
 

 

 

 

 

Rezultatele financiare preliminate  

la principalii indicatori economico-financiari la 31.12.2012 
 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26.01.2012 a aprobat Programul de activitate pentru 

anul 2012 si Bugetul de Venituri si Cheltuieli  2012 cu principalii indicatori si  masurile necesare a fi 

luate de Consiliul de Administratie pentru mentinerea echilibrului economico-financiar. 

Situaţiile financiare preliminate întocmite în conformitate cu Ordinul MF nr. 3055 cât şi retratarea 

acestora pe baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) pentru anul 2012, se vor 

supune aprobarii în şedinţa Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce va avea loc in luna aprilie 

2013. Situatiile financiare preliminate pot suporta modificari in functie de evenimentele ulterioare 

incheierii exerciţiului financiar  si de opinia auditorilor interni si externi. 

In raport cu indicatorii din BVC 2012 aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor, preliminam 

urmatoarele rezultate: 

Nr. 

crt. Indicatori 

 

BVC 2012 

 

Preliminat 2012                   

% 

Col 3/col 2 

0 1 2 3 4 

1 Cifra de afaceri 27.250.000 28.868.584 105,94 

2 Venituri totale 26.500.000 30.831.093 116,34 

3 Cheltuieli totale 22.700.000 23.316.192 102,71 

4 Profit brut 3.800.000 7.514.901 197,76 

 

a). Profit/pierdere 

Pentru exercitiul financiar 2012 Mecanica Ceahlau SA prelimina realizarea unui profit brut in suma 

de 7.514.901 lei,  la un nivel de 197,76% fata de profitul brut bugetat  si  un profit net in suma de 

6.371.504 lei. Cheltuielile preliminate cu impozitul pe profit curent datorat de societate calculate pe 

baza contului de profit si pierdere conform legislatiei in vigoare sunt  in suma de 1.143.397 lei.  

Rezultatul din exploatare preliminat este profit in suma de 7.260.544 lei iar rezultatul financiar este 

profit in suma de 254.357 lei. 

b). Cifra de afaceri 

Cifra de afaceri preliminata pentru anul 2012 este in crestere cu 5,94% fata de nivelul stabilit  prin 

Bugetul de Venituri si Cheltuieli. Acest nivel al cifrei de afaceri s-a obtinut prin vanzarea productiei 

proprii si prin vanzarea din stocurile de marfuri existente. Produsele finite si marfurile au contribuit 

cu 97,12% la cifra de afaceri preliminata.  

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, 

PRESEDINTE 

Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaş 

 

 


