
 

 Situaţia economico – financiară  

 

a) Pe semestrul I din anul 2016 s-a realizat o producţie de 1.505.225 lei în 
descreştere cu 20 % faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. 

Producţia realizată a avut următoarea structură: 
- 881.657 lei lucrări electrice la E.ON Distribuţie Romania S.A. 
- 623.568 lei lucrări electrice la alţi agenţi economici. 

La realizările menţionate se adaugă închirieri de spaţii şi utilaje de 21.669 
lei, vânzări de deseuri 55 lei şi energie electrică refacturată la chiriaşi 4.924 lei. 

Situaţia principalilor indicatori la 30 iunie 2016 comparativ cu 30 iunie 
2015 se prezintă astfel: 

 
Indicatori 30.06.2015 30.06.2016 % 

Active imobilizate TOTAL 
din care: 

1.960.197 1.869.846 95,39 

- imobilizări corporale 1.959.328 1.868.977 95,39 
- imobilizări financiare 869 869 100,00 
Active circulante TOTAL 

din care: 
3.034.287 2.327.041 76,69 

- stocuri 72.809 56.997 78,28 
- creanţe 1.226.280 1.139.505 92,92 
- disponibilităţi băneşti 1.735.198 1.130.539 65,15 
Datorii sub 1 an 1.344.359 463.726 34,49 
Total active minus datorii curente 3.650.125 3.733.161 102,27 
Capital 1.146.900 1.146.900 100,00 
Rezerve din reevaluare 1.949.634 1.949.634 100,00 
Rezerve 1.071.158 921.973 86,07 
Rezultatul reportat    

Sold C    
Sold D 697.571 421.195 60,38 

Rezultatul exerciţiului 180.062 135.849 75,45 
Capitaluri proprii 3.650.183 3.733.161 102,27 
 

Valoarea imobilizărilor corporale a fost influenţată de ieşirile de mijloace 
fixe şi de amortizarea calculată prin metoda liniară. 

Activele circulante au scăzut urmare diminuării creanţelor din care 
ponderea o deţin clienţii neâncasaţi care la 30 iunie 2016 au o valoare de 
1.159.770 lei şi urmare reducerii disponibilităţilor băneşti. 

Din totalul clienţilor 76.154 lei sunt clienţi incerţi declaraţi în insolvenţă 
pentru care societatea s-a înscris la masa credală. 

Datoriile societăţii sunt în descreştere faţă de aceeaşi perioadă din anul 
precedent. 

Sumele datorate acţionarilor se achită pe măsura solicitării lor, iar pentru 
anul 2015 dividendele se achită prin Depozitarul Central şi BRD GSG. 

  
b) În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2016 s-a realizat o cifră de afaceri de 

1.531.873 lei urmare a producţiei vândute. 
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Comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2015 situaţia se prezintă în felul 
următor: 
 

Contul de profit şi pierderi 30.06.2015 30.06.2016 % 

Cifra de afaceri 1.923.015 1.531.873 79,66 
Venituri totale din care: 2.080.463 1.652.434 79,43 
- din exploatare 2.039.743 1.650.202 80,90 
- financiare 40.720 2.232 5,48 
Cheltuieli totale din care: 1.858.319 1.492.476 80,31 
- pentru exploatare 1.858.279 1.492.486 80,32 
- financiare 40 -10 -25 
Rezultatul brut 222.144 159.958 72,01 
Impozit pe profit 42.082 24.109 57,29 
Rezultatul net - profit 180.062 135.849 75,45 
 

c) Cash – flow 
Nivelul disponibilităţilor băneşti la 30.06.2016 a fost de 1.130.539 lei. 
 
2. Analiza activităţii societăţii 
2.1 Pe primele şase luni din anul 2016 contractele încheiate au fost 

suficiente pentru a acoperi capacităţile de producţie şi forţa de muncă 
angajată. 
Comparativ cu prevederile din Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat în 
AGOA pentru perioada analizată, realizările se prezintă astfel: 

1 ian – 30 iunie 2016 

Denumirea indicatorului Plan Realizat % 

Venituri totale 1.685.500 1.652.434 98,04 

- exploatare 1.683.500 1.650.202 98,02 

- financiare 2.000 2.232 111,60 

Cheltuieli totale 1.547.516 1.492.476 96,44 

- exploatare 1.545.989 1.492.486 96,54 

- financiare 1.527 -10 -0,65 

Rezultatul brut 137.984 159.958 115,93 

- impozit pe profit 22.078 24.109 109,20 

Rezultat net 115.906 135.849 117,21 

 
Faţă de datele prezentate se poate aprecia că a fost realizat şi depăşit 

rezultatul brut propus. 
Pentru următoarea perioadă din a.c. se prevede continuarea activităţii 

societăţii, comenzile existente la data analizei acoperă capacităţile de producţie 
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până la începutul lunii noiembrie a.c. cu perspectiva de a se încheia noi 
contracte. 

2.2 În semestru 1 din 2016 cheltuielile de capital sunt mai mari decât în 
aceeaşi perioadă din anul precedent şi nu afectează lichidităţile societăţii. 

2.3 La data prezentului raport nu se cunosc factori care să influenţeze 
negativ activitatea societăţii.   

 
3. Schimbări care afectează capitalul şi administrarea societăţii 
3.1 Nu au existat cazuri ca societatea să fie în imposibilitatea de a-şi respecta 

obligaţiile financiare în semestrul 1 a.c. 
3.2 Până la 30 iunie 2016 nu au fost identificaţi factori care să afecteze 

semnificativ capacitatea financiară a societăţii şi nu au fost afectate 
drepturile deţinătorilor de valori mobiliare.  

   
4. Tranzacţii semnificative 

Nu a fost cazul. 
 

5. Au fost cazuri de modificări ale actelor constitutive ale societăţii legate de 
piaţa de capital. 
Situaţiile financiare la 30.06.2016 nu au fost auditate. 

 

 
 

 


