
 
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE  

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2018 
            
                                                                                                                                                                                 LEI   

 31.12.2017 30.09.2018 
Active    
Active imobilizate   
Imobilizari corporale 19.386.867 23.871.905 
Imobilizari necorporale 402.365 420.489 
Fond comercial 0 0 
Investitii imobiliare 0 0 
Active financiare 30.823.042 28.203.933 
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 50.612.274 52.496.327 
Active circulante   
Stocuri 20.737.672 20.563.675 
Ceante comerciale si de alta natura 21.598.049 31.829.764 
Cheltuieli in avans 66.886 603.029 
Investitii financiare pe termen scurt  7.082.314 12.997.838 
Numerar si echivalente de numerar 15.238.576 4.891.736 
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 64.723.497 70.886.042 
   
TOTAL ACTIVE 115.335.771 123.382.369 
   
Datorii comerciale si de alta natura 17.197.859 24.792.189 
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt 2.967.093 7.203.172 
Alte datorii 19.129.622 23.210.585 
DATORII PE TERMEN SCURT 39.294.574 55.205.946 
   
Imprumuturi pe termen lung 871.357 607.309 
Venituri inregistrate in avans pe termen lung   
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG 871.357 607.309 
   
Datorii din impozite curente   
Datoria privind impozitul amanat   
TOTAL DATORII 40.165.931 55.813.255 
   
Venituri in avans-din care subventii pentru investitii 3.931.918 3.246.900 
Provizioane 6.433.112 6.363.983 
Capital social 6.976.465 6.976.465 
       - Capital subscris 6.976.465 6.976.465 
       - Ajustarea la hiperinflatie a capitalului social 0 0 
Prime de capital 0 0 
Rezerve de capital 1.617.005 1.617.005 
Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale 2.540.349 2.540.349 
Rezerve din reevaluare imobilizari corporale 1.756.292 1.756.292 
Rezerve din reevaluare 0 0 
Castiguri legate de instrumente de capital 1.132.496 1.132.496 
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare 12.326.909 12.326.909 
Alte rezerve 29.750.378 31.537.027 
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve 3.309.306 3.309.306 
Diferente din eval la val justa a activelor financiare -5.921.511 -10.464.664 
Profit reportat 0 0 
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS 0 0 
Profit cumulat 12.874.619 7.227.046 
Repartizare profit 1.557.498 0 
TOTAL CAPITALURI PROPRII 64.804.810 57.958.231 
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV) 115.335.771 123.382.369 
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SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL 

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 SEPTEMBRIE 2018 
                 LEI 

 30.09.2017 30.09.2018 

   

Productia vanduta 143.413.712 142.386.129 

Venituri din vanzare marfurilor 3.546.963 1.250.130 

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 2.673.385 27.676.497 

Venituri din reduceri comerciale -40.586 -42.889 

Venituri din productia de imobilizari necorp si corporale 27.124 0 

Venituri din subventii de exploatare 71.037 54.918 

Alte venituri de exploatare 1.504.209 1.204.683 

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 151.195.844 172.529.468 

   

Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile 109.217.482 135.198.567 

Cheltuieli privind marfurile  3.156.212 1.210.054 

Reduceri comerciale primite  -7.732 -9.117 

Cheltuieli cu beneficiile presonalului  15.138.504 15.862.890 

Ajustari de valoare privind imobilizarile 2.176.860 2.578.961 

              Cheltuieli 2.176.860 2.578.961 

               Venituri 0 0 

Ajustari de valoare privind activele circulante 0 0 

              Cheltuieli 0 0 

               Venituri 0 0 

Ajustari de valoare privind provizioanele 2.340.891 -69.129 

              Cheltuieli 2.432.677 104.475 

               Venituri 91.786 173.604 

Alte cheltuieli de exploatare 8.945.898 12.255.928 

TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 140.968.115 167.028.154 

   

PROFITUL DIN EXPLOATARE 10.227.729 5.501.314 

   

Venituri financiare 2.391.901 9.267.378 

Cheltuieli financiare 1.247.432 6.218.957 

PROFITUL FINANCIAR 1.144.469 3.048.421 

   

TOTAL VENITURI 153.587.745 181.751.171 

TOTAL CHELTUIELI 142.215.547 173.201.436 

PROFITUL BRUT 11.372.198 8.549.735 

   

CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT 1.765.036 1.322.689 

PROFITUL NET 9.607.162 7.227.046 

   

TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI 9.607.162 7.227.046 

REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE 0,1377 0,1036 
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                  ANEXA 13.A INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI 

 

 

 
 

   

 
Denumirea indicatorului        Mod de calcul                    Rezultat Valori optime 

 

1. Indicatorul lichiditatii   

     curente 

 

2. Indicatorul gradului de  

     indatorare 

 

 

 

 

3. Viteza de rotatie a  

     debitelor  -  clienti 

 

4. Viteza de rotatie a 

      activelor imobilizate                   

 

Active curente  /  Datorii curente 

 

 

Capital imprumutat/Capital 

   Propriu x 100 

                sau 

Capital imprumutat/Capital 

     Angajat x 100 

 

Sold mediu clienti/Cifra de 

     Afaceri  x 270 zile 

 

Cifra de afaceri/ Active 

      imobilizate 

 

70 283 013 / 55 205 946       = 1,27 

 

 

607 309  / 57 958 231 x 100 = 1,05 

 

 

607 309  / 58 565 540 x 100 = 1,04 

 

 

9 352 891 / 143 593 370 x 270=17,59 

zile 

 

 

   143 593 370  / 52 496 327     =  2,74 

 

       2 

 

 

Valoare 

minimala 

 

Valoare 

minimala 

 

Valoare 

maximala 

 

Valoare 

minimala 
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Către Acționarii societății ELECTROARGEȘ S.A.  

RAPORT DE REVIZUIRE A SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE  

 

Introducere 

1.  Am revizuit situațiile financiare interimare anexate ale ELECTROARGEȘ S.A. 

(„Societatea”) care cuprind situația poziției financiare la 30 septembrie 2018, contul 

de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de 

trezorerie pentru perioada de nouă luni încheiată la această dată, precum și alte note 

explicative.  

 Aceste situații financiare interimare întocmite în conformitate cu Standardele 

Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană 

constituie responsabilitatea conducerii Societății. Responsabilitatea noastră este 

aceea de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare 

individuale, bazate pe revizuirea efectuată.  

Scopul revizuirii  

2.  Am efectuat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru 

Misiuni de Revizuire (ISRE) 2410, „Revizuirea situațiilor financiare interimare efectuată 

de un auditor independent al entității”. O revizuire a situațiilor financiare interimare 

constă în intervievarea, în special a persoanelor responsabile pentru aspectele 

financiare și contabile, precum și în aplicarea unor proceduri analitice și a altor 

proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este în mod semnificativ 

mai redusă decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele 

Internaționale de Audit și, prin urmare, nu putem să obținem asigurarea că vom 

sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate în cadrul unui audit. În 

consecință, nu exprimăm o opinie de audit.  

Concluzie  

3.  Bazându-ne pe revizuirea efectuată, nimic nu ne-a atras atenția, în sensul de a 

ne face să credem că situațiile financiare interimare atașate nu sunt întocmite, sub  
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toate aspectele semnificative, în conformitate cu IAS 34 „Raportarea financiară 

interimară” pentru perioada de nouă luni încheiată la această dată. Situaţiile financiare 

trimestriale au fost întocmite de o manieră adecvată în conformitate cu prevederile 

Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea 

Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare 

Financiară cu modificările și completările ulterioare. 

Alte aspecte 

4. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății, în ansamblu. 

Revizuirea noastră a fost efectuată pentru a putea raporta acționarilor Societății acele 

aspecte pe care trebuie să le raportam într-un raport de revizuire, și nu în alte scopuri. 

În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât 

față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru revizuirea noastră, 

pentru acest raport sau pentru concluzia formată. 

 

În numele societății CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L. FILIALA PITEȘTI  

Sediul social: B-dul. Republicii, nr.141, 

mun.Pitești, jud. Argeș 

Înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 1232/2014 

AUDITOR FINANCIAR  

ȘENDRONI AUREL 

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 407/2001                                              

                       Pitești, 13.11.2018 

 



 
 NOTE EXPLICATIVE – SITUATIA ACTIVELOR, CREANTELOR ,  

DATORIILOR SI INVESTITIILOR LA 30.09.2018 

 

1. Imobilizări  

               La 30.09.2018 imobilizarile totale in valori nete au crescut cu 1.884.053 lei 

respectiv 3,72% faţă de inceputul anului, ajungând la finele trimestrului III, la valoarea de 

52.496.327 lei.  

In structura, comparativ cu inceputul anului, situatia acestora se prezinta astfel: 

   

Active imobilizate: Sold la 
01.01.2018  

Sold la 
30.09.2018 

30.09.2018/ 
01.01.2018 

Imobilizari necorporale 402.365 420.489 104,50 

Imobilizări corporale 19.386.867 23.871.905 123,13 

Imobilizari financiare 30.823.042 28.203.933 91,50 

Active imobilizate total 50.612.274 52.496.327 103,72 

 

a) Imobilizari necorporale: 

La 30.09.2018 au avut loc cresteri de imobilizari necorporale nete cu suma de 

18.124 lei, reprezentand licente pentru programme informatice.  

b) Imobilizari corporale: 

La imobilizari corporale nete a avut loc in semestrul I o crestere in suma de 

4.485.038 lei, ajungându-se la finele perioadei de raportare la 23.871.905 lei. 

 

 Terenuri şi 
amenajari 
terenuri 

Construcţii 
 

Instalaţii 
tehnice şi 

maşini 

Alte inst., 
utilaje şi 
mobiliere 

Inv în curs Avansuri 
de imob 

corp 

Total 

Cost 
1.01.2018 

1.564.621 11.013.418 27.835.393 1.011.069 428.629 168.544 42.021.674 

Intrări   1.279.085 3.802.878 259.127 3.899.946 888.461 10.129.497 

Ieşiri   233.232 429.902 247 2.927.805 8.141 3.599.327 

Sold la 
30.09.2018 

1.564.621 12.059.271 31.208.369 1.269.949 1.400.770 1.048.864 48.551.844 

        
Amort. 
cumulata  la 
1.01.2018    

 5.948.187 15.826.913 859.709   22.634.809 

Chelt. cu 
amort.  

 499.345 2.018.651 36.585   2.554.581 



 
Cedări de 
activ. şi 
casări  

 89.986 419.218 247   509.451 

Sold la 
30.09.2018 

 6.357.546 17.426.346 896.047   24.679.939 

Valoare 
netă cont 

1.564.621 5.701.725 13.782.023 373.902 1.400.770 1.048.864 23.871.905 

 

In primele 9 luni ale anului 2018, au avut loc achizitii de mijloace fixe in suma de 

4.062.005 lei, reprezentand poduri rulante, masini de injectie si alte echipamente in suma 

de 3.802.878 lei si  mobilier in suma de 259.127 lei, precum si modernizari ale 

constructiilor existente in suma de 1.279.085 lei. 

 

 c) Imobilizari financiare:  

 La 30.09.2018 societatea prezinta imobilizari financiare în sumă de 28.203.933 lei  

din care:  

- Actiuni detinute la entitati afiliate: 13.438.439 lei 

- Actiuni detinute la entitati asociate: 69.613 lei 

- Creante imobilizate: 1.400.000 lei 

- Alte titluri imobilizate: 13.295.881 lei 

 

 Emitent  nr. act Val  

MERCUR 111.671 4.746.017,50 

ELARS 20.555.276 2.055.527,60 

CONCIFOR 3.206.788            766.422,33 

AMPLO 2.668.396 5.870.471,2 

MECANOENERGETICA 4.640.888 69.613,33 

BRAICONF 27.224.164 12.141.977,14 

METALUL MESA 857.377 77.163,93 

ROMANOFIR 74.847 673.623,00 

SIGSTRAT 1.783.678 392.409,16 

TARNAVA 214.163 10.708,15 

 TOTAL    26.803.933,34 

 

    Pentru actiunile detinute s-a facut evaluare la valoarea justa si diferentele au fost 

inregistrate in contul “ Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare” (cont 

1035). 



 
 2. Situatia stocurilor 

 

La data de 30.09.2018, stocurile societatii au insumat in valori nete 20.563.675 lei, 

faţă de 20.737.672 lei de la finele anului precedent. 

 Situatia acestora in structura, comparativ cu inceputul anului, se prezinta astfel: 

     Elemente de stoc  01.01.2018 30.09.2018 30.09.2018/ 
01.01.2018 

-materii prime şi materiale 
consumabile 

 
13.746.140 

 
14.788.678 107,58 

 -prod în curs de executie  250.836 1.079.280 430,27 

 -produse finite şi marfuri 4.451.981 2761.261 62,02 

- avansuri 2.288.715 1.934.456 84,52 

              Total 20.737.672 20.563.675 99,16 

 

Stocurile de materii prime si materiale sunt inregistrate la costurile de achiziţie. 

Scaderea stocurilor la 30.09.2018 cu 173.997 lei fata de inceputul anului respectiv 

cu 0,84% a avut loc in special la categoria categoria produse finite si marfuri cu suma de 

1.690.720 lei. Celelalte elemente de stocuri au înregistrat cresteri asa cum sunt prezentate 

in tabelul de mai sus, mai putin avansurile, care a inregistrat scadere. 

 

3. Situatia creantelor  

La data de 30.09.2018 creanţele la valoarea neta au insumat  31.829.764 lei, in 

crestere  fata de inceputul anului cu 10.231.715 lei (47,37%). 

Situatia creantelor la 30.09.2018 comparativ cu finele anului precedent  se prezintă 

astfel: 

  01.01.2018 30.09.2018 30.09.2018/ 
01.01.2018 

a) creante comerciale 6.670.955 11.634.665 174,41 

 -clienţi neîncasaţi 6.578.198 11.498.858 177,50 

-clienti facturi de intocmit  7.260 6.594 90,83 

Ajustări pentru dep creanţelor (-)7.437 (-)7.437 100,00 

Clienti incerti 75.437 75.437 100,00 

b) avansuri  platite 192.250 208.912 108,66 

avansuri deb.prest.servicii         192.250 208.912 108,66 

c) alte creanţe 14.734.844 19.986.187 135,64 



 
 - TVA de rambursat  4.763.509 4.436.094 93,13 

- TVA neexigibil  deductibil  104.576 110.979 106,12 

 - creante cu pers. - - - 

 - contrib. sal  la CASS 122.891 162.078 131,89 

 -debitori  3.378.895 8.795.316 260,31 

- subventii pentru investitii 14.437 2.452 16,98 

 Ajustări pentru dep debitorilor  (-)405.000 (-)405.000 100,00 

- decontari din op.in curs 6.755.536 6.884.268 101,94 

Total creante 21.598.049 31.829.764 147,37 

  

 Ponderea in total creante o detin creantele comerciale care au inregistrat o crestere 

cu 4.963.710 lei, respectiv cu 74,41% si anume clientii neincasati. 

In ceea ce priveste TVA-ul de recuperat de la bugetul statului în valoare de 

4.436.094 lei, societatea are inregistrate lunar cereri de compensare cu datoriile fiscale 

lunare. 

O pondere considerabila in categoria « alte creante » o reprezinta Decontarile din 

operatiuni in curs de clarificare - in suma de 6.884.268 lei. Situatia acestora se prezinta 

astfel: 

- 1.830.649,55 lei, reprezinta suma achitata la Administratia Fondului pentru Mediu, 

in baza Deciziei de impunere reprezentand « contributie suplimentara de plata ». 

Societatea a contestat in instanta Decizia de impunere, dosarul aflandu-se in procedura 

de regularizare. 

- 4.638.380,15 lei suma achitata in dosarul Carbochim in baza sentintei civile nr. 

2215/2015. Societatea va efectua demersuri de recuperare a sumelor de la celelalte parti 

care au fost obligate in solidar la plata sumei. 

- 415.238,27 lei reprezinta alte sume in curs de clarificare. 

 

4. Disponibilitati banesti 

 

Disponibilitatile banesti in lei si in valuta  la 30.09.2018 erau urmatoarele: 

Elemente 01.01.2018 30.09.2018 30.09.2018/ 
01.01.2018 

- Conturi la banci in lei 517.086 1.639.017 316,97 

- Conturi la banci in devize 14.488.360 2.890.190 19,95 



 
- Cecuri de incasat 100.329 32.423 32,32 

- Conturi la banci pentru garantii 
materiale 76.696 80.561 105,04 

- Casa 56.105 26.683 47,56 

- Avansuri trezorerie  0 222.862 * 

- Alte valori 0 0 * 

TOTAL 15.238.576 4.891.736 32,10 

 

Fata de inceputul anului, disponibilitatile banesti au scazut considerabil , respectiv 

cu 10.346.840 lei, reprezentand 67,90%, aceasta scadere fiind determinata in special, de 

achizitia actiunilor Braiconf SA, care s-a realizat din disponibilul curent. 

  

 

5. Investiţii pe termen scurt  

 

La 30.09.2018 societatea are investiţii pe termen scurt în sumă de 12.997.838 lei 

faţă de 7.082.314 lei de la finele anului precedent, din care:  

- efecte de incasat în valoare de 1.183 lei, faţă de 20.030 lei de la finele anului 

precedent; 

- investiţii pe termen scurt în valoare de 12.996.655 lei reprezentând  investitii pe 

piata de capital si alte creante asimilate. 

Investitiile pe termen scurt se prezinta astfel: 

 

Nr.

crt. 

Emitent Numar actiuni Valoare 

1 Ceprocim S.A. Bucuresti 4.000 8.400,00 

2 Conted Botosani 2.108 44.268,00 

3 Iprolam S.A. Bucuresti 59.341 415.387,00 

4 Lactate Natura SRL Tirgoviste 394.000 803.760,00 

5 Mobila Radauti 2.305.115 11.525.575,00 

6 Uztel Ploiesti 137.424 199.264,80 

TOTAL 2.901.988 12.996.654,80 

 



 
Pentru investitii pe termen scurt in suma de 12.996.654,80 lei la 30.09.2018 s-a 

facut evaluare la valoare justa- valoare de piata si rezultatele pozitive au fost evidentiate in 

conturile de venituri financiare, iar diferentele negative in conturile de cheltuieli financiare, 

diferenta neta din reevaluare fiind de (+) 7.986.968,61 lei. 

  

6.Situatia datoriilor 

La 30.09.2018 societatea a înregistrat  o crestere a datoriilor totale cu 15.647.324 

lei respectiv cu  38,96% , ajungând la finele perioadei de raportare la suma de  55.813.255 

lei. Creşterea datoriilor la finele perioadei de raportare a fost influenţată de cresterea cu 

44,16% a datoriilor comerciale, care reprezinta cea mai mare pondere (44,42%) in totalul 

datoriilor.   

La 30.09.2018  societatea  prezinta urmatoarele datorii, comparativ cu finele anului 

precedent :  

 

DATORII 01.01.2018 30.09.2018 30.09.2018 
     01.01.2018 

TOTAL din care : 40.165.931 55.813.255 138,96 

DATORII COMERCIALE 17.197.859 24.792.189 144,16 
SUME DATORATE 
BUGETELOR  SI ALTOR 
FONDURI 3.182.286 2.590.491 81,40 
DATORII FINANCIARE SI 
ASIMILATE ( CREDITE ) 3.838.450 7.810.481 203,48 
DECONTARI CU 
SALARIATII SI 
ASIMILATE 505.632 934.355 184,79 

ALTE  DATORII 15.441.704 20.620.094 133,54 

                                                                     

Ponderea in totalul datoriilor o reprezinta cele comerciale, respectiv furnizorii si 

conturile asimilate cu 24.792.189 lei (44,42 %), datoriile fata de bugetul statului, asigurari 

sociale, sanatate, si alte fonduri speciale cu 2.590.491 lei (4,64%), alte datorii cu 

20.620.094 lei (36,94%) etc. Datoriile fiscale sunt cerute in compensare cu creantele 

fiscale (TVA de recuperat) si se afla in curs de solutionare.  

Mentionam ca la data de 30.09.2018 toate datoriile fiscale au fost achitate. 



 
La 30.09.2018 datoria fata de institutiile de credit (imprumuturi bancare pe termen 

scurt si lung) o reprezinta un credit pentru investitii pe termen lung in valoare de 4.185.000 

lei din care valoarea de rambursat la 30.09.2018 este de 607.309 lei si un credit pe termen 

scurt (linie de credit) in valoare de 18.000.000 lei, din care a fost trasa suma de 7.810.481 

lei. Creditele sunt contractate la Raiffeisen Bank S.A. Bucuresti prin Centrul Regional 

Arges si este garantat astfel: 

- ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de imprumutat la banca, 

asupra creantelor ce vor fi incasate prin conturile respective; 

- ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din relatia comerciala desfasurata 

cu Alfred Kaercher GMBH&CO; 

- ipoteca mobiliara de asupra echipamentelor tehnologice, proprietatea 

imprumutatului, finantate din prezenta facilitate; 

- ipoteca mobiliara de prim rand de prioritate asupra disponibilitatilor viitoare 

constituite in conturile deschise de client la banca; 

 De mentionat ca, datoriile fata de salariati au fost achitate in termen, respectiv in 

luna octombrie 2018. 

  

       PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,               DIRECTOR ECONOMIC, 
       STEFAN CONSTANTIN                                                             SCARLAT ROXANA 

 



Total din care Prin transfer Total din care Prin transfer

Capitalul subscris varsat 6,976,465 - - - - 6,976,465

Alte elemente de 

capitaluri proprii
-71,856 32,052 - 4,575,205 -4,615,009

Rezerve din reevaluare 1,756,292 - - - - 1,756,292

Rezerve legale 1,617,005 - - - 1,617,005

Alte rezerve 29,750,378 1,786,649 31,537,027

Rezultatul reportat 

reprezentând profitul 

nerepartizat sau 

pierderea neacoperită 

1171

12,537,328 12,874,619 - 12,874,619 - 12,537,328

Rezultatul reportat 

provenit din corectarea 

erorilor contabile 1174

-433,171 - - - - -433,171

Rezultatul reportat 

reprezentând surplusul 

realizat din rezerve din 

reevaluare 1175

222,752 - - - - 222,752

Rezultatul exerciţiului 

financiar     
12,874,619 7,227,046 12,874,619 7,227,046

Repartizarea profitului 

129
1,557,498 1,557,498 0

Câştiguri legate de 

vânzarea sau anularea 

instrumentelor de 

capitaluri proprii

1,132,496 - - - - 1,132,496

Total capitaluri 64,804,810 21,920,366 0 31,881,941 16,577,153 57,958,231

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE, DIRECTOR ECONOMIC,

STEFAN CONSTANTIN SCARLAT ROXANA

Sold la 30.09.2018

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 30.09.2018

Elemente ale capitalului 

propriu
Sold la 31.12.2017

Creşteri Reduceri



 
 

 

SITUATIA  FLUXURILOR  DE  DISPONIBILITATI  BANESTI 

                                         LA 30.09.2018 

 

            Metoda indirecta                                                    - LEI- 

Denumire indicator Flux de numerar 

01.01.2018 

Flux de numerar 

30.09.2018 

1 2 3 

+/- Rezultatul exercitiului 12.874.619 7.227.046 

+ Amortizarea inclusa in costuri 2.958.726 2.578.961 

- Variatia stocurilor   (+/-) (+)1.155.226 (-)173.997 

- Variatia creantelor  ( +/-) (+)4.471.785 (+)10.231.715 

+ Variatia furnizorilor si clientilor creditori (+/-

) 

(+)821.198 (+)7.594.330 

- Variatia altor elemente de activ (+/-) (-)5.050.443 (+)651.425 

+ Variatia altor elemente de pasiv (-)22.723.622 (-)17.917.678 

A = Fluxul de numerar din activ de  

exploatare 

(-)6.645.647 (-)11.226.484 

+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor 

fixe 

867.701 390.406 

- Achizitii de imobilizari corporale 3.563.279 7.684.295 

+ =B  Flux de numerar din activitatea de 

investitie 

(-)2.695.578 (-)7.293.889 

+ Variatia imprumuturilor (+/-) din care: 

* Credite pe termen scurt 

(+)2.650.236 

 

(+)2.967.093 

(+)3.972.031 

 

(+)4.236.079 

+ Dividende platite 6.395.773 4.201.502 

+ = C  Fluxul de numerar din activitatea 

financiara 

9.046.009 (+)8.173.533 

+Disponibilitati banesti la inceputul anului 

2018 

15.533.792 15.238.576 

+  Flux de numerar net (A+B+C) (-)295.216 (-)10.346.840 

= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei 15.238.576 4.891.736 
 

 

        

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,       DIRECTOR ECONOMIC, 

        STEFAN CONSTANTIN                                                   ROXANA SCARLAT 
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