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   Raport semestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 
   Data raportului: 30.06.2014 
   Denumirea societşţii comerciale: S.C.  MECANPETROL  S.A. 
   Sediul social : GĂEŞTI, str. Şos. Bucureşti Piteşti, Km 70 Jud.Dâmboviţa 
   Numarul de telefon/ fax : 0245/711639, 0245/712375, 0372730200 
   C.I.F. : RO 934854 
   Nr. O.R.C. J 15/255/1991 
   Capital social subscris şi vărsat : 1.990.830 lei 
    Piata reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Rasdaq 
       Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la 30.06.2014, precum şi evoluţia 
acestora faţă de începutul anului se prezintă astfel: 

                                                                                                                - lei- 
Nr. 
Crt. 

Element Patrimonial 01.01.2014 
 

% 30.06.2014 
 

% Diferente % 

A Active imobilizate – 
total 

    11.719.578 55     12.808.164 54 +1.088.586 44% 
 

1 Active corporale, din 
care: 

11.719.578  12.808.164  +1.088.586  

 - terenuri 1.250.390  1.166.734  -83.656  
 - construcţii 1.736.936  1.858.844  +121.908  
 -echipamente, 

instalaţii,mij.transport 
881.087  2.638.886  +1.757.799  

 - alte mijloace fixe 1.014.213  14.966         -999.247  
2 Imobilizari necorporale 21.864  2.767          -19.097  
3 Active financiare 6.680.803  7.037.391  +356.588  
4 Imobilizari in curs 134.285  88.526  -45.759  
B Active circulante – total 9.544.191 45 10.902.504 46 +1.358.313 56% 
3 Stocuri, din care: 2.379.106  3.472.748  +1.093.642  
 - materiale consumabile 847.760  933.668  +85.908  
 - producţie neterminata 970.191  2.023.788  +1.053.597  
 - produse finite 561.155  242.628  -318.527  

4 Creanţe- total, din care: 6.115.621  7.284.357  +1.168.736  
 - fz. debitori 0  0  0  
 - clienti – provizioane 5.091.241  6.094.275  +1.003.034  
 - alte creante 1.024.380  545.516  -.478.864  

5 Disponibilităţi băneşti, 
avansuri, alte valori 

1.049.464  222.026  -827.438  

C Conturi de regularizare 0 - 0 - 0 0 
 TOTAL ACTIV 21.263.769 100 23.710.668 100 2.446.899 100 

D Capitaluri proprii- total, 
din care: 

19.411.449 91 20.329.559 86 
 

918.110 38 

 - capital social 1.990.830  1.990.830  0  
 - reserve 852.184  852.183  -1  
 - diferente reevaluare 2.365.914  2.365.914  -1  
 - profit (pierdere)realizat 935.150  919.337  -15.813  
 -profit reportat 14.202.521  14.201.295  1.226  
 -repartizare profit 935.150  0  -935.150  

E Datorii totale, din care: 1.852.317 9 3.381.109 14 1.528.792 62 
 - rate si dobanzi leasing 0  798.763  798.763  
 - furnizori 782.496  2.314.296   +531.800  
 - datorii cu personalul 10.240  68.676   +58.436  
 - datorii cu bugetul 

statului 
1.059.581  360.895  -698.686  

 - alte datorii 0  838.479  -838.479  
 -venituri in avans 0  0  0  
 TOTAL PASIV 21.263.766 100 23.710.668 100 2.446.902 100 
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        La 30.06.2014, activele societăţii sunt formate din active imobilizate (54 %) şi 
active circulante ( 46 %) . Faţă de începutul anului, acestea au înregistrat urmatoarele 
modificări: 
         -ca nivel, au crescut cu  01,00 %, respectiv 1.358.313 lei, prin cresterea 
stocurilor de materiale si productie neterminata, a creantelor si reducerea stocurilor 
de produse finite, a disponibilitatilor; 
        - ca structura, a crescut ponderea activelor imobilizate; 
        Activele imobilizate înregistrate la 30.06.2014 sunt active corporale si 
financiare. Faţă de începutul anului, au crescut  cu 44 %  prin reducerea activelor 
corporale (amorizare) si au crescut imobilizarile la capitolul echipamente, instalatii, 
si cresterea activelor financiare. 
         Activele imobilizate au crescut cu 1.088.486 lei. 
Nr 
crt 

Denumirea mijloc fix Valorea investitiei Cantitatea 

1 Retele alimentare cu apa 101.721 1 buc 
2 Macara TCM MAN 502.042 1 buc 
3 Macara TCM MAN 490.630 1 buc 
4 Grup social administrative 16.200 1 buc 
5 Masina de marcat m 80 24.428 1 buc 
 Total 1.135.022 lei 
10 Imobilizări financiare 988.000 lei 
 

               În aceeaşi perioadă amortizarea a fost calculată prin metoda liniară . Suma acesteia, 
în perioada analizată, a fost de 263.610 lei şi a fost înregistrată în  totalitate în costuri. 
             Activele circulante au crescut  cu 56,00 %, respectiv  1.358.313 lei, determinată de 
cresterea stocurilor de materii prime si a creantelor precum si scăderea stocurilor de produse 
finite. Creantele au crescut cu 1.168.736 lei datorita livrarilor  de produse finite. 
Disponibilităţile băneşti au scazut  cu 827.438 lei. 
      Durata de rotaţie a stocurilor = Stoc mediu / Cifra de afaceri x 360 ( 180) zile 
       30.06.2013 = 3.234.102 /  9.790.379 x 180  = 59 zile 
                  30.06.2014 = 2.887.614 / 10.287.487 x 180 =  50 zile 
            Creanţele au crescut cu 1.168.736 lei . 
     Durata de încasare a creanţelor = Sold mediu creante  / Cifra de afaceri x 360 (180) zile 
                  30.06.2013 = 7.718.208 / 9.790.379 x 180 = 141 zile 
                  30.06.2014 = 5.592.758 / 10.287.487 x180 =  98 zile 
            Disponibilităţile băneşti  au sczut cu  827.438 lei.  
Societatea a contractat de la ING Piteşti si CEC BANCK GAESTI mai multe scrisori de 
garanţie bancară în favoarea Petrom SA ca şi garanţie de bună execuţie a contractelor pe care 
le avem în derulare. Valoarea totala a scrisorilor este de 338.724,00 lei. Garantarea lor este 
asigurată prin scrisori de garanţie bancara la ING Piteşti în valoare de 64.700,00 lei şi CEC 
BANK Găeşti în valoare de 274.024,00 lei . 
     Fondul de rulment calculat la 30.06.2014 acoperă atât nevoia de fond de rulment, 
asigurand totodată şi o trezorerie netă de 222.026 lei. 
     Fondul de rulment (FR). = Capitaluri proprii – Active imobilizate = 20.329.559 – 
12.808.164 = 7.521.395 lei 
      Nevoia de fond de rulment (NFR) = Stocuri + Creante + Cheltuieli anticipate – Datorii 
nefinanciare =  3.396.122 +7.284.356 – 3.381.109  = 7.299.369 lei; 
    Trezoreria netă (TN) = FR – NFR = 7.521.395 – 7.299.369 = 222.026 lei; 
    Lichiditatea generală = Active circulante / Datorii curente = 10.902.504 / 2.582.346 = 
4,22; 
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    Lichiditate imediată = Active circulante – Stocuri / Datorii curente = 7.506.382 
/2.582.346 = 2,91; 
   Solvabilitate patrimonială = Capitaluri proprii / Pasiv total = 20.329.559 / 23.710.669 x 
                                                                                                  100% = 85,74 % 
                La 30.06.2014, pasivele societăţii sunt formate din capitaluri proprii ( 86 %) şi 
datorii totale (14 %). Faţă de începutul anului acestea au înregistrat urmatoarele modificări: 

- ca nivel, au crescut  cu 4,73 %, respectiv   918.111 lei, prin profitul inregistrat pe 
semestrul 1 2014 ; 

- ca structura, a crescut si ponderea datoriilor ; 
           Datoriile totale au crescut cu 1528.789 lei. Totalul acestora sunt datorii cu termen de 
plata pana într-un an, din care 812.346 au termen de plata peste un an.  
      Durata  de plată a datoriilor  = Datorii totale / Cifra de afaceri x 360 ( 180) zile 
              30.06.2013 = 3.166.438 / 9.790.379 x 180 =  58 zile 
              30.06.2014 = 3.381.109 / 10.287.487 x 180 = 59 zile 
       Din totalul cheltuielilor, 11,68%, respectiv 1.413.226 lei, sunt plaţi restante. 
Acestea sunt înregistrate la: 

- furnizori – 1.413.226 lei, din care: 
a) peste 30 de zile – 517.630 lei; 
b) peste 90 de zile –  79.142 lei; 
c) peste un an –       812.346 lei;din care 798.763 lei pentru investitii  

Fată de începutul anului, acestea au scazut. 
      Referitor la celelalte datorii precizăm:    

    1. Datoriile cu personalul si bugetul statului, deşi au crescut fată de începutul anului, 
sunt curente si platite la termen. 

          2. Datoriile faţă de acţionari, respectiv dividendele, au înregistrat în perioada ianuarie – 
iunie 2014 urmatoarele modificări:  
         - nu s-au distribuit dividende aferente anului 2013 ; 
Indicatori de lichiditate calculaţi la 30.06.2013 si 30.06.2014 
Nr. 
Crt. 

Explicaţie Mod de calcul 30.06.2013 30.06.2014 

1 Lichiditate curentă Active curente / Datorii 
curente 

4,1 1,6 

2 Lichiditate rapidă Active curente – Stocuri / 
Datorii curente 

2,9 2,91 

3 Solvabilitate patrimonială  Capitaluri proprii / Total 
pasiv 

85,49 85,74 

4 Grad îndatorare Credite peste un an / 
( Credite peste un an + 

Capitaluri proprii) 

0 0 

5 Rata datoriilor Datorii totale/ Capitaluri 
proprii  

0,17 0,17 

         
 
    Pentru perioada ianuarie – iunie 2014, veniturile , cheltuielile si rezultatele sunt în 
mod fidel reflectate în cadrul formularului “ Contul de profit şi pierdere” şi în comparaţie 
cu aceeaşi perioadă a anului trecut, situaţia se prezintă astfel: 
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                                                                                                                                           - lei- 
Nr. 
crt. 

INDICATOR 30.06.2013 
 

% 30.06.2014 % DIFERENT
E 
 

% 

1 Cifra de afaceri, din care: 9.790.379 100 10.287.487 100 497.108 100 
 - venituri din vânzarea 

producţiei 
9.658.631 99 10.037.752 98 379.121 76 

 - venituri din vânzarea 
mărfurilor 

131.748 1 249.735 2 117.987 24 

2 Venituri Totale, din care: 11.054.792 100 12.294.247 100 1.239.455 100 
 - venituri exploatare 11.046.011 99,92 12.013.029 98 967.018 78 

 - venituri financiare 8.781 0,08 281.218 2 272.437 22 
3 Cheltuieli Totale, din care: 10.867.392 100 11.198.920 100 331.528 100 
 - cheltuieli exploatare 10.837.635 99,73 11.167.920 99,72 330.285 99,63 
 - cheltuieli financiare 29.757 0,27 31.000 0,28 1243 0,37 
4 Rezultat Brut, din care: 187.400 100 1.095.327 100 907.927 100 
 - rezultat exploatare 208.376 111 845.109 77 636.733 70 
 - rezultat financiar -20.976 -11 250.218 23 271.194 30 
5 Impozit Profit 30926 16 175.990 16 145.064 16 
6 Profit (pierdere)Net 156.474 84 919.337 84 762.863 84 

                Veniturile totale, la 30.06.2014, sunt formate din venituri din exploatare (98%),  şi 
venituri financiare (2%). 
           Faţă de 30.06.2013 acestea au înregistrat urmatoarele modificări: 

- ca nivel, au crescut cu 967.018 lei, atât prin creşterea veniturilor din exploatare cât şi 
prin creşterea celor financiare cu 272.437 lei. Ponderea semnificativă  însă, în aceasta 
creştere o au  veniturile din exploatare ; 

- ca structură, s-a înregistrat o creştere a ponderii veniturilor financiare; 
            Structura şi dinamica veniturilor din activitatea de exploatare se prezintă conform 
tabelului de mai jos:  

                                                                                                              - lei- 
Nr. 
Crt. 

INDICATOR 30.06.2013 % 30.06.2014 % DIFERENT
E 

% 

1 Cifra de afaceri 9.790.379 89 10.287.487 86 497.108 51 
2 Variaţia stocurilor 1.046.282 9 868.421 7 -177.861 -18 
3 Venituri din 

productia  de 
imobilizari 

 -  - 0 0 

4 Alte venituri din 
exploatare ( 

despăgubiri, cedari 
active) 

209.350  2 857.121  7 647.771 67 

 VENITURI 
EXPLOATARE 

11.046.011 100 12.013.029 100 967.018 100 

             Veniturile din exploatare înregistrate la 30.06.2014 sunt formate din cifra de afaceri 
497108, venituri din variaţia stocurilor -177861 şi alte venituri din exploatare 647.771. 
            Faţă de 30.06.2013, acestea au înregistrat urmatoarele modificări: 

- ca nivel au crescut cu 967.018 lei, prin creşterea tuturor veniturilor din exploatare, 
dar în special a cifrei de afaceri; 

- ca structură,  a scazut şi  ponderea cifrei de afaceri în favoarea veniturilor din variaţia 
stocurilor -177.861; 

Cifra de afaceri este formată din venituri din vânzarea producţiei ( 98 %) şi venituri din 
vănzarea mărfurilor (2%). 
      Faţă de 30.06.2013, aceasta a înregistrat urmatoarele modificari: 
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   - ca nivel, au crescut cu  497.108 lei numai prin creşterea veniturilor din vânzarea 
producţiei, venituri din alte activitati si veniturile din vânzarea mărfurilor înregistrand şi 
ele o usoara crestere; 
   - ca structură,  a crescut ponderea veniturilor din alte activitaiti, vânzarea producţiei, 
veniturile din vânzarea mărfurilor deţinând o pondere aproape nesemnificativă;  

           Structura si dinamica veniturilor din vânzarea producţiei pot fi analizate în baza 
datelor din tabelul urmator: 
                                                                                                                              - lei- 
Nr. 
Crt. 

INDICATOR 30.06.2013 % 30.06.2014 % DIFERENTE % 

1 Venituri din vânzarea 
produselor finite 

9.658.631 87,44 10.037.752 83,55 379.121 39,20 

2 Variaţia stocurilor 1.046.282 9,48 868.421 7,23 -177.861 -18,39 
2 Venituri din vânzarea 

mărfurilor 
131.748 

 
  1,19 249.735 

 
      2,09 
 

117.987 12,20 

3 Venituri din prod 
realizată pt scopuri 

proprii 

0 0 0 0 0 1 

3 Venituri din alte 
activităţi 

209.350 1,89 857.121 7,13 647.771 66,99 

 VENITURI DIN 
VÂNZAREA 

PRODUCŢIEI 

11.046.011 100 12.013.029 100 967.018 100 

          Veniturile din vânzarea producţiei au înregistrat o creştere cu 967.018 lei, numai prin 
creşterea veniturilor din vânzarea produselor finite si a veniturilor din alte activitati,  
veniturilor din vanzarea marfurilor, precum si a veniturilor din alte activitati. 
          Structura si dinamica veniturilor financiare  înregistrate la 30.06.2013 faţă de 
30.06.2014 pot fi analizate din tabelul urmator: 
                                                                                                                          - lei - 
Nr. 
Crt. 

INDICATOR 30.06.2013 % 30.06.2014 % DIFERENTE % 

1 Venituri din dobânzi 
bancare 

876 9,97 258.107 91,78 257.231 94,42 

2 Alte venituri financiare 7.905 90,03 23.111 8,22 15.206 5,58 
 VENITURI 

FINANCIARE 
8.781 100 281.218 100 272.437 100 

          Veniturile financiare sunt formate din venituri din dobânzi bancare (91,78 %),  
venituri financiare (8,22 %). 
   Faţă de 30.06.2013, acestea au înregistrat următoarele modificări: 
      - ca nivel, au crescut cu  272.437 lei, influenţate de creşterea veniturilor din dobânzi 
bancare si financiare;  
    - ca structură, a crescut ponderea veniturilor din dobânzi bancare, si a scazut cele din alte 
venituri financiare; 
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      Structura si dinamica cheltuielilor din exploatare pentru cele doua perioade se prezintă 
astfel: 
                                                                                                                     -lei- 
Nr. 
Crt
. 

INDICATOR 30.06.2013 % 30.06.2014 % DIFEREN
TE 

% 

1 Cheltuieli materiale, din care: 5.934.522 54,76 5.243.794 46,95 -690.728 -209,13 
 - materiale  5.846.678  5.134.519  -712.159  
 - carburanţi    87.844     109.275  21.431  
2 Alte cheltuieli material 192.795 1,78 142.482 1,28 -50.313 -15,22 
3 Chelt.cu energia electrică şi 

apa 
    161.449 1,49     124.115 1,11 -37.334 -11,30 

 
4 Chelt.cu mărfurile 136.736 1,26 246.555 2,21 109.819 33,25 
5 Cheltuieli cu personalul, din 

care: 
2.964.098 27,35 2.940.688 26,33 -23.410 7,08 

 - salarii 2.252.959  2.217.601  -35.358  
 - tichete masă 199.968  191.638  -8.330  
 - asigurări si protecţie socială 711.139  723.087  11.948  
6 Cheltuieli cu amortizarea 224.345 2,07 263.610 2,36 39265 11,88 
7 Chelt.privind prestaţiile 

externe 
   1.140.354 10,52     2.023.791 18,13 883.437 267,48 

8 Chelt.cu impozite,taxe 77.957 0,72 90.938 0,81 12.981 3,93 
9 Chelt. cu despăgubiri, donaţii 

şi active cedate 
5.379 0,05 91.947 0,82 86.568 26,21 

 CHELTUIELI 
EXPLOATARE 

10.837.635 100 11.167.920 100 330.285 100 

               Cheltuielile din exploatare, înregistrate la 30.06.2014, cuprind cheltuieli materiale 
( 46,95 %), cheltuieli cu personalul (26,33 %), cheltuieli cu prestaţiile externe ( 18,13 %), 
cheltuieli cu amortizarea ( 2,36%), cheltuieli cu taxe, impozite (0,81 %) , cheltuieli cu 
mărfurile (2,21 %), cheltuieli cu despăgubiri, donaţii, active cedate ( 0,82 %) şi cheltuieli cu 
energia electrică şi apa (1,11%). 
               Faţă de 30.06.2013, acestea au înregistrat urmatoarele modificări: 

- ca nivel, au scazut cu  -690.728 lei; descreşterile de la cheltuielile cu materiale şi 
usoara descrestere a cheltuielilor  cu personalul pentru  activitatea de producţie,  
reflectată şi în descreşterea cifrei de afaceri. 

- ca structură, a scazut ponderea cheltuielilor cu rol determinant in realizarea cifrei de 
afaceri ( cheltuieli materiale),  şi a crescut  cheltuielile din prestatii externe; 

          Structura  si dinamica cheltuielilor financiare pentru cele doua perioade se prezintă 
astfel: 
                                                                                                                            - lei- 
Nr. 
Crt. 

INDICATOR 30.06.2013 % 30.06.2014 % DIFERENTE % 

1 Cheltuieli cu dobânzile , 
din care: 

0 0 0 0 0 0 

 - dobânzi bancare 9.341 31,39 22.441 72,39 13.100 1053,90 
 - dobânzi leasing 

financiar 
0 0 0 0 0 0 

2 Chelt.diferenţe curs 
valutar 

0 0 0 0 0 0 

3 Alte cheltuieli financiare 20.416 68,61 8.559 27,61 -11.857 -953,90 
 CHELTUIELI 

FINANCIARE 
29.757 100 31.000 100 1.243 100 

        Cheltuielile financiare înregistrate la 30.06.2014, cuprind cheltuieli cu dobânzile 
(72,39%) si alte cheltuieli financiare (27,61 %). 
        Faţă de 30.06.2013, acestea au înregistrat următoarele modificări: 
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