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

rreettrraattaatt  

Venituri  15 756.505.986 707.491.620 

Alte venituri 15 11.163.809 10.062.563 

TOTAL VENITURI  767.669.795 717.554.183 

 
 

  
Variaţia stocurilor de produse finite şi producţia în curs de 
execuţie 

16 3.184.244 -2.886.534 

Materii prime şi consumabile utilizate  16 -497.394.870 -458.699.219 

Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor  18 -149.458.100 -135.355.854 

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea  
4.1.; 4.2.; 

5; 16 
-41.310.646 -42.399.919 

Servicii prestate de terţi  16 -32.524.492 -29.231.244 

Alte cheltuieli  16 -8.371.694 -6.523.024 

TOTAL CHELTUIELI  -725.875.558 -675.095.794 

 
 

  
Rezultatul din exploatare  17 41.854.923 42.655.643 

 
 

  
Venituri financiare   19 1.381 413 

Cheltuieli financiare   19 -525.042 -596.369 

Alte câştiguri/pierderi financiare  19 -1.857.473 -38.317 

Costuri nete cu finanţarea   -2.381.134 -634.273 

 
 

  
Profit inainte de impozitare    39.413.103 41.824.116 

 
 

  
(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amanat   10 -317.566 -234.386 

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent   10 -3.179.629 -4.299.363 

 
 

  
Profitul net al perioadei, din care:   35.915.908 37.290.367 

Atribuibil intereselor care nu controlează  21.416 23.233 

Atribuibil societăţii mamă  35.894.492 37.267.134 

 
 

  
Alte elemente ale rezultatului global:  

  
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului 
global 

 1.230.292 252.553 

Alte venituri ale rezultatului global, nete de impozit 10 1.230.292 252.553 

 
 

  
TOTAL REZULTAT GLOBAL AL ANULUI, din care:  37.146.200 37.542.920 

Atribuibil intereselor care nu controlează 20 21.413 23.163 

Atribuibil societăţii mamă 20 37.124.787 37.519.757 

 
 

  
Rezultat neconsolidat pe actiune de baza / diluat  20 0,16 0,17 
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NOTĂ: 

În anul 2018 Grupul a efectuat înregistrări reprezentând corectarea unor erori contabile aferente anului 2017 care 
au determinat următoarele modificări: 

- cresterea Cheltuielilor cu beneficiile angajatilor cu 684,539 lei 

- cresterea Altor cheltuieli cu 508,720 lei 

- cresterea  Cheltuielilor cu impozitul amanat cu 31,561 lei 

- diminuarea Cheltuielii cu impozitul pe profit curent cu 96,049 lei 

De asemenea, modificarile valabile cu 01.01.2018 ale IFRS 15 -Venituri din contracte cu clientii, au determinat 
urmatoarele retratari ale datelor aferente anului 2017: 

- diminuarea Veniturilor cu 628,695 lei 

- cresterea cheltuielilor cu Diferentele de stoc cu 1,323,608 lei 

- diminuarea Cheltuielilor cu amortizarea si deprecierea  cu 1,755,050 lei 

Datele aferente anului 2017 prezentate in situatiile financiare pentru anul incheiat la 31.12.2018 au fost ajustate cu 
corectiile/retratarile mentionate 
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