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Element al capitalului propriu 
Capital 
social 

Ajustări 
ale 

capitalului 
social 

Rezerve 
legale 

Ajustări 
rezerve 
legale 

Rezerve 
reevaluare 

Alte rezerve 
Ajustări 

alte 
rezerve 

Rezultatul 
reportat 

Total 

Sold la 01.01.2017 21.882.104 0 4.376.421 22.679.066 82.062.778 149.449.677 442.991 85.508.823 366.401.860 

Profitul anului               36.818.566 36.818.566 

Alte elemente ale rezultatului global, 
din care: 

0 0 0 0 0 255.920 0 0 255.920 

Impozit pe profit aferent altor 
elemente ale rezultatului global 

          255.920     255.920 

Tranzacţii cu acţionarii, înregistrate 
direct în capitalurile proprii, din care: 

0 0 0 0 0 37.279.636 0 -37.279.636 0 

Transfer rezultat la rezerve               0 0 

Repartizare rezerve legale   0       37.279.636   -37.279.636 0 

Sold la 31.12.2017 21.882.104 0 4.376.421 22.679.066 82.062.778 186.985.233 442.991 85.047.753 403.476.346 

 

Element al capitalului propriu 
Capital 
social 

Ajustări 
ale 

capitalului 
social 

Rezerve 
legale 

Ajustări 
rezerve 
legale 

Rezerve 
reevaluare 

Alte rezerve 
Ajustări 

alte 
rezerve 

Rezultatul 
reportat 

Total 

Sold la 01.01.2018 21.882.104 0 4.376.421 22.679.066 82.062.778 186.985.233 442.991 85.047.753 403.476.346 

Profitul anului               35.428.575 35.428.575 

Alte elemente ale rezultatului global, 
din care: 

0 0 0 0 -275.492 1.233.650 0 0 958.158 

Transfer rezerve la rezultat         -275.492       -275.492 

Impozit pe profit aferent altor 
elemente ale rezultatului global 

          1.233.650     1.233.650 

Tranzacţii cu acţionarii, înregistrate 
direct în capitalurile proprii, din care: 

0 0 0 0 0 38.606.880 0 -38.317.037 289.843 

Corectare erori exercitiu precedent               14.351 14.351 

Transfer rezerve la rezultat               275.492 275.492 

Repartizare profit   0       38.606.880   -38.606.880 0 

Sold la 31.12.2018 21.882.104 0 4.376.421 22.679.066 81.787.286 226.825.763 442.991 82.159.291 440.152.922 
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În anul 2018 Societatea a efectuat înregistrări reprezentând corectarea unor erori contabile aferente anului 2017. 

Aceste înregistrări au condus la diminuarea profitului curent al anului 2017 cu suma de 1.114.096 lei. 

Modificările valabile cu 01.01.2018 ale IFRS 15 -Venituri din contracte cu clienţii, au impus recunoaşterea veniturilor 
din stocurile puse la dispoziţia clientului la momentul transferului controlului asupra acestora. 

Schimbarea politicilor contabile privind recunoaşterea veniturilor a determinat înregistrări care au condus la 
următoarele modificări în capitalurile proprii aferente anului 2017: 

- înregistrarea rezultatului reportat provenit din modificarea politicilor contabile aferent perioadelor 
anterioare anului 2017 în sumă de 241.035 lei 

- modificarea profitului curent al anului 2017, în sensul diminuării acestuia, cu suma de 165.692 lei 

Datele aferente anului 2017 prezentate în situaţiile financiare pentru anul încheiat la 31.12.2018 au fost ajustate cu 
corecţiile menţionate. 

 
Modificările produse în capitalurile proprii au fost următoarele: 

 

Cauze modificări Element capital propriu 2018-2017 

Transferul rezervelor din reevaluare în Rezultat reportat 
reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 
Repartizarea profitul net al anului anterior la surse proprii 
de dezvoltare, conform Hot AGA/04.2017, respectiv 
04.2018 

Rezerve din reevaluare  -275.492 

Rezultat reportat reprezentând 
surplusul realizat din rezerve din 
reevaluare 

275.492 

Repartizarea profitul net al anului curent la surse proprii de 
dezvoltare, conform OUG 19/2014, privind scutirea 
impozitului pe profitul reinvestit 

Alte rezerve  20.610.532 

Determinarea impozitului pe profit amânat pe seama 
capitalurilor proprii 

Alte rezerve 17.996.347 

Diminuarea Rezultatului reportat provenit din modificarea 
politicilor contabile 

Impozit pe profit curent si amânat 
recunoscut pe seama capitalurilor 
proprii 

1.233.650 

Înregistrarea Rezultatului reportat provenit din corectarea  
erorilor contabile 

Rezultat reportat provenit din 
modificarea politicilor contabile 

-151.342 

Diminuarea profitului obţinut în anul curent faţă de anul 
anterior 

Rezultat reportat provenit din 
corectarea  erorilor contabile 

-1.114.096 

Creşterea  profitului anului curent repartizat la surse proprii 
de dezvoltare faţă de anul anterior 

Profit an current  -1.389.991 

Transferul rezervelor din reevaluare în Rezultat reportat 
reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 

Repartizarea profitului -508.525 

Total modificari   36.676.575 

 

DIRECTOR GENERAL,      DIRECTOR ECONOMIC, 

IoanDEAC        Ioan MICLEA  


