
      Situatia economico – financiara – semestrul I 2017 
 

a) Pe semestrul I din anul 2017 s-a realizat o producție de 1.360.653 lei în 
descreștere cu 10% față de aceeași perioadă din anul precedent. 
Producția realizată a avut următoarea structură: 

- 1.004.400 lei lucrări electrice la DELGAZ GRID SA 
-    356.253 lei lucrări electrice la alți agenți economici 

 
La realizările menționate se adaugă închirieri de spații și utilaje 28.820 lei,  

vânzări de deșeuri 436 lei și energie electrică refacturată la chiriași 5.756 lei.  
Situația principalilor indicatori la 30 iunie 2017 comparativ cu 30 iunie 

2016 se prezintă astfel: 
 

Indicatori 30.06.2016 30.06.2017 % 
Active imobilizate TOTAL 
                                        din care: 

1.869.846 2.004.925 107,22 

- imobilizări corporale 1.868.977 2.004.056 107,22 
-imobilizari financiare 869 869 100,00 
Active circulante TOTAL 
                                        din care: 

2.327.041 2.110.887 90,71 

- stocuri 56.997 78.146 137,11 
- creante 1.139.505 736.703 64,65 
- disponibilitati banesti 1.130.539 1.296.038 114,64 
Datorii sub 1 an 463.726 356.096 76,79 
Total active - datorii curente  3.733.131 3.759.716 100,71 
Capital  1.146.900 1.146.900 100,00 
Rezerve din reevaluare 1.949.634 1.949.634 100,00 
Rezerve 921.973 1.112.667 120,68 
Rezultatul reportat    

Sold C    
Sold D -421.195 -421.195 100,00 

Rezultatul exercițiului 135.849 -28.290 -20,82 
Capitaluri proprii 3.733.161 3.759.716 100,71 
 
Valoarea imobilizărilor corporale a crescut cu 7% față de finele sem.I 

2016 urmare achizițiilor efectuate. 
Activele circulante au scăzut cu cca 9% față de aceeași perioadă din 2016 

urmare reducerii creanțelor cu 402.801 lei (35%). 
Din totalul clienilor, 82.687 lei sunt clienți incerți declarați în insolvență 

pentru care societatea s-a înscris la masa credală. 
Datoriile societății sunt în scădere față de aceeași perioadă din anul 

precedent. 
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Sumele datorate acționarilor se achită pe măsura solicitării lor la sediul 
societății pentru anii 2013 și 2014 iar pentru anii 2015 și 2016 dividendele se 
achită prin Depozitarul Central și BRD GSG.  

 
b) În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017 s-a realizat o cifră de afaceri de 

1.400.271 lei urmare a producției vândute, 1.395.771 lei și a subvențiilor 
primite 4.500 lei. 

 
Comparativ cu aceeași perioadă din 2016 situația se prezintă în felul următor: 
 

Contul de profit și pierderi 30.06.2016 30.06.2017 % 

Cifra de afaceri 1.531.873 1.400.271 91,41 
Venituri totale            din care: 1.652.434 1.488.156 90,06 
                      - exploatare 1.650.202 1.487.246 90,13 
                      - financiare 2.232 910 40,77 
Cheltuieli totale           din care: 1.492.476 1.516.213 101,59 
                      - pentru exploatare 1.492.486 1.515.547 101,55 
                      - financiare -10 666  
Rezultatul brut 159.958 -28.057 -17,54 
Impozit pe profit 24.109 233 0,97 
Rezultatul net profit  135.849 -28.290 -20,82 
 
c) Cash – flow 

 
Nivelul disponibilităților bănești la 30.06.2017 a fost de 1.296.038 lei. 
 
1. Analiza activității societății 

2.1 Pe primele șase luni din anul 2017 contractele încheiate au fost 
egale ca număr cu cele din semestrul I 2016, dar cu o valoare mai mare 
contractată decât aceeași perioadă a anului trecut. Principalele contracte 
au fost încheiate spre sfârșitul semestrului iar numărul de angajați s-a 
redus prin plecarea unor angajați cu meseria de electrician existând pe 
piața muncii oferte mai mari de salarizare comparativ cu posibilitățile 
actuale ale firmei noastre, aspecte care au influențat producția realizată. 
 
Comparativ cu prevederile din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat în 

AGOA pentru perioada analizată, realizările se prezintă astfel:   
 

Denumirea indicatorului Plan Realizat % 

Venituri totale 1.749.300 1.488.156 85,07 
                      - exploatare 1.747.300 1.487.246 85,12 
                      - financiare 2.000 910 45,50 
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Cheltuieli totale 1.587.600 1.516.213 95,50 
                      - exploatare 1.586.073 1.515.547 95,55 
                      - financiare 1.527 666 43,61 
Rezultatul brut 161.700 -28.057 -17,35 

- impozit pe profit 25.872 233 0,90 
Rezultat net  135.828 -28.290 -20,83 

 
Față de datele prezentate se poate aprecia că realizările din luna iunie a.c. 

au fost sub cele planificate prin B.V.C, iar la nivel de sem.I a.c. veniturile au 
fost cu 15% mai mici iar cheltuielile cu 5% mai mari, pe total rezultând o 
pierdere de 28.057 lei. 

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 lunii octombrie a.c. cu perspectiva de a se încheia noi 
contracte. 

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

 
2.2 În semestrul I din 2017 cheltuielile de capital au fost de 143.718, mai 

mari decât în aceeași perioadă din anul precedent și nu afectează lichiditățile 
societății. 

 
2.3 La data prezentului raport nu se cunosc factori care să influențeze 

negativ activitatea societății. 
  
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 2017 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 30.06.2017 nu au fost auditate. 


