ELECTROMAGNETICA SA
SITUAŢIA INDIVIDUALĂ A POZITIEI FINANCIARE – NEAUDITATĂ
LA 31 DECEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizări corporale
Investiţii imobiliare
Imobilizări necorporale
Investiţii in entităti afiliate
Alte active imobilizate pe termen lung
Total active imobilizate
Active circulante
Stocuri
Creanţe comerciale
Numerar si echivalente de numerar
Alte active circulante

31 decembrie 2017

31 decembrie 2016

286.427.678
4.555.912
1.247.495
3.967.606
20.966.456

292.544.407
4.631.885
1.635.414
3.967.606
16.994.518

317.165.145

319.773.830

16.763.968

17.407.304

39.253.853

33.977.526

16.362.058
2.429.955

17.822.290
3.173.001

74.809.834

72.380.121

391.974.979

392.153.952

67.603.870

67.603.870

182.561.233
65.935.278

180.407.837
82.540.235

316.100.381

330.551.942

1.304.836
4.736.743
16.088.691

2.783.769
4.899.962
17.242.351

22.130.270

24.926.082

39.319.303
163.219
13.744.272
517.533

34.424.384
163.219
1.833.135
255.189

Total datorii curente

53.744.327

36.675.928

Total datorii

75.874.598

61.602.009

391.974.979

392.153.952

Total active circulante
Total active
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capitaluri proprii
Capital social
Rezerve si alte elemente de capitaluri
proprii
Rezultat reportat
Total capitaluri proprii atribuibile
acţionarilor societăţii
Datorii pe termen lung
Datorii comerciale și alte datorii
Subvenții pentru investiții
Datorii privind impozitul amânat
Total datorii pe termen lung
Datorii curente
Datorii comerciale și alte datorii
Subvenții pentru investiții
Provizioane
Datorii privind impozitul pe profit curent

Total capitaluri proprii și datorii
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ELECTROMAGNETICA SA
SITUAŢIA INDIVIDUALĂ DE PROFIT SAU PIERDERE - NEAUDITATĂ
PENTRU PERIOADA DE 12 LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

Venituri
Venituri din investiţii
Alte caştiguri/cheltuieli
Variaţia stocului de produse finite
producţia în curs de execuţie
Activitatea
realizată
de
entitate
capitalizată
Materiile prime şi consumabile utilizate
Cheltuieli cu angajaţii
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea
Alte cheltuieli
Cheltuieli financiare

Perioada de
12 luni încheiată
la 31 decembrie
2017

Perioada de
12 luni încheiată la
31 decembrie
2016

221.623.299

234.188.009

344.648
(9.754.854)

4.019.247
4.906.997

13.407.878

15.924.804

1.617.287
(165.663.451)
(33.915.814)
(11.235.656)
(30.722.228)
(671.488)

1.246.195
(169.435.104)
(34.094.959)
(16.631.162)
(34.250.873)
(638.941)

(14.970.379)

5.234.213

(404.023)

(906.366)

(15.374.402)

4.327.847

şi
şi

(Pierdere)/Profit înainte de impozitare
Impozit pe profit
(Pierderea)/Profitul perioadei

Pierderea estimată pe anul 2017 s-a datorat în principal următoarelor considerente:
-

Cu toate că marja EBITDA pe 2017 a fost pozitivă şi s-a menţinut la un nivel bun de 4,3%, nivelul
ridicat al provizioanelor şi al amortizărilor a condus la un rezultat negativ.

-

A fost constituit un provizion în valoare de 10 milioane lei ca urmare a anunţului Consiliului
Concurenţei din luna ianuarie 2018 referitor la sancţionarea societătii pentru o presupusă încalcare
a legii concurenţei pe piata producerii şi comercializării contoarelor de energie electrică şi a
echipamentelor conexe pentru măsurarea energiei şi pe piaţa prestării serviciilor aferente măsurării
energiei electrice in perioada 2010-2012. Ulterior comunicării deciziei motivate, societatea va
contesta în instantă decizia de sancţionare în termenul legal.

-

În al doilea semestru al anului 2017, activitatatea de furnizare energie a recuperat integral
pierderea înregistrată în primul semestru. Reamintim că în primul trimestrul al anului 2017
problemele pieţei de energie au făcut ca preţurile de achiziţie să atingă valori record, provocand
societăţii pierderi însemnate. Din aceleaşi motive, un client debitor al societăţii a intrat in
insolvenţă. Pentru acest debit, a fost constituit un provizion în valoare de 2 milioane lei.

-

Activitatea de producţie a înregistrat pierderi ca urmare a comenzilor fluctuante şi implicit scăderii
cifrei de afaceri, în principal din cauza amânării unor licitaţii de echipamente de măsurare a
consumului de energie electrică şi a unor licitatii de elemente de siguranţă a traficului feroviar.
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