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20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A 
EXERCITIULUI 

13.082.171 1.036.758 

- Profit   
- Pierdere 13.082.171 1.036.758 

 

 

Activitatea societății pe anul 2020 a generat o cifră de afaceri de 52.083.629 lei, cu venituri totale 
de 57.160.850 lei și cheltuieli totale de 58.197.608 lei. Cifra de afaceri s-a menținut relativ constanta, 
aspect pozitiv având in vedere ca activitatea societății s-a desfășurat intru-un mediu economic influențat 
de pandemie. Societatea efectuează atât modernizări (pondere mare în preț a materialelor și mai mică de 
manoperă) cât și reparații (pondere mică în preț a materialelor și mai mare de manoperă). În funcție de 
fluctuația celor două variante menționate anterior, cifra de afaceri poate varia semnificativ de la un 
exercițiu financiar la altul. 

 În anul 2020, a rezultat o pierdere de 1.036.758 lei, formată din : 
 Profit  din exploatare de 1.829.468 lei fata de pierderea de -10.128.242 lei din anul 

precedent a rezultat atât din schimbarea structurii de producție cat si din masurile de 
optimizare a fluxurilor si de diminuare a cheltuielilor efectuate in 2020 

 Pierdere financiară de 2.866.226 lei  este  determinata de volumul mare de creditare 
 Creșterea cheltuielilor cu materiile prime si materiale a fost determinata de faptul ca in anul 

2020 structura de producție  a cuprins mai multe modernizări. 
 Cheltuielile cu personalul au scăzut cu 1.034.889 lei, de la 18.125.428 lei in 2019 la 

17.090.539 lei in 2020 
 Ajustările valorii activelor circulante, respectiv veniturile/cheltuielile aferente 

anularilor/constituirilor de provizioane  nu au influențat semnificativ rezultatele societății  
 Rezultatul financiar al societății se menține la același nivel cu cel din 2019. 
 Consiliul de Administrație propune pierderea inregistrata sa fie acoperita din profiturile 

perioadelor urmatoare.  
 

 

c) Fluxul de numerar 

   
Elementele fluxului de trezorerie An 2019 AN 2020 
   
+FLUXURI DE NUMERAR DIN 
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 

-12.466.212 16.106.358 
 

+Incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de 
servicii  

45.141.195 63.538.026 
 

- Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si 
servicii 

  38.857.757        30.286.638 

- Plati in numerar catre si in numele angajatilor 9.821.347 11.557.232 
- Plati impozite,taxe si contributii la asigurari sociale     8.928.303          5.587.797 
+ FLUXURI DE NUMERAR DIN 
ACTIVITATEA DE INVESTITII 

      -440.749         -4.817.329 

+Incasari din vanzarea de imobilizari corporale 
- Plati achizitii actiuni 

473.195 
0 

13.222 

- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale 913.944 4.830.552 




