.12.1994. 

 Imobilizarile sunt prezentate in bilant la valoare neta, valoare care este si 

valoarea justa a acestora.   
 Amortizarea este calculată prin metoda liniara, folosind duratele normale prevazute de 

Hotararea Guvernului nr. 2139/2004 privind aprobarea clasificatiei si a duratelor 

normale de functionare a mijloacelor fixe situate in limitele prezentate mai jos 

 constructii                     30-50 ani 

 echipamente tehnologice         3-20 ani 

 mijloace de transport                     5-6 ani 

 alte mijloace fixe         3-15 ani. 

Dupa intrarea in vigoare a H.G.2139/2004 (01.01.2005) nu s-au operat modificari ale 

duratelor de amortizare, fata de cele stabilite prin H.G.964/1998, nefiind necesare. 

 Mijloacele fixe achizitionate inainte de anul 1998 au totusi durate de functionare mai 

mari, rezultate din conversia vechilor durate in duratele actuale pe baza unui algoritm 

de calcul stabilit prin HG 964/1998. 

 Rezerva din reevaluare este prezentata in bilant ca un element distinct in “Capital si 

rezerve » (cont 105 Rezerve din reevaluare) ; 

 Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul 

direct în rezultatul reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul 

realizat din rezerve din reevaluare"), atunci când acest surplus reprezintă un câştig 

realizat. 

 Castigul se considera realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate, (valoarea 

rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii 

contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al 

activului). Totodata castigul se considera realizat la scoaterea din evidenţă a activului 

pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. 

 Daca Terenurile si Constructiile  nu ar fi fost reevaluate, valoare contabila care ar fi 

fost recunoscuta in Situatiile financiare la cost istoric era: 
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 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Constructii- valoare 

reevaluata 
13.467.796 12.841.799 12.246.281 11.496.834 

Surplus din revaluare 7.758.111 7.162.030 6.710.130 6.285.759 

Constructii- valoare cost 

istoric 

5.709.685 5.679.769 5.536.151 5.211.075 

Terenuri – valoare 

reevaluata 

  21.548.701 21.548.701 

Surplus din revaluare   20.959.756 20.959.756 

Terenuri – valoare cost 

istoric 

588.945 588.945 588.945 588.945 

 Suma transferata in cursul anului 2019 de la rezerve din reevaluare la rezultat reportat 

a fost de 424.371 lei. Din punct de vedere fiscal, plusul de amortizare creat de 

inregistrarea rezervei din reevaluare este un element de natura veniturilor impozabile 

sau altfel spus o cheltuiala nedeductibila fiscal. 

 La 31.12.2019 in patrimoniul societatii existau un numar de 654 mijloace fixe din care 

389  erau amortizate integral. La 126 de imobilizari le va expira durata de amortizate 

in urmatorii 5 ani. La 53 de imobilizari le va expira durata de amortizare intre 

urmatorii 5 si 10 ani. Restul de  86  se vor amortiza integral dupa anul 2029. 

 In anul 2019 valoarea investitiilor realizate a fost de 141.063 lei. Valoarea punerilor in 

functiune din cadrul celor achizitionate si din soldul celor nepuse in functiune la 

31.12.2018, a fost de 80.439 lei.  

  Imobilizarile corporale in curs sunt prezentate la costurile de achizitie. Valoarea la 

31.12.2019 este  de 112.377 lei.  

 In anul 2019 s-au inregistrat cresteri de valoare, prin modernizari efectuate de terti, la 

urmatoarelor imobilizari : 

 

Instalatie transport pneumatic CT Reghin                        22.989 lei 

Tocator                                                   25.200 lei 

Alte                                                                                      2.915 lei 

TOTAL                                                                             51.104  lei 

 

 In anul 2019 s-au pus in functiune echipamente tehnologice si mijloace de transport in 

valoare de  80.439  lei, dintre care putem mentiona o linie de autoservir la cantina, in 

valoare de 38.442 lei. 

 Societatea are un credit pentru investitii contractat in anul 2017. Dobanda aferenta 

creditelor utilizate pentru achizitionarea de imobilizari corporale este inregistrata,  in 

contul de profit si pierderi, nefiind capitalizata. 

 Castigul sau pierderea generate de cedarea imobilizarilor sunt determinate ca diferenta 

intre valoarea obtinuta din cedare si valoarea neta contabila, si sunt incluse in rezultatul 

exploatarii. 

 Imobilizarile (terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini) grevate de sarcini cum 

ar fi gajuri, ipoteci, etc. pentru creditele pe termen scurt si mediu contractate de la 

banci sunt prezentate in tabelul urmator 

 

 
Nr. 

crt. 

C.F. Nr. 

Top 

Suprafat

a 

Teren 

mp 

Banca Valoarea creditului in 

sold la 31.12.2019 

Observatii 
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1 4902/IX 

pavilion 

administrativ 

2424/9 1.107 ING 

Tg.Mures 

Credit pentru investitii in 

sold nerambursat de 

220.185 EUR, contractat 

in anul 2017. 

 

Ipoteca este 

constituita 

asupra 

terenurilor 

si cladirilor 

aferente 

2 4902/XII 

Sectia 4 

2424/12 3.380 ING 

TgMures 

linie credit 1.430.000 

EUR  din care trasa la 

31.12.2019 – 1.253.168 

EUR 

4 100/II/A  

100/I/B 

Iernuteni 

Reghin 

565/1/1 

566/1/1 

565/1/2 

566/1/2 

34.141 

 

37.348 

ING 

TgMures 

linie credit 1.430.000 

EUR  din care trasa la 

31.12.2019 – 1.253.168 

EUR 

5 

 

Gaj asupra 

unor   utilaje   

26 

bucati 

 ING  Tg 

Mures 

Valoarea contabila a 

acestora  la 31.12.2019 a 

fost 3.343.123 lei. 

 

 

            Societatea nu detine angajamente care nu sunt incluse in bilant. 

 Cladirile utilizate in activitatea de productie sunt asigurate la valoarea contabila cu 

exceptia celor ipotecate care sunt asigurate la valoarea evaluata de banca. Valoarea 

asigurata a cladirilor este de 15.658.796  lei  

 Utilajele negajate sunt asigurate la valoarea de inventar de 8.928.288 lei,  iar cele 

gajate la valoarea ramasa la  4.492.209 lei.     

 

 

Imobilizarile necorporale 

 

 Imobilizarile necorporale sunt prezentate in situatiile financiare la costurile de 

achizitie minus amortizarea, sunt amortizabile intr-o perioada de 1-3 ani, iar valorile de 

referinta ale acestor active sunt cele prezentate si in formularul cod 40 al Situatiilor 

financiare anuale. 

 

Imobilizarile financiare 

 

  Imobilizarile financiare la 31.12.2019, in suma de 50.100 lei, reprezinta participatii la 

capitalul social al: 

             

Societatea Suma 

subscrisa 

Cota de 

participare 

Moxprim SRL  50.000 100% 

Bursa Romana de Marfuri 100 0,1% 

TOTAL 100  

 

 
Societatea detine 100% (50.000 lei) din partile sociale ale societatii MOXPRIM SRL. 

Aceasta valoare a fost ajustata integral la finele anului 2019. 

 

 

 

3.3. STOCURILE 

 

 In situatiile financiare, stocurile sunt prezentate la valoarea realizabila neta, diferenta 

intre valoarea realizabila neta si valorile din contabilitate fiind reprezentata de 
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ajustarile pentru deprecierea stocurilor. 

 Costul produselor finite, al semifabricatelor si al productiei in curs include costul 

materiilor prime si al materialelor, costurile cu salariile directe si cota cheltuielilor de 

productie indirecte alocate in mod rational ca fiind legate de fabricatia acestora. 

 In contabilitate, stocurile sunt evaluate dupa cum urmeaza 

 materiile prime, materialele, obiectele de inventar si ambalajele  la prêt de 

achizitie, iar darea in consum se face pe baza metodei FIFO; 

 semifabricate la cost de fabricatie sau achizitie, 

 productia in curs de executie la costuri istorice efective cumulate pe comenzile 

deschise in acest scop;  

 produsele finite se inregistreaza in gestiune la cost de productie prestabilit, iar in 

contabilitate sunt ajustate la cost de fabrica. 

 In luna ianuarie 2016 s-a constituit gaj, in valoare de 1.000.000 EUR, asupra 

stocurilor de produse finite. Gajul este in favoarea bancii ING Bank Tg.Mures. 

 Sunt asigutate stocuri in valoare de  11.838.000 lei.   

 Stocurile sunt prezentate in bilant la valoarea realizabila neta, prin ajustarea 

corespunzatoare a  valorii de inregistrare din evidenta tehnic operativa. La finele 

anului 2019 valoarea ajustarilor inregistrate este de 494.064 lei. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Denumirea ajustarii Sold la 
           

Transferuri   Sold la  

  01,01,2019 in cont din cont 31,12,2019 

0 1 2 3 4=1+2-3 

Ajustari pt. deprecierea materialelor 390.010 0 1.717 388.293 

Ajustari pt. deprecierea productiei in curs de 
executie 40.581 0 0 40.581 

Ajustari pt. deprecierea produselor finite 46.798 0 3.765 43.033 

Ajustari pt. deprecierea marfurilor 26.787  0 4.630 22.157 

TOTAL 504.176 - 10.112 494.064 

 

 

 

 

3.4  CREANTELE COMERCIALE 

 

 Creanţele comerciale sunt înregistrate in bilant la valoarea initiala a facturii iar cele in 

valuta la valoarea recalculata la cursul valutar din 31.12.2019.  Valoarea creantelor 

comerciale (ajustate), in sold la 31.12.2019 este de 4.897.459 lei. 

   In anul 2019 s-au inregistrat ajustari de valoare ale unor creante in suma de 30.945 lei, 

s-au anulat ajustari constituite in anii precedenti, in suma de 426.790 lei, astfel soldul 

ajustarilor pentru creante la 31.12.2019 este de 161.072 lei.  
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3.5  ALTE CREANTE 

 

                
             Sume de recuperat de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Mures,  

reprezentand concedii medicale platite personalului in perioada martie – decembrie 2019 si 

nerambursate pana la finele anului. Valoarea in sold la 31.12.2019  este de  161.607 lei  din 

care 145.135 lei (perioada martie-noiembrie) suma restanta ;  

 

             Creante cu bugetul statului constand in TVA exigibil la plata furnizorilor 

inregistrati ca platitori de TVA cu « TVA la incasare » este in suma de 11.096 lei. Aceasta 

suma devine exigibila pe masura platii furnizorilor. 

 
             Debitori diversi,  in sold la  31.12.2019 : 18.172 lei. 

 

             Impozit pe profit achitat in plus,  in sold la  31.12.2019 : 80 lei. 

 

             Decontari din operatiuni in curs de clarificare – 2.179 lei. Acestea reprezinta penalitati 

de intarziere la livrare percepute de un client, penalitati contestate si in curs de clarificare. 

 

 

Sinteza ajustarilor aferente creantelor, constituite sau anulate, in cursul anului 2019 este 

urmatoarea : 

 

 
 

Denumirea ajustarii Sold la 
           

Transferuri   Sold la  

  01,01,2019 in cont din cont 31,12,2019 

0 1 2 3 4=1+2-3 

Ajustari pt. deprecierea creantelor-
clienti 556.917 30.945 426.790 161.072 

Ajustari pt. deprecierea creantelor - 
debitori 0 0 0 0 

TOTAL 556.917 30.945 426.790 161.072 

 

 

 

3.6  DATORIILE 

 

 Datoriile sunt clasificate dupa termenul de exigibilitate, conform cerintelor OMFP 

1802/2014 in datorii curente (sub 1 an) si datorii pe termen mediu (peste 1 an). Societatea nu 

inregistreaza datorii pe termen lung (peste 5 ani).   Detalierea datoriilor este urmatoarea: 

 

 

  Sold la     Termen de exigibilitate  

DATORII 31,12,2019       

  (col.2+3+4) sub 1 an 1-5 ani peste 5 ani 

0 1=2+3+4 2 3 4 

Total, din care: 12.537.215 11.920.331 616.884   
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Credite bancare pe termen lung si mediu  in valuta 1.052.331 435.447 616.884   

Alte imprumuturi (garantie buna executie) 40.146 40.146     

Credite bancare pe termen scurt  5.989.268 5.989.268 
 

  

Dobanzi 9.790 9.790     

Furnizori 1.530.598 1.530.598     

Avansuri primite de la clienti 1.397.318 1.397.318     

Datorii in legatura cu personalul 251.302 251.302     

Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 220.095 220.095     

Datorii in legatura cu bugetul statului 143.274 143.274     

Fonduri speciale - fond handicapati 5.741 5.741     

Sume datorate actionarilor 1.791.758 1.791.758     

Dividende de plata 101.043 101.043     

Creditori diversi 4.551 4.551     

 

 

Societatea are angajate, credite in valuta pentru investitii, cu rate lunare de rambursare astfel: 

- un credit  contractat in anul 2017, cu rata de rambursare de 7.593 Euro, ultima rata fiind in mai 

2022 . 

In perioada ianuarie- iulie 2019 societatea trebuie sa isi diminueze linia de credit cu 154.000 

EUR, in sapte rate lunare. 

Societatea nu are datorii restante in relatiile cu bancile si bugetele statului. 

Creditele bancare sunt garantate cu ipoteca si gaj asupra unor bunuri ale societatii, asa cum s-au 

prezentat la punctul 3.2 ale prezentelor note explicative. 

 

 

 

3.7 VENITURILE SI CHELTUIELILE IN AVANS 

 

 Cheltuielile plătite/de plătit şi veniturile încasate/de încasat în exerciţiul financiar curent, 

dar care privesc exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la 

cheltuieli în avans (contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans") sau venituri în avans (contul 472 

"Venituri înregistrate în avans"), după caz. 

  In categoria veniturilor in avans SC MOBEX SA inregistreaza subventii pentru investitii in 

suma de 1.136.229 lei. Acestea se trec la categoria veniturilor din exploatare pe masura 

inregistrarii amortizarii utilajelor care au fost achizitionate din subventile incasate. In anul 2020 

doar suma de 122.830 va indeplini conditia de a fi inregistrata ca si venit din exploatare. 

  In categoria cheltuielilor in avans SC MOBEX SA inregistreaza asigurari, abonamente si 

alte cheltuieli aferente anului 2020. Valoarea acestor cheltuieli la 31.12.2019 este de 13.471 lei si 

sunt majoritatea aferente anului 2020.   

 

 

       3.8 PROVIZIOANE 

 

S.C. Mobex S.A. nu are inregistrate provizioane la finele anului 2019. 
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3.9  CAPITALURILE PROPRII 

 

Capitalul social al societatii este in valoare de 4.238.358 lei si este integral subscris si 

varsat. Acesta este divizat in 1.693.343 actiuni a cate 2,5 lei fiecare. Principalii actionari ai 

societatii sunt: 

 

ACTIONARI   31.12.2018 31.12.2019 

  
 

  Numar actiuni % Numar actiuni % 

Popescu Mihail   874.900 51,61% 874.900 51,61% 

SIF Banat-Crisana 295.844 295.844 17,45% 17,45% 

Morariu Emil   199.899 11,79% 199.899 11,79% 

Alti actionari   324.700 19,15% 324.700 19,15% 

Total capital social 1.695.343 1.695.343 100,00% 100,00% 

 

In data de 17.04.2019 Adunarea generala extraordinata a actionarilor a hotarat majorarea 

capitalului social al societatii pana la nivelul maxim de 6.357.535 lei prin emisiunea unui numar 

de 847.671 actiuni noi, nominative, dematerializate, ordinare, cu o valoare nominala de 2,5 lei 

fiecare, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la 

data de 14.05.2019. Numarul drepturilor de preferinta alocat fiecarui actionar este egal cu 

numarul actiunilor detinute la data de inregistrare (14.05.2019). Pentru subscrierea unei actiuni 

noi in cadrul exercitarii drepturilor de preferinta, este necesar un numar de 2 dreptur de 

preferinta.   

 Majorarea de capital sociala vizeaza compensarea, prin conversia in actiuni, a unei parti 

din creantele certe, lichide si exigibile detinute asupra societatii de catre urmatorii actionari: 

- Popescu Mihail detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 1.100.000 lei; 

- Morariu Emil detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 518.169 lei; 

- Plopeanu Doru-Alin detine o creanta certa, lichida si exigibila in valoare de 173.589 

lei. 

Hotararea nr.1 a AGEA, de majorare a capitalului social a fost contestata in instanta de 

actionarul S.I.F. Banat – Crisana care solicita Constatarea nulitatii absolute a hotararii AGEA 

Mobex SA nr. 1 din 17.04.2019. La data de 20.11.2019 s-a pronuntat hotararea nr. 264/2019 cu 

urmatoarea solutie pe scurt: Respinge cererea de chemare in judecata inaintata de reclamanta 

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE BANAT-CRIŞANA S.A., in contradictoriu cu 

pârâta societatea MOBEX S.A., având ca obiect constatarea nulitatii absolute a Hotarârii 

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii MOBEX S.A. cu nr.1 din data de 

17.04.2019. Respinge cererea pârâtei societatea MOBEX S.A. de obligare a reclamantei 

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE BANAT-CRIŞANA S.A. la plata cheltuielilor 

de judecata. Cu drept de apel in 30 de zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea apelului 

se depune la Tribunalul Specializat Mureş. Pronuntata in conditiile prevazute de art.396 alin.2 

Cod procedura civila azi, 20.11.2019. 

 

Urmare acestei solutii, in anul 2020 Autoritatea de supraveghere financiara, prin decizia 

30/16.01.2020 a aprobat prospectul pentru crestere in vederea majorarii capitalului social al 

societatii cu urmatoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: maxim 847.671 actiuni; 

- perioada de derulare: 22.01.2020-20.02.2020; 

- pret de subscriere: 2,5 lei/actiune. 

 

              Pe perioada ofertei, au fost subscrise 762.955 actiuni in valoare de 1.907.387,50 lei. Din 

aceasta suma 1.494.755 lei a reprezentat compensare cu creante certe, lichide si exigibile iar 

suma de 412.632,50 lei a fost depusa in contul bancar al societatii. 
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 In perioada martie, aprilie 2020 se vor face toate dmersurile necesare inregistrarii 

majorarii capitalului social  la O.N.R.C., A.S.F., B.V.B., Depozitarul central. 

In anul 2019 nu s-au emis obligatiuni. 

Alte detalii privind capitalurile proprii sunt prezentate in Situatia modificarii capitalurilor 

proprii. 

 

 

3.10    VENITURILE 

 

 Veniturile exploatarii sunt formate din 

 cifra de afaceri ; 

 cresterea stocurilor  ; 

 alte venituri din exploatare. 

 Veniturile aferente productiei vandute sunt recunoscute si inregistrate, de regula, in 

momentul angajarii acestora conform principiului contabilitatii de angajamente, astfel 

ca intre veniturile contabile si incasarile din venituri pot exista diferente. 

 Veniturile din vanzari de produse din sectii si depozite sunt recunoscute, in momentul 

livrarii pe baza facturilor la o valoare care nu include TVA si rabaturile acordate 

clientilor. 

 Veniturile din vanzari de marfuri sunt recunoscute, in momentul emiterii facturilor pe 

baza documentelor emise (factura fiscala), pentru vanzarile prin magazinul de 

desfacere. In cazul vanzarilor de marfuri catre persoane juridice, veniturile sunt 

recunoscute in momentul emiterii facturii.  

 Cifra de afaceri include veniturile din vanzarea produselor si marfurilor recunoscute 

conform prezentarilor de mai sus. 

 Veniturile totale mai includ veniturile financiare formate din dobanzi incasate, 

venituri din dividende incasate, diferente de curs valutar favorabile aferente 

tranzactiilor si disponibilitatilor. 

 Pe tipuri de piete de desfacere cifra de afaceri a fost realizata in proportie de 62 % din 

livrari intracomunitare si la export, diferenta de 38 % o reprezinta vanzarile in tara. 

 78,1% din cifra de afaceri a fost realizata din vanzarea produselor finite ale societatii, 

diferenta de 21,9 % a fost realizata din comercializarea de marfuri ; 

 Pe tipuri de activități, cifra de afaceri a fost realizata astfel : 

- Din vanzarea de mobilier : 21.046.656 lei (94,1%); 

- Din vanzarea de produse alimentare (cantina) 1.323.622 lei ( 5,9%). 

 

 

3.11  CHELTUIELILE 

 

 Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierderi in momentul angajarii lor 

pe baza de documente si conform principiului conectarii costurilor la venituri. 

 Unele cheltuieli cum ar fi amortizarea imobilizarilor sau cheltuielile in avans se 

recunosc in contul de profit si pierderi prin alocarea sistematica pe baza principiului 

enuntat anterior. 

 In cheltuielile totale sunt incluse cheltuielile exploatarii si cheltuielile financiare 

formate din dobanzile platite, diferentele de curs valutar nefavorabile aferente 

tranzactiilor si soldurilor si sconturile acordate clientilor. 

 

 
3.12 PROFITUL, IMPOZITUL PE PROFIT SI IMPOZITUL SPECIFIC 
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 Impozitul pe profit s-a calculat conform Legii 277/2015 provind codul fiscal,  prin 

aplicarea cotei de impozitare de 16% la baza de impozitare.  

 Calculul impozitului este trimestrial.  

 La inchiderea exercitiului financiar a fost efectuat calculul final al impozitului si s-au 

regularizat platile efectuate, prin intocmirea declaratiei anuale de impozit (termen 

final 25.03.2020). 

 Reconcilierea intre rezultatul contabil si cel fiscal este prezentata in tabelul de mai jos, 

si se refera    doar la activitatea de productie si comercializare de mobilier din lemn. 

 

           -lei- 

Venituri totale 21.612.607 

Cheltuieli totale  23.570.710 

Profit net   -1.958.103 

Venituri neimpozabile, din care: 277.150 

            dividende primite - 

           venituri din ajust.pt.deprecierea activelor circulante 277.150 

           venituri din anularea provizioanelor - 

Profit / pierdere -2.235.253 

Cheltuieli nedeductibile din care: 830.808 

        Impozit pe profit 0 

        Amenzi, penalitati, despagubiri 0 

       Sponsorizari 3.140 

       Cheltuieli de protocol 11.502 

       Amortizare contabila - amortizare fiscala 424.371 

       Cheltuieli cu ajustari pentru depreciere 80.825 

       Alte cheltuieli nedeductibile 310.970 

Profit impozabil -1.404.445 

Impozit pe profit 16% 0 

Sponsorizari deductibile 0 

Impozit pe profit de plata 0 

Profit net   -1.404.445 

 

 Prin derogare de la prevederile titlului „Impozitul pe profit” din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, persoanele juridice române care desfăşoară activităţi 

corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare", 

5520 - "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată", 5530 - "Parcuri 

pentru rulote, campinguri şi tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - 

"Restaurante", 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 - 

"Alte servicii de alimentaţie n.c.a.", 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor" 

incepand cu anul 2017 sunt obligate la plata impozitului specific, conform Legii 

170/2016. Pentru activitatea 5610 - "Restaurante" desfasurata de Cantina societatii s-a 

calculat impozit specific in functie de rangul localitatii, suprafata utila de servire, 

coeficientul de sezonalitate, coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic. 

 

 

Venituri din exploatare si financiare ale cantinei 1.327.865 

Cheltuieli de exploatare si financiare ale cantinei 1.179.318 

Profit brut 148.547 
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Impozit specific 30.968 

Proft net 117.579 

 

 Societatea a inchis exercitiul financiar 2019 cu o pierdere de 1.840.524 lei. 

Pierderea va fi acoperita conform hotararii AGA din aprilie 2020. Propunerea Consiliului 

de Administratie este ca aceasta pierdere sa fie acoperita din rezultatul reportat 

reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare.  

 La 31.12.2019 nu s-au inregistrat repartizari obligatorii conform legii, rezerva legala 

constituita in anii precedenti, fiind de 20% din capitalul social; 

 Conform reglementarilor contabile, repartizarile din profit respectiv acoperirea 

pierderii se inregistreaza ca atare dupa aprobarea lor de A.G.A.  

 

 

4. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII 

 

Numarul mediu scriptic de salariati in anul 2019 a fost de 222 persoane din care pentru 

activitatea industriala 211 persoane, diferenta de 11 persoane fiind pentru activitatea 

cantinei : 

Numarul mediu scriptic de 222 persoane este format din : 

          - personal cu studii superioare : 15 persoane 

- 8 ingineri prelucrarea lemnului; 

- 5 economisti ; 

- 2 persoane cu alte studii superioare 

          - personal cu studii medii : 19 persoane 

         -    4 tehnicieni ; 

         -    8 alte studii medii ; 

         -    7 maistri 

          - numar mediu muncitori – 177  persoane din care : 

        -     156 muncitori calificati ; 

        -     2 personal paza-PSI ; 

        -     9 personal depozite, magazii ; 

        -     1 personal laborator ; 

        -     1 persoane deservire ; 

        -     8 muncitori necalificati ; 

          - alte activitati -  11 persoane la cantina. 

 

Societatea este administrata in sistem unitar de catre administratori desemnati de catre 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, constituiti in Consiliu de Administratie. In 

perioada ianuarie-aprilie 2019 Consiliul de administratie a avut in componenta 5 membrii. 

Adunarea Extraordinara a Actionarilor din 17.04.2019 modifica actul constitutiv al 

societatii, in sensul reducerii numarului de administratori de la 5 (cinci) la 3 (trei), astfel 

ca in perioada mai-decembrie 2020 Consiliul de Administratie a avut in componenta 3 

membrii. Administratorii au mandat pe 4 ani si nu au incheiat cu societatea contract de 

munca. Remuneratia consilierilor este stabilita de Adunarea generala. Consiliul de 

Administratie a delegat conducerea societatii catre un director general si un director 

executiv. Directorul general nu este salariat cu contract individual de munca, remuneratia 

directorului general precum si obligatiile ce decurg din aceasta functie sunt cuprinse in 

contractul de mandat.  

Cheltuielile cu salariile ale exercitiului financiar 2019 au fost de 7.954.377 lei. 

Cheltuielile cu indemnizatiile acordate Consiliului de administratie au fost de 333.563 lei. 

Cheltuielile cu tichetele de masa acordate 672.933 lei. 
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Cheltuielile cu tichetele cadou acordate salariatilor (cheltuieli social culturale) 70.230  lei. 

Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost de 186.478 lei. 

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fosti directori si 

administratori. 

Salariatii, directorii si administratorii nu beneficiaza de plata unor contributii la pensii 

facultative sau de asigurari private de sanatate, achitate de societate. 

Nu sunt acordate avansuri sau credite membrilor organelor de administrare, de conducere 

si supraveghere. Intreprinderea nu si-a asumat garantii in numele acestora. Nu exista 

angajamente privind pensii acordate fostilor membrii ale acestor organe. 

 

 

5. INFORMATII SUPLIMENTARE 

 

5.1  Relatii cu entitati afiliate  

  
 Persoane afiliate SC MOBEX SA sunt: 

1. Persoane fizice: Popescu Mihail detinator a 51,61% din capitalul social. 

 Persoane juridice: MDL Mobistil Bucuresti 

 Cu persoana afiliata MDL Mobistil SRL Bucuresti s-au derulat vanzari de mobila a caror 

valoare in anul 2019 a fost  de  368.375 lei plus TVA.. Pretul de vanzare aplicat in tranzactii a 

fost cel din oferta generala de produse, aplicata pentru toti clientii. Contravaloarea mobilierului a 

fost incasata.  

2. Persoana juridica Moxprim SRL. 

Cu persoana afiliata Moxprim SRL s-au derulat vanzari de materiale si inchirieri de 

active, a caror valoare in anul 2019 a fost de 3.235 mii lei plus TVA si cumparari de 

semifabricate in valoare de 1.200 mii lei. Pretul de vanzare aplicat in tranzactii respecta 

prevederile art. 11 al. (4). 

 

 

5.2 Societatea nu inregistreaza venituri sau cheltuieli exceptionale. 

 

5.3 Nu exista angajamente primite sau acordate neinregistrate in situatiile 

financiare. Nu exista datorii, garantii, active si datorii contingente neincluse in bilant. 

 

5.4 Onorarii platite auditorilor : 28.560 lei 

 

5.6. Societatea nu are incheiate contracte de leasing. 

 

5.7  Evenimente ulterioare :  s-a analizat impactul epidemiei cu Covid 19 asupra 

activitatii, impact care a incepul sa se simta in Romania incepand cu luna martie 2020. Aceasta 

epidemie nu are impact asupra continuitatii activitatii si asupra situatiilor financiare ale anului 

2019. Impact are asupra Bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020.  La sedinta Consiliului 

de Administratie din data de 14 aprilie 2020 s-a analizat acest impact, bugetul prezentat si 

aprobat in 11 februarie 2020 a fost ajustat cu aceste influente. Influentele estimate la 14 aprilie 

2020 sunt : reducerea cifrei de afaceri cu 18,5 %, cresterea pierderii estimate de la 1.364,4 mii lei 

la 1.916,9 mii lei, sub impactul mentinerii cheltuielilor fixe la o productie si cifra de afaceri mai 

mica. 

 

 

5.7  Situatia fluxurilor de numerar 
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 Fluxurile de numerar sunt intocmite pe baza metodei indirecte conform cerintelor 

OMFP 1802/2014 , fara a fi actualizate la inflatie. 

 In fluxurile activitatii de exploatare este inclus si efectul “incasarilor si platilor fara 

decontari de numerar sau echivalente” generate de compensarea unor obligatii cu 

creante si invers, valoarea compensarilor reprezentand  490.765 lei,  cca 2,19 % din 

cifra de afaceri . 

 

 

5.8 Societatea nu a preluat creante prin cesionare 

 

 

                Director general        Director economic, 

                Ing.Egri P. Daniel                              ec.Moldovan Alina 
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Judetul:  MURES 
 

Forma de proprietate: Capital  privat        
34 

SC MOBEX SA 
 

Activitatea preponderenta: Productia si 
comercializarea de mobilier din lemn Localitatea ,TG.MURES Strada Caprioarei nr.2 

Telefon: 0265 217424 
 

Cod CAEN:  3.109 
 

Numar inreg. in Registrul Comertului:J-26/8/1991 Cod Fiscal:   
RO  
1222544 

 

     
SITUAŢIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU 

                 la data de 31 decembrie 2019 

Elemente de capital propriu 
Existent la 
01/01/2019 Cresteri Reduceri 

Existent la 
31/12/2019 

Capital social subscris  4.238.358     4.238.358 

Prime de capital 14.753     14.753 

Rezerve din reevaluare 27.669.886   424.371 27.245.515 

Rezerve legale 847.671     847.671 

Rezerve statutare si contractuale       0 

Rezerve repr.surplus realizat din rezerve 
din reevaluare       0 

Alte rezerve  13.516.268     13.516.268 

Actiuni proprii       0 

Rezultatul reportat reprezentand profit 
nerepartizat 0     0 

Rezultat reportat - surplus din rezerve 
din reevaluare  3.587.759 424.371 1.755.357 2.256.773 

Rezultatul reportat provenit din 
corectarea erorilor contabile 0     0 

Profitul sau pierderea exercitiului 
financiar -1.755.357 -1.840.524 -1.755.357 -1.840.524 

Repartizarea profitului       0 

Total capitaluri proprii 48.119.338 -1.416.153 424.371 46.278.814 

     AGOA, in sedinta din 17 aprilie 2019, a aprobat ca pierderea anului 2018, in suma de 1.755.357 lei  

sa fie acoperita din rezultatul reportat reprezentand surplus din rezerve din reevaluare. 
          In anul 2019 nu au fost efectuate reevaluari.   
 

     

     

     DIRECTOR GENERAL, 
 

        DIRECTOR  ECONOMIC 

ING.EGRI P. DANIEL 
  

EC.MOLDOVAN ALINA 
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Judetul:     MURES  
Forma de proprietate:34  
Capital privat autohton         

SC Mobex SA 
Activitatea preponderenta: 
Productia si comercializarea 
de mobilier din lemn Localitatea TG.MURES, Strada Caprioarei nr.2  

Telefon: 0265 217424 Cod CAEN:   3.109 

Numar inreg. in Registrul Comertului: J-26/8/1991 Cod Fiscal:   R  1222544 

     

     SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

                   la data de 31,12,2019 
  

Denumirea indicatorului 
Nr. 
Rd. 

Exercitiul financiar 

31,12,2018 31,12,2019 

 
 Fluxuri de numerar   Lei Lei 

  +/- Profit sau pierdere net 1 -1.755.357 -1.840.524 

  +Amortizarea inclusa in costuri   2.103.679 1.985.630 

  - Variatia stocurilor (+/-) 3 -517.805 -4.077.327 

  - Variatia creantelor (+/-) 4 -1.107.822 2.998.344 

  + Variatia furnizorilor si a clientilor creditori(+/-) 5 -865.335 341.954 

  - Variatia altor elemente de activ (+/-) 6 -83.537 -23.446 

  + Variatia altor pasive (+/-) 7 20.615.203 -243.056 

  = Flux de numerar din activitatea de exploatare (A) 8 21.807.354 1.346.433 

  + Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe 9   1.250 

  - Diferente din reevaluare   
-

20.959.756   

  - Achizitii de imobilizari corporale 10 -226.074 -153.064 

  
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in 

regie proprie 11 0   

  + = Flux de numerar din activitatea de investitii (B) 12 
-

21.185.830 -151.814 

  +Variatia imprumuturilor (+/-), din care 13 -984.666 -1.149.453 

  + credite pe termen scurt primite 14 105.182 -632.916 

  - restituiri de credite pe termen scurt 15     

  + credite pe termen mediu si lung primite 16     

  - restituiri de credite pe termen mediu si lung 17 -1.089.848 -516.537 

  + Subventii primite pentru investitii 18 -122.826 -122.830 

  + Dividende de platit 19     

  + = Flux de numerar din activitatea financiara (C) 20 -1.107.492 -1.272.283 

  = Disponibilitati banesti la inceputul perioadei 21 913.243 427.275 

   = Flux de numerar net (A+B+C) 22 -485.968 -77.664 

  = Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei 23 427.275 349.611 

     

 
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR  ECONOMIC 

 
ING.EGRI P. DANIEL 

 
EC.MOLDOVAN ALINA 
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                                                      DECLARATIE 

 

 

 

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

s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Entitate: SC MOBEX SA 

Judetul: 26--MURES 

Adresa: localitatea TG.MURES, str. CAPRIOAREI, nr. 2, tel. 0265217424 

Numar din registrul comertului: J-26-8/1991 

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni 

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3109—Fabricarea de mobila n.c.a. 

Cod unic de inregistrare: 1222544 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Subsemnatii  EGRI P.DANIEL, director general si  MOLDOVAN ALINA, director economic  

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, isi asuma raspunderea pentru 

intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma  urmatoarele: 

 

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: 

 

Director General 

Ing. EGRI.P.DANIEL 

 

 

Director Economic 

Ec.  MOLDOVAN ALINA 
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RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT 
 
Către acționarii,  S. MOBEX S.A. 
Raport cu privire la auditul  situațiilor financiare. 

 

Opinie 

1. Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale S.C. MOBEX SA (“Societatea”) cu 

sediul social în Tg. Mureș, str. Căprioarei, Nr. 2 , Jud. Mureș, identificată prin codul unic de 

înregistrare fiscală RO 1222544,  care cuprind bilanț la data de 31 decembrie 2019, contul de 

profit și pierdere pentru exercițiul încheiat la această dată , situaţia modificărilor capitalurilor 

proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, un sumar al politicilor contabile semnificative şi alte 

informații explicative pentru exercițiul financiar încheiat la această dată.   

2. Situaţiile financiare individuale la 31.12.2019 se identifică astfel: 

- Activ net/Total capitaluri proprii:  46.278.814  Lei 
 

- Pierderea exercițiului financiar:                           1.840.524   Lei 
 

      3.  În opinia noastră, situaţiile financiare individuale  anexate, oferă o imagine fidelă , a  
poziţiei  financiare a S.  MOBEX S.A.  la 31 decembrie 2019, precum și a  performanţei  
financiare și a  fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată,  
sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 
nr. 1802/2014, și cu politicile descrise în notele la situațiile financiare. 

Baza opiniei 

     4.  Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, (ISA)  
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România (“ISA”) Regulamentul UE nr. 537 al 
Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează Regulamentul) și Legea nr. 
162/2017 (Legea).  Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde, sunt descrise detaliat 
în secţiunea “Responsabilităţile Auditorului într-un  Audit al Situaţiilor Financiare” din raportul 
nostru. Suntem independenţi faţă de Societate, conform Codului Etic al  Profesioniştilor 
Contabili  emis de Consiliul pentru  Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (“Codul 
IESBA”) conform  cerinţelor   etice care sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare în 
România, inclusiv Regulamentul și Legea, şi ne-am îndeplinit responsabilităţile etice, conform 
acestor cerinţe şi conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obţinut 
sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. 

 

 

Aspecte cheie de audit. 

5.  Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, 
au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. 
Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în 
formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste 



 pag.   

65 

aspecte cheie.  Aceste aspecte cheie se referă la: 
     - Recunoașterea veniturilor. Am identificat recunoaşterea veniturilor ca aspect cheie de 
audit, deoarece veniturile reprezintă unul dintre indicatorii cheie de performanţă ai Societăţii 
şi, prin urmare, există un risc inerent în legătură cu recunoaşterea lor de către conducere 
pentru îndeplinirea unor obiective sau aşteptări specifice. Procedurile noastre de audit 
pentru evaluarea recunoaşterii veniturilor din vânzări au inclus următoarele: 
> testarea eficacităţii principalelor controale ale Societăţii pentru a preveni şi detecta 

frauda si erorile în recunoaşterea veniturilor. Această procedură a inclus testarea 
controalelor pentru recunoaşterea veniturilor pe baza livrărilor efectuate, prin referire la 
un eşantion de tranzacţii; 

> inspectarea contractelor cu clienţii, pe bază de eşantion, pentru a înţelege termenii 
tranzacţiilor de vânzare, inclusiv modalităţile în care reducerile sunt aplicate, pentru a 
evalua dacă, criteriile de recunoaştere a veniturilor Societăţii au fost în conformitate cu 
cerinţele şi standardele contabile în vigoare; 

> evaluarea, pe bază de eşantion, a recunoaşterii în perioada financiară corespunzătoare a 
veniturilor înregistrate aproape de sfârşitul exerciţiului financiar, prin compararea 
tranzacţiilor selectate cu documentaţia relevantă, incluzând avizele de expediţie şi 
facturile de vânzare: 

> obţinerea de confirmări ale soldurilor clienţilor la sfârşitul anului, pe bază de eşantion; 

> examinarea registrului de vânzări după încheierea exerciţiului financiar pentru a 
identifica note de credit semnificative emise şi inspectarea documentaţiei relevante 
pentru a evalua dacă veniturile aferente au fost contabilizate în perioada financiară 
corespunzătoare. 

- Identificarea și evaluarea estimărilor contabile respectiv evaluarea stocurilor, 
imobilizărilor, creanțelor și a ajustărilor pentru depreciere aferente acestora; 

- Recunoașterea , constituirea și evaluarea provizioanelor pentru cheltuieli și litigii; 

- Utilizarea prețurilor de transfer în tranzacțiile cu părțile afiliate; 
-     Fluxurile de trezorerie viitoare relevante pentru capacitatea entității de a-și continua 
activitatea . 

Impactul anticipat de companie a efectului COVID 19 asupra veniturilor este de până la 25% 
deoarece nu depinde pe termen scurt de mobilitatea persoanelor, dar pe termen lung acestea 
sunt influențate  de capacitatea de absorbție a consumatorului final. Din punct de vedere a 
cheltuielilor se previzionează creșterea acestora datorită șomajului tehnic. Rezulatul financiar 
va fi influențat negativ de interacțiunea șomajului tehnic  și  a  cheltuielilor indirecte ale căror 
ponderi  vor  crește ca urmare a diminuării volumului de venituri. 
Procedurile noastre de audit au inclus, analiza bugetului de venituri şi cheltuieli estimat de 
societate pentru anul 2020, analiza planului de investiţii pentru 2020, analiza principalilor 
indicatori financiari ai societăţii pe primele doua luni din anul 2020, dar nu au fost limitate 
numai la acestea. Am verificat veridicitatea veniturilor incluse în bugetul de venituri şi 
cheltuieli, estimat de conducerea Societăţii, analizând contractele comerciale încheiate de 
Societate şi aflate în derulare în anul 2020. 

6.     În urma procedurilor de audit efectuate, noi am obținut probe de audit suficiente și 
adecvate cu privire la aspectele cheie și am concluzionat că procedurile Societății referitoare la 
evaluarea și ajustarea stocurilor, imobilizărilor și a creanțelor precum și cele de recunoastere și 
evaluare a provizioanelor și veniturilor sunt adecvate.  

Alte informații- Raportul Administratorilor. 
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        7.    Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea şi prezentarea raportului 
administratorului în conformitate cu cerințele Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 
1802/2014, punctele 489-492, care să nu conţină denaturări semnificative şi pentru acel 
control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea 
raportului administratorului care să nu conţină denaturări semnificative, datorate fraudei 
sau erorii. Raportul administratorilor este prezentat separat şi nu face parte din situaţiile 
financiare individuale. Opinia noastră asupra situaţiilor financiare individuale nu acoperă 
raportul administratorului. 

         În legătură cu auditul nostru privind situaţiile financiare individuale, noi am citit raportul            
administratorilor anexat situaţiilor individuale şi raportăm că: 

a) în raportul administratorului nu am identificat informaţii care să nu fie consecvente, în 

toate aspectele semnificative, cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare 

individuale anexate; 

b) raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, 

informațiile cerute de Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, punctele 489-

492;  

c) în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre dobândite în cursul auditului situaţiile 

financiare individuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019 

cu privire la Societate și la mediul acesteia, ni se cere să raportăm dacă am identificat 

denaturări semnificative în Raportul Administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu 

privire la acest aspect. 

    Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile 
financiare. 

         8.   Conducerea Societății este responsabilă pentru pregătirea și prezentarea corectă a 
acestor situaţii financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 
1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și pentru controlul intern pe care 
aceasta îl consideră necesar pentru a permite pregătirea de situaţii financiare care să nu 
conţină denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 

       9. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea  
capacităţii Societății de a-şi continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a 
aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza 
continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze 
Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara 
acestora. În Notele Explicative s-a introdus paragraful “EVENIMENTE ULTERIOARE”  în care se 
detaliază măsurile luate de societate și care concluzionează că există un grad de incertitudine 
nesemnificativă asupra riscului de continuitate al activității.   

     10. Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru supravegherea 
procesului de                          raportare financiară al Societății. 

    Responsabiliățile  auditorului  într-un audit al situațiilor financiare 

        11.  Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în 
care situaţiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de 
fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia 
noastră, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit promulgate de Federația 
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Internaționala a Contabililor și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. 
Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a 
faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA  va detecta întotdeauna o denaturare 
semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și 
sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, 
individual sau cumulat, vor influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza 
acestor situaţii financiare. 

      12.  Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și 
menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: 

• Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, 

cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca 

răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a 

furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări 

semnificative cauzate de fraudă  este mai ridicat decât riscul ce rezultă din nedetectarea 

unei denaturări semnificative ca urmare a erorii, deoarece frauda poate presupune 

întelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului 

intern; 

• Înțelegem controlul intern ca fiind relevant pentru audit, în vederea proiectării de 

proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o 

opinie asupra eficacității controlului intern al Societății; 

• Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al 

estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere ; 

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a 

contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit 

obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care 

ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua 

activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să 

atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile 

financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. 

Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului 

auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să 

nu își mai desfășoare activitatea cu respectarea principiului continuității activității. 

13. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria 
planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, 
inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului. 

       14. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație cu privire 
la               conformitatea noastră cu cerințele etice privind independenta și le comunicăm 
toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil,că ar putea să ne 
afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente. 

   15.  Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanța , 
stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra 
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situațiilor financiare  din perioada curentă  și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. 
Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau 
reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în 
circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul 
nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie 
depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.       

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare. 

  16. Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor la data de  18.04.2019  să audităm 
situațiile   financiare ale S. MOBEX S.A.  pentru exercițiul încheiat la data de 31.12.2019. 
Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 5 ani acoperind exercițiile 
financiare încheiate la 31.12.2015 până la 31.12.2019. 

           Confirmăm că nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate 
la     articolul 5 aliniatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014. 

  

    AUDITOR FINANCIAR 

Expert Lex SRL 
TG. MUREȘ, str. GĂRII Nr. 2A, jud. MUREȘ 

Autorizație CAFR nr. 206/23.05.2002 
Autorizat ASPAAS E-viza  FA 206. 

Udrescu Iulian, 

Corunca, nr. 424, Jud. Mureș 
Certificat CAFR  nr. 1257/2001 

Autorizat ASPAAS E-viza  AF 1257. 

 
TG. MUREȘ 
23.03.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


