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CĂTRE,      

C.N.V.M  BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GENERALĂ  SUPRAVEGHERE 

Domnului director general Vladimir Cojocaru,  
 
 

 Referitor la adresa dumneavoastră numărul 5903 din 30 martie 2010 prin care solicitaţi informaţii 
suplimentare privind situaţiile financiare anuale aferente anului 2009 va comunicăm următoarele: 
 

1. Imobilizarile financiare detinute la Transport Ceahlău SRL Piatra Neamţ, in situatiile financiare 
auditate sunt reclasificate in “actiuni detinute la entitati afiliate”. 

      La 31 decembrie 2009 Mecanica Ceahlau deţine 24,28% din capitalul Transport Ceahlau,    
reprezentând un număr de 5.100 parti sociale. 
Media de angajati la aceasta societate a fost de 7 pentru anul incheiat la 31 decembrie 2009 (31 
decembrie 2008: 29). 
Societatea  Transport Ceahlau SRL Piatra Neamt, nu are filiale sau sucursale ; nu deţine titluri de 
participare la alte societati ; nu  este listata pe piata de capital. 

 
2. Imobilizarile financiare – actiunile detinute la entitati afiliate cat si  interesele de participare –au 

fost evaluate la costul istoric.  
Transport Ceahlău  SRL nu actioneaza pe o piata reglementata si nu reprezinta o pondere 
semnificativa in totalul activelor imobilizate si in totalul activelor:  

- 0,197% din totalul activelor imobilizate nete (2008: 0,160%) 
- 0,094% din totalul activelor (2008:0,086%)   

 
3. Informatii privind relatiile societatii cu filiale, societati asociate sau cu alte societati in care se 

detin titluri de participare strategice ( Nota 10 b) 
 
SIF MOLDOVA S.A. este actionar majoritar la SC MECANICA CEAHLAU S.A., detinand 55,1053% din 
totalul actiunilor.  

 SIF MOLDOVA S.A. intocmeste situatiile financiare anuale consolidate pentru Grupul de  entitati, din   
care face parte si SC MECANICA CEAHLAU S.A in calitate de filiala. 
 Eastern Eagle   Fund Ltd. Winward CYM detine peste 20% din totalul actiunilor, respectiv  21,5629%. 
Ceilalti actionari, detin 23,3317% actiuni, din care: alte persoane juridice 18,9632% si alte persoane  
fizice 4,3685%.  
Societatea detine interese de participare in capitalul social al SC Transport Ceahlau SRL Piatra Neamt 
in procent de 24,28% (nelistata pe piata de capital). Informatiile privind capitalul, rezervele  si  profitul/ 
pierderea acesteia sunt de o importanta neglijabila.    

 
 
 

 
        



 
 
4. Salarizarea directorilor si administratorilor ( Nota 8 a) 

 
Salariile platite administratorilor si conducerii societatii in anul financiar 2009, au fost in  suma totala de 
482.369 lei (31 decembrie 2008: 652.972 lei), din care: 

- administratori:              84.081 lei;  
- conducerea societatii: 398.288 lei. 
 

5. Detalierea altor rezerve ( Nota 22)  
 
                                                                                                     31.12.2008                  31.12.2009 

               Alte rezerve, din care:                                                  1.119.894                        827.622                                 
- facilitati fiscale                                                            354.563                         354.563 

         - vanzare mijloace fixe                                                  29.888                           29.888 
         - alte rezerve din profit                                                733.788                         441.516 
         - dividende neridicate (prescrise)                                   1.655                              1.655 

 Provenienta acestor rezerve este din anii 2001 – 2008 si reprezinta facilitati constituite conform 
reglementarilor legale in vigoare. 

 Societatea nu a utilizat aceste rezerve pentru acoperirea pierderilor, acestea pot fi folosite conform 
reglementarilor legale. 

 Conform Codului fiscal ( art. 22 alin 5) utilizarea  acestor sume pentru majorarea capitalului social sau 
acoperirea pierderilor conduc la recalcularea impozitului pe profit si se stabilesc dobanzi si penalitati 
de intarziere de la data aplicarii facilitatii. 

  
6. Onorariile platite auditorilor ( Nota 10g) 

 
Onorariile platite auditorilor societatii in anul financiar 2009, au fost in suma totala de 54.780 lei (31 
decembrie 2008: 12.000 lei), din care:  

- onorariul auditorului intern – 30.780 lei;  
- onorariul pentru auditul financiar extern independent -  24.000 lei  

Conform art. 253 din Legea 297/2004 in anul 2009 nu au fost platite onorarii pentru alte servicii de 
asigurare, de consultanta fiscala sau alte servicii. 

 
 
   
 
 
 
  Cu stima, 
 
 
   DIRECTOR GENERAL,                                         DIRECTOR ECONOMIC, 
   Ing. Neculai Timaru                                               Ec. Gabriela Marian 
 
 
 

 


