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Nota 31.12.2018 

31.12.2017 
retratat 

Venituri 15 752.507.249 703.620.521 

Alte venituri 15 11.072.409 9.871.563 

Total venituri 
 

763.579.658 713.492.084 

    
Variaţia stocurilor de produse finite şi producţia în curs de 
execuţie 

16 3.079.966 -2.975.317 

Materii prime şi consumabile utilizate 16 -491.641.971 -453.507.242 

Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor 18 -144.134.777 -130.381.206 

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea 4; 5; 16 -40.304.549 -41.473.123 

Servicii prestate de terţi 16 -41.209.570 -37.100.368 

Alte cheltuieli 16 -8.235.038 -6.293.918 

Total cheltuieli 
 

-722.445.939 -671.731.174 

    
Rezultatul din exploatare 17 41.133.719 41.760.911 

    
Venituri financiare 19 1.374 408 

Cheltuieli financiare 19 -465.295 -518.478 

Alte câştiguri/pierderi financiare 19 -1.847.215 -10.639 

Costuri nete cu finanţarea 19 -2.311.136 -528.709 

    
Profit înainte de impozitare 

 
38.822.583 41.232.202 

    
(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amânat 10 -317.885 -232.495 

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent 10 -3.076.123 -4.181.141 

    
Profitul net al perioadei 

 
35.428.575 36.818.566 

    
Alte elemente ale rezultatului global, din care: 

   
   - alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere: 

Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului 
global 

10 1.233.650 255.920 

Alte venituri ale rezultatului global, nete de impozit 
 

1.233.650 255.920 

    
Total rezultat global al anului 

 
36.662.225 37.074.486 

Rezultat neconsolidat pe acţiune de bază / diluat 20 0,16 0,17 

 

NOTA: 

În anul 2018 Societatea a efectuat înregistrări reprezentând corectarea unor erori contabile aferente anului 2017 
care au determinat următoarele modificări: 
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- creşterea Veniturilor cu 206.928 lei 

- creşterea Cheltuielilor cu Diferenţele de stoc cu 1.323.608 lei 

- creşterea Cheltuielilor cu Materii prime şi consumabile utilizate cu 19.629 lei 

- creşterea Cheltuielilor cu beneficiile angajaţilor cu 684.539 lei 

- creşterea Cheltuielilor cu Serviciile  prestate de terţi cu 207.400 lei 

- creşterea Altor cheltuieli cu 508.720 lei 

- creşterea Cheltuielilor cu impozitul amânat cu 3.561 lei 

- diminuarea Cheltuielii cu impozitul pe profit curent cu 99.263 lei 

De asemenea, modificările valabile cu 01.01.2018 ale IFRS 15 - Venituri din contracte cu clienţii, au determinat 
următoarele retratări ale datelor aferente anului 2017: 

- diminuarea Veniturilor cu 628.695 lei 

- creşterea Cheltuielilor cu Diferenţele de stoc cu 1.323.608 lei 

- diminuarea Cheltuielilor cu amortizarea şi deprecierea  cu  1.755.050 lei 

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