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PRELIMINĂRI 

privind realizarea principalilor indicatori  economico financiari 

stabiliţi  pentru anul 2009 

 

 
 Activitatea societăţii Mecanica Ceahlau şi rezultatele economico-finaciare din 

anul 2009 au fost influenţate negativ  de doi factori importanţi: mediul economic 

nefavorabil cu care ne-am confruntat, generat de accentuarea crizei economice şi 

financiare în Romania şi efectele din anul 2007 a  operaţiunilor de achiziţionare în sistem 

de leasing financiar a maşinilor agricole pentru a fi subanchiriate clienţilor.   

 Pe parcursul anului au fost luate masuri pentru adaptarea vanzărilor şi a producţiei 

la cerinţele reale ale pieţii, valorificarea cu prioritate a produselor din stoc şi încasarea 

creanţelor, reducerea la strictul necesar a activităţii de plan tehnic, reparaţii, realizarea 

investiţiilor in limita resurselor financiare existente şi dimensionarea corespunzătoare a 

personalului şi programului de activitate. 

  

 

Preliminarea realizării BVC pentru anul 2009 

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2009 aprobat de Adunarea Generala a 

Acţionarilor din 12.12. 2008  preliminăm a fi realizat  astfel: 

                                                                     – Lei – 

Nr. 

crt. 
Indicatori 

BVC 2009 

 aprobat 

BVC 2009 

preliminat 

1 Cifra de afaceri 27.500.000 17.333.679 

2 Venituri totale 27.377.723 19.516.445 

3 Cheltuieli totale 26.276.725 26.435.141 

4 Profit brut 1.100.998 (6.918.696) 

 

Cifra de afaceri este preliminată  a fi realizată în  proporţie de 63,03 %.      

Menţionăm că pe langă problemele de pe piaţa internă datorate lipsei surselor de 

finanţare pentru realizarea investiţiilor în tehnică agricolă a fermierilor, cea mai mare 

nerealizare este exportul de pe pieţele tradiţionale: Federaţia Rusă, Ucraina, Moldova, 

Bulgaria, Ungaria şi Polonia ţări afectate de criza economică.   

 

Veniturile totale sunt preliminate a fi realizate în sumă de 19.516.445 lei, în 

proporţie de 71,28% faţă de bugetul aprobat. Nerealizarea veniturilor totale, datorate 

nerealizării cifrei de afaceri cu 36,97 % si a veniturilor din exploatare cu 29,30 %. 
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Cheltuielile totale se estimează a fi realizate la nivel de 26.435.141 lei, în proporţie 

de 100,60%.  

Depăşirea cheltuielilor totale se datorează înregistrării unor cheltuieli suplimentare 

cu derularea contractelor leasing financiar de maşini agricole destinate subanchirierii 

(amortizări de 4.840.288 lei, asigurări de 88.582 lei, cheltuieli cu diferenţele de curs 

valutar de 367.858 lei, dobânzi de 315.604 lei şi penalităţi de întârziere de 444.111lei), 

precum si înregistrării ajustărilor privind deprecierea activelor circulante la cheltuielile 

din exploatare de 900.000 lei si depăşirii cheltuielilor financiare cu 2.929.896 lei.  

 

Creanţele totale comparat cu începutul anului au scăzut la 30 noiembrie 2009 cu 

4.692.407 lei în special pe seama creanţelor comerciale, în condiţiile în care perioada de 

încasare a crescut  de la 198 zile la 262 zile. 

 

 Datoriile totale comparat cu începutul anului au scăzut la 30 noiembrie 2009 cu 

4.652.396 lei în special pe seama reducerii datoriilor comerciale şi efectelor de comerţ. 

Perioada de rambursare a datoriilor furnizori a scazut de la 89 zile la 85 zile.    

 

 Datoria bancară la 31.12.2009 este estimează  la suma  de 12.200.000 lei 

încadrându-se în limita aprobată de A.G.O.A de 12.500.000 lei.  

 

Masuri de îmbunătăţire a lichidităţii  

 

Majorarea capitalului social de la suma de 15.990.846 lei la suma de 23.990.846 

lei cu  8.000.000 lei prin subscrierea de acţiuni a avut efect în anul 2009 prin acoperirea 

deficitului de trezorerie şi stingerea datoriilor aferente contractelor de leasing iar pe viitor  

asigurarea fondurilor necesare dezvoltării societăţii şi implementarea celui de-al doilea 

profil de activitate prin abordarea domeniului energiei neconvenţionale şi echipamentelor 

mecatronice cu aplicaţii medicale. 
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