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REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE 
 
Pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2017 

 
 
 
 
 

Notă:  

Rezultatele financiare preliminare prezentate în acest document sunt rezultate individuale, fiind 
raportate în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 cu modificările 
ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 
adoptate de Uniunea Europeană.  

Rezultatele financiare preliminare individuale nu sunt auditate si nu contin rezultatele reevaluarii 
activelor fixe, care sunt in curs de verificare. Ca urmare, situațiile financiare finale și auditate pentru 
anul 2017 pot diferi față de acestea. 

Moneda funcțională și de prezentare este leul romanesc (RON). 
 
  



Situația individuală a poziției financiare (neauditată) 
Date preliminare la 31 decembrie 2017       
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)     
  
           

  Nota   
31 decembrie 

 2017   
31 decembrie  

2016 

ACTIVE           
         

Imobilizări corporale 5   203.030.632  180.855.000 

Imobilizări necorporale     184.069  372.026 

Imobilizări financiare     30.448.288  6.657.600 

Creante privind impozitul pe profit amanat   1.253.516  800.666 

Total active imobilizate     234.916.505  188.685.292 

         

Stocuri 6   35.463.044  27.750.242 

Creanțe comerciale 7   50.541.065  39.695.711 

Cheltuieli în avans     664.619  739.398 

Numerar restrictionat   -  8.899.753 

Numerar și echivalente de numerar 8   1.901.568  24.287.793 

Alte creanțe 9   11.110.618  400.809 

Total active curente     99.680.915  101.773.706 

TOTAL ACTIVE     334.597.419  290.458.998 

         

CAPITALURI PROPRII        
         

Capital social 10   103.168.355  103.168.355 

Rezerve 10   45.977.925  46.537.915 

Rezultatul reportat     24.990.114  16.433.985 

Total capitaluri proprii     174.136.393  166.140.255 

         

DATORII        

Împrumuturi pe termen lung 13   35.698.844  34.619.168 

Imprumuturi obligatare pe termen lung   38.250.000  - 

Venituri în avans pe termen lung 16   17.878.001  20.904.331 

Provizioane pe termen lung   376.015  291.803 

Total datorii pe termen lung     92.202.860  55.815.302 

         

Datorii comerciale pe termen scurt 11   24.564.192  17.089.495 

Împrumuturi pe termen scurt 13   31.945.105  41.605.434 

Venituri în avans pe termen scurt 16   3.026.330  3.026.330 

Datorii privind impozitul pe profit curent   -  494.330 

Alte datorii 12   8.722.538  6.287.854 

Total datorii curente     68.258.165  68.503.441 

TOTAL DATORII     160.461.026  124.318.743 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII     334.597.419  290.458.998 

 
 

Ciucioi Ionel-Marian      Arsene Vasilica-Monica 
Director General      Director Financiar 

 



 

Situația individuală a rezultatului global (neauditată) 

Date preliminare la 31 decembrie 2017           
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)  
 
 
            

  Nota   2017  2016 

         

Venituri din cifra de afaceri 17   261.182.218  227.104.099 

Alte venituri 18   3.249.175  3.777.526 
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de 
execuție     300.749  3.440.578 

Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile      (137.251.472)  (122.640.475) 
Cheltuieli privind mărfurile     (3.172.455)  (3.713.755) 

Cheltuieli cu serviciile prestate de terți     (19.124.258)  (18.011.163) 

Cheltuieli cu personalul 20   (53.137.799)  (39.562.402) 

Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor 5   (20.061.011)  (17.661.821) 

Alte cheltuieli 19   (5.470.771)  (8.873.940) 

Profit operațional (EBIT)     26.514.375  23.858.647 

      

Venituri financiare 21   (90.191)  (65.911) 

Cheltuieli financiare 21   (2.108.174)  (1.421.758) 

Profit înainte de impozitare     24.316.011  22.370.979 

      

Cheltuiala cu impozitul pe profit 22   (2.395.266)  (2.170.584) 

Profit aferent anului     21.920.745  20.200.394 

         

Alte elemente ale rezultatului global        

Creşteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor 
corporale, nete de impozit amânat     -  - 

Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca 
urmare a casării imobilizărilor corporale     (666.280)  (294.305) 

         

TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI     21.254.465  19.906.089 

      

Rezultatul pe acțiune         

Profitul (pierderea) atribuibil(a) acționarilor ordinari     21.920.745  20.200.394 

Numărul mediu ponderat al acțiunilor ordinare      1.031.683.547  877.715.056 

Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)     0,021  0,023 

 
 
 
 

Ciucioi Ionel-Marian      Arsene Vasilica-Monica 
Director General      Director Financiar 

 
 
 
 



Note explicative 
Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2017 
 
 

În exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 Societatea a continuat sa-si dezvolte activitatea 
in toate cele trei linii de business in care activeaza (hartie pentru carton, hartie igienico-sanitara si 
ambalaje din carton ondulat), ceea ce a condus la cresterea cifrei de afaceri cu 15% si a profitului 
brut cu 9% fata de anul precedent. 

Creșterea eficienței si a productivității muncii a făcut posibilă creșterea beneficiilor acordate 
salariaților Societății, acest fapt contribuind la menținerea și creșterea expertizei tehnice, fiind 
reflectată și de creșterea productivității per angajat.   

Deasemenea, procesul de modernizare și de creștere a capacităților de producție va continua și în 
anul 2018, fiind prevăzute proiecte investitionale de peste 10 milioane de euro, care vor consolida 
poziția Societății pe piață și capacitatea acesteia de a genera profit.  

 

 

 
Ciucioi Ionel-Marian      Arsene Vasilica-Monica 
Director General      Director Financiar 

 

 


