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Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti – Romania 

Tel.: (+4) 021 434 32 06;  (+4) 021 434 07 41  Fax: (+4) 021 434 07 94 

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991 

Cod Registrul Comerţului J40/533/1991 

Cod Fiscal RO3156315    Cod Unic de Înregistrare 3156315 

Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON 

www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro 
 

RAPORT CURENT 

nr 03/25.02.2021 

Conform prevederilor Regulamentului ASF   nr. 5 / 2018 privind emitentii de instrumente 

financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente 

financiare si operatiuni de piata 

Data Raportului: 25.02.2021 

Denumirea entităţii emitente: TURBOMECANICA SA 

Sediul social: Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr 244, Sector 6 

Numărul de telefon: 021  434 32 06 021 434 07 41  fax: 021 434 07 94  

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 3156315 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/533/1991 

Cod LEI : 529900O5AIXHHACIZH85 

Capital social subscris şi vărsat: 36.944.247,50 lei  

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 

Bucuresti Titluri de capital – Categoria actiuni standard 

  

Eveniment important de raportat:  

 Societatea Turbomecanica SA pune la dispozitia investitorilor si a organismelor de reglementare 

rezultatele financiare preliminare neauditate pentru exercitiul financiar incheiat  la 31.12.2020, 

cu urmatoarele precizari:  

In ceea ce priveste siuatia pozitiei financiare, precizam faptul ca valoarea imobilizarilor corporale 

a crescut ca urmare a reevaluarii mijloacelor fixe pe care societatea le-a efectuat in decembrie 

2020, dar si achizitionarii de masini si utilaje necesare in procesul de productie. Rezervele 

prevazute  au crescut ca urmare a reevaluarii mijloacelor fixe.  Stocurile au crescut fata de aceeasi 

perioada a anului trecut, prin aprovizionarea de materii prime si materiale pentru trimestrul 1 al 

anului 2021 si prin aprovizionarea suplimentara pentru a nu avea lipsuri  in aprovizionare in 

contextul pandemiei Covid 19. Precizam  si  faptul ca creantele comerciale, au scazut fata de 

aceeasi perioada anului trecut dar si datoriile comerciale si alte datorii, au scazut cu 78% fata de 

2019, rezultat al politicii Societatii legata de platile catre furnizori. Capitalurile proprii, au crescut 

in mare parte ca urmare a cresterii rezervelor din reevaluare si diminuarii rezultatului reportat 

 

Legat de situatia rezultatului financiar, rezultatele preliminare arata ca veniturile  Societatii s-au 

mentinut cam la aceeasi valoare ca anul trecut, avand o tendinta de crestere . Cresterea stocurilor 
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a determinat si o majorare a valorii provizioanelor dar si a cheltuielilor cu materii prime si 

materiale.  Societatea are de asemenea un numar mai mare de angajati ceea ce a dus la cresterea 

costurilor aferente,  asa cum  am aratat si  in raportarile  trimestriale aferente anului 2020.  

 

Rezultatele financiare preliminare neauditate pentru exercitiul financiar incheiat  la 31.12.2020 

sunt disponibile  pe site-ul web al Societatii www.turbomecanica.ro  si pe site-ul web al  BVB, 

prin accesarea linkului de mai jos.  

 

   

  

Consiliul de Administratie prin 

Presedinte, Director General 

Ing Radu Viehmann 
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