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EXPLICAŢII  3311..1122..22001188  
3311..1122..22001177  

rreettrraattaatt  

Venituri  753.409.471 702.494.166 

Alte venituri 11.072.409 9.871.563 

TOTAL VENITURI 764.481.880 712.365.729 

   
Variaţia stocurilor de produse finite şi producţia în curs de execuţie 2.238.429 -1.651.709 

Materii prime şi consumabile utilizate  -491.641.971 -453.507.242 

Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor  -144.134.777 -130.381.206 

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea  -40.304.548 -41.473.122 

Servicii prestate de terţi  -41.209.570 -37.100.368 

Alte cheltuieli  -8.235.038 -6.293.918 

TOTAL CHELTUIELI -723.287.476 -670.407.565 

   
Rezultatul din exploatare  41.194.404 41.958.164 

   
Venituri financiare   1.374 408 

Cheltuieli financiare   -465.295 -518.478 

Alte câştiguri/pierderi financiare  -1.847.215 -10.639 

Costuri nete cu finanţarea  -2.311.136 -528.709 

   
Profit inainte de impozitare   38.883.268 41.429.455 

   
(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amanat   -317.885 -264.056 

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent   -3.061.772 -4.181.141 

   
Profitul net al perioadei  35.503.611 36.984.258 

   
Alte elemente ale rezultatului global. din care:  

  
Reevaluarea imobilizărilor corporale  

  
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global  1.233.650 255.920 

Alte venituri ale rezultatului global. nete de impozit 1.233.650 255.920 

   
TOTAL REZULTAT GLOBAL AL ANULUI  36.737.261 37.240.178 

   
Rezultat neconsolidat pe actiune de baza / diluat  0,16 0,17 
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NOTA: 

In anul 2018 Societatea a efectuat inregistrari reprezentand corectarea unor erori contabile aferente anului 
2017. 

Datele aferente anului 2017 prezentate in situatiile financiare pentru anul incheiat la 31.12.2018 au fost 
ajustate cu corectiile inregistrate pe seama rezultatului reportat determinat ajustarea cifrei de afaceri aferenta 
anului 2017, in sensul diminuarii acesteia cu suma de 1,755,050 lei. In anul 2017 pentru datoriile in legatura cu 
contractele cu clientii au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli, care, in urma retratarii au fost 
anulate si recunoscute ca datorii din contracte cu clientii prin diminuarea cifrei de afaceri. 

Aceasta retratare nu a condus la modificarea rezultatului exercitiului. 
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