
 

1. Situatia economico – financiara – semestrul I 2018 
 

a) Pe semestrul I din anul 2018 s-a realizat o producție de 1.825.847 lei în 
creștere cu 34% față de aceeași perioadă din anul precedent. 
Producția realizată a avut următoarea structură: 

- 1.225.214 lei lucrări electrice la DELGAZ GRID SA 
-    600.633 lei lucrări electrice la alți agenți economici 

 
 
 
La realizările menționate se adaugă închirieri de spații și utilaje 29.011 lei,  

energie electrică și termică refacturată la chiriași 19378 lei.  
Situația principalilor indicatori la 30 iunie 2018 comparativ cu 30 iunie 

2017 se prezintă astfel: 
 

Indicatori 30.06.2017 30.06.2018 % 
Active imobilizate TOTAL 
                                        din care: 

2.004.925 1.881.607 93,85 

- imobilizări corporale 2.004.056 1.880.738 93,85 
-imobilizari financiare 869 869 100,00 
Active circulante TOTAL 
                                        din care: 

2.110.887 2.562.061 121,37 

- stocuri 78.146 92.426 118,27 
- creante 736.703 1.471.701 199,77 
- disponibilitati banesti 1.296.038 997.934 76,99 
Datorii sub 1 an 356.096 776.587 218,08 
Total active - datorii curente  3.759.716 3.668.667 97,58 
Capital  1.146.900 1.146.900 100,00 
Rezerve din reevaluare 1.949.634 1.949.634 100,00 
Rezerve 1.112.667 1.041.650 93,62 
Rezultatul reportat    

Sold C    
Sold D 421.195 421.195 100,00 

Rezultatul exercițiului -28.290 -48.322 -170,81 

Capitaluri proprii 3.759.716 3.668.667 97,58 
 
Valoarea imobilizărilor corporale a scăzut cu 6,15% față de finele sem.I 

2017 urmare amortizării lor. 
Activele circulante au crescut cu 21,37% față de aceeași perioadă din anul 

2017 urmare creșterii creanțelor cu 734.998 lei (199,77%). 
Din totalul clienților, 82.687 lei sunt clienți incerți declarați în insolvență 

pentru care societatea s-a înscris la masa credală. 
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Datoriile societății sunt în creștere față de aceeași perioadă din anul 
precedent, dar sunt datorii curente ce se vor achita la scadențe. 

Sumele datorate acționarilor ca dividende se achită prin Depozitarul 
Central și agențiile BRD GSG.  

 
b) În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018 s-a realizat o cifră de afaceri de 

1.874.236 lei urmare a producției vândute.  
 
 

Comparativ cu aceeași perioadă din 2017 situația se prezintă în felul următor: 
 

Contul de profit și pierderi 30.06.2017 30.06.2018 % 

Cifra de afaceri 1.400.271 1.874.236 133,85 
Venituri totale            din care: 1.488.156 1.964.759 132,03 
                      - exploatare 1.487.246 1.956.306 131,54 
                      - financiare 910 8.453 928,90 
Cheltuieli totale           din care: 1.516.213 2.013.081 132,77 
                      - pentru exploatare 1.515.547 2.014.673 132,93 
                      - financiare 666 -1.592 -239,04 

Rezultatul brut -28.057 -48.322 -172,23 

Impozit pe profit 233 - - 
Rezultatul net profit  -28.290 -48.322 -170,81 

 
c) Cash – flow 

 
Nivelul disponibilităților bănești la 30.06.2018 a fost de 997.935 lei. 
 
2. Analiza activității societății 
2.1 Pe primele șase luni din anul 2018 contractele încheiate au fost în 

creștere ca număr față de cele din semestrul I 2017 și cu o valoare mai mare 
contractată decât aceeași perioadă a anului trecut. Numărul de angajați s-a 
menținut la nivelul celui existent la finele sem I 2017 dar numărul de angajați cu 
meseria de electrician este sub necesarul societății.  

Pentru următoarea perioadă din a.c. se prevede continuarea activității 
societății, comenzile existente la data analizei acoperă în prezent capacitățile de 
producție până la sfârșitul anului. 

În cursul trim III din a.c. se preconizează recuperarea restanțelor față de 
prevederile planificate prin BVC aprobat. 

2.2 Cheltuielile de capital, curente sau anticipate nu au depășit pe cele 
din aceeași perioadă a anului precedent. 

2.3. La data prezentului raport nu se cunosc factori care să influențeze 
negativ activitatea societății.  
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Veniturile din activitatea de bază nu vor fi influențate semnificativ față de 
perioada corespunzătoare a anului trecut.  

 
 
3.Schimbările care afectează capitalul și administrarea societății. 
 
3.1 Nu au existat cazuri ca societatea să fie în imposibilitatea de a respecta 

obligațiile financiare în sem.I a.c. 
 
3.2 Până la 30 iunie 2018 nu au fost identificați factori care să afecteze 

semnificativ capacitatea financiară a societății și nu au fost afectate drepturile 
deținătorilor de valori mobiliare. 

 
4.Tranzacții semnificative  
 
Nu au fost cazuri 
 
5. Nu au fost cazuri de modificări ale actelor constitutive ale societății 

legate de piața de capital. 
 
Situațiile financiare la 30.06.2018 nu au fost auditate. 
 

 


