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RAPORT  TRIMESTRIAL 
aferent trimestrului I   2010                                                                              

 
 

     A. 
 

 Raportul  trimestrial conform: Regulamentul nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 
mobiliare 
Data raportului:14.05.2010 
Denumirea entităţii emitente: SC MOBICRASNA SA 
Sediul social: Carei,Calea Armatei Române nr.39 
Numărul de telefon /fax: 0261 865153 / 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 -2010 care au avut impact asupra poziţiei financiare a 
emitentului-Nu este cazul 

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

I 2010. 
 Elementele şi tendinţele care afectează lichiditatea societăţii,de fapt gradul de acoperire 
a datoriilor curente prezintă valoare mult mai mare decât în 2009. Acest fapt se datorează vânzării 
secţiei I şi a diferitelor utilaje ,respectiv rambursării integrale a creditelor avute de societate.  

 
Viteza de rotaţie a debitelor clienţi are valoare asemănătoare cu 2009 , care arată că , clienţii se 
încasează  greu şi în 2010  . 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   



      B.  Indicatori economico-financiari 
      
1.Indicatorul lichidităţii curente Active curente /datorii curente 45,70 
2.Indicatorul gradului de 
îndatorare 

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

0 
 
0 

3.Viteza de rotaţie a debitelor -
clienţii 

Sold mediu clienţi /Cifra de 
afaceri x 90 

113 

4. Viteza de rotaţie a activelor Cifra de afaceri /Active 
imobilizate 

0,14 

  
 
 
  
      Vă trimitem alăturat Contul de profit şi pierdere la data de 31.03.2010. 
 
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        
            Director General  
    
       ec. POPA MIHAELA                                                                                                    


