
 
 
   
 
 
 

RAPORT  TRIMESTRIAL 
aferent trimestrului I   2009 

 
 

     A. 
 

 Raportul  trimestrial conform: Regulamentul nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 
mobiliare 
Data raportului:14.05.2009 
Denumirea entităţii emitente: SC MOBICRASNA SA 
Sediul social: Carei,str.Mihai Viteazul nr.16 
Numărul de telefon /fax: 0261 862802...805 / 865153 
Codulunic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:R 644036 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 30 / 9 / 1991 
Capital social subscris şi vărsat: 411.205 RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : Bursa Electronică 
RASDAQ SA 
 

1. Evenimente importante în trimestrul I -2009 care au avut impact asupra poziţiei financiare a 
emitentului. 

Datorită faptului,că în semestrul II  al anului 2008 s-a produs pe stoc ,neexistând comenzi 
,s-a ajuns la 31 decembrie 2008 la un stoc de produse finite în valoare de 2.181.966 lei 
,realizat cu o pierdere anuală de  1.313.026 lei. 
Dacă în anul 2008 s-a continuat a se produce pe stoc ,pentru a evita impactul social negativ 
asupra angajaţilor ,la începutul anului 2009 acest lucru nu a mai fost posibil din cauză că ,nu 
numai că nu existau comenzi şi nici măcar cerere pentru produsele existente.Acest lucru a 
necesitat o reducere semnificativă de personal. 
În acest context datorită conjuncturii economice în care se află societatea noastră,în 
trimestrul I- 2009 cifra de afaceri este 618.915 lei a scăzut cu 63 % faţă de aceeaşi perioadă 
a anului trecut,la fel veniturile totale au scăzut cu 89 % faţă de anul trecut, de la o valoare de 
1.920.916 lei la 199.971 lei . 

 
 
 

2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului aferente trimestrului I 
2009. 

Datorită contextului economic clienţii se încasează foarte greu,lucru observat şi din 
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indicatorii economico-financiare ,în principal din viteza de rotaţie a debitelor -clienţii,care a 
crescut de la 59 de zile la 103 zile . 

 
      B.  Indicatori economico-financiari 
      
1.Indicatorul lichidităţii curente Active curente/Datorii curente 2,01 
2. Indicatorul gradului de 
îndatorare 

Capital împrumutat/Capital 
propriu x 100 
 
Capital împrumutat /Capital 
angajat x 100 

0 
 
 
0 

3.Viteza de rotaţie a debitelor-
clienţii 

Sold mediu clienţi /Cifra de 
afaceri x 90 

103 

4. Viteza de rotaţie a activelor   Cifra de afaceri/ Active imob.  0,10 
  
 
 
  
      Vă trimitem alăturat Contul de profit şi pierdere la data de 31.03.2009. 
 
Acest raport este disponibil pe pagina de internet www.mobicrasna.ro  , este transmis la Bursa 
electronică RASDAQ SA şi la CNVM . 

 
 
 
 
 Preşedintele Consiliului de Administraţie        
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