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RAPORT SEMESTRIAL 
 

pentru semestrul I 
 

2013 
 

  Raport semestrial conform Regulamentului CNVM nr.1/2006,completate cu Regulamentului 
nr.31/2006 
     Data raportului 14 august 2013 
     Denumirea societăţii comerciale SC MOBICRASNA SA  
     Sediul social  Carei/SM,Calea Armatei Române nr.39 
     Număr de telefon/fax 0261/865153 / 865153 
     Cod unic de înregistrare ORC  R644036 
     Număr ordine în Registrul Comerţului   J 30/9/1991 
     Capital social subscris şi vărsat  411.205 lei 
     Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise  Bursa Electronică         
RASDAQ SA  
 

1.  Situaţia economico-financiară 
 
1.1 Situaţia financiar contabilă pe sem.I 2013 comparativ cu sem.I 2012. Menţionăm ,că situaţiile 
financiare din data de 30.06.2013 nu au fost auditate. 

 
a) Elemente de bilanţ 

             LEI 

INDICATOR SEM I-2012 SEM I-2013 

Total activ 9.411.500 8.747.450 

Active imobilizate 4.036.737 3.688.037 

Active circulante 5.511.953 5.155.224 

Stocuri 1.500.788 1.435.289 

Casa şi conturi bancare 524.979    206.350 

Total pasiv 9.411.500 8.747.450 

Capital social 411.205    411.205 

Capital proprii 9.411.500 8.747.450 

Datorii 152.301    110.105 



   
b)  Contul de profit şi pierderi 
              
            LEI 

INDICATOR SEM I 2012 SEM I 2013 

Venituri totale 529.702 104.629 

Venituri din exploatare 498.621   85.715 

Venituri financiare    31.081   18.914 

Cheltuieli totale 759.757 317.251 

Cheltuieli de exploatare 756.122 304.938 

Cheltuieli de materii prime 10.801   10.642 

Cheltuieli cu personalul 60.548   55.906 

Provizioane de risc şi accidente -------  

Cheltuieli financiare 3.635   12.313 

Rezultatul brut Pierdere 230.055 Pierdere 212.622 

Rezultatul net  Pierdere 230.055 Pierdere 212.622 
 
 
Societatea a încheiat primul semestru  din 2013 cu pierdere netă de 212.622  lei, faţă de aceeaşi 
perioadă a anului trecut ,când a înregistrat o pierdere neta de 230.055 lei. Acest rezultat se datorează 
scăderii semnificative  a veniturilor din exploatare , mai ales a producţiei vândute din cauza lipsei 
pieţelor de desfacere , diminuarea pierderii se datoreaza diminuarii veniturilor din exploatare si 
reducerea intr-o mare masura a cheltuielile totale.  
 

c) Nu au intervenit schimbări în nivelul numerarului 
 

2. Analiza activităţii societăţii comerciale 
 
      2.1  Indicatorul de lichiditate pe sem.I. 2013 este Active curente/Datorii curente = 46.82 
comparativ cu valoarea din 2012 care era 36.19 
Activele curente ale societăţii prezintă o tendinţă mica de scădere, datoriile curente scad fata de anul 
precedent, şi astfel  se constată o crestere de 10.63  faţă de valoarea lichidităţii din sem.I 2012. 
 
     2.2  Prezentarea cheltuielilor  de capital în semestrul I- 2013      
  
Situaţia imobilizărilor corporale şi financiare  realizate în sem.I- 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă 
a anului 2012. 
             lei 

TIP IMOBILIZ ĂRI SEM I 2012 SEM I 2013 Creştere/Diminuare 

Corporale 3.446.737 3.098.037 ↓ 10.11 % 

Financiare 590.000 590.000 ----- 



 
 
2.3  Venituri din activitatea de bază 

             LEI 
 SEM I 2012 SEM I 2013 CREŞT./SCĂDERE 

Cifra de afaceri 629.943 128.526   ↓   79.60 %   

Producţia vândută 83.840 116.410   ↑  38.85 % 

Venit din vânzarea 
mărfurilor 

546.103 12.116   ↓  97.78  % 

Venituri financiare 31.081 18.914   ↓   39.15 % 
 
 
 
Cifra de afaceri  prezintă o diminuare de 79.60 % faţă de valoare din sem I- 2012 din cauza diminuarii 
cu peste 97% a  veniturilor din vanzarea marfurilor. 
 
      3. Schimbări care afectează capitalul social şi administrarea societăţii comerciale  
     

3.1. În semestrul I- 2013 societatea a calculat şi a livrat la bugetul de stat ,la bugetul asigurărilor 
sociale şi la fondurile speciale toate obligaţiile în mod corect şi în termen legal neînregistrând 
întârzieri şi restanţe de plată. 

 
3.2  Modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare  - Nu este cazul 

 
      

    4. Tranzacţii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acţionează în mod concertat 
sau în care au fost implicate aceste persoane -Nu este cazul 
 
    ANEXE: 

 
-Bilanţ contabil,cont de profit şi pierdere 

  
 
Acest raport este disponibil pe pagina de internet www.mobicrasna.ro şi este transmis la Bursa 
electronică RASDAQ SA şi la CNVM. 
 
Semnături: 
 
       Director general 
 
      ec. POPA MIHAELA 
  


