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T4 2018   T4 2017      Anul 2018    Anul 2017 

                 

62.407.226  72.279.840  Venituri  290.123.223  221.623.299 

484.979  (85.266)  Venituri din investiţii  593.060  344.648 

(1.316.261)  (11.306.934)  Alte venituri nete  3.670.920  (9.754.854) 

4.605.479  5.433.205  

Variaţia stocului de 
produse finite şi 

producţia în curs de 

execuţie  

 19.745.239  13.407.878 

443.397  71.786  Activitatea realizată de 
entitate şi capitalizată 

 769.737  1.617.287 

(45.035.243)  (54.104.532)  Materiile prime şi 
consumabile utilizate 

 (214.511.484)  (165.663.451) 

(9.425.075)  (8.605.168)  Cheltuieli cu angajaţii   (32.896.983)  (33.915.814) 

(12.033.817)  (2.796.573)  
Cheltuieli cu 
amortizarea şi 
deprecierea 

 (19.280.031)  (11.235.656) 

(11.932.541)  (9.002.971)  Alte cheltuieli   (39.279.614)  (30.722.229) 

(230.164)  (171.620)  Cheltuieli financiare   (934.017)  (671.488) 

  

  
  

  

 

  
  

  
  

(12.032.019) (8.288.233) 
Profit/(Pierdere) 

înainte de impozitare 
8.000.050 (14.970.380) 

                 

181.902   (264.512)   Impozit pe profit    (3.176.851)   (399.952) 

              

(11.850.118)   (8.552.744)   
Profitul /(Pierderea) 
perioadei 

  4.823.198   (15.370.332) 
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   31 decembrie 2018  31 decembrie 2017 

ACTIVE        
Active imobilizate      
Imobilizări corporale                                  284.669.256  286.427.678 
Investiţii imobiliare   4.709.859  4.555.912 
Imobilizări necorporale                              702.025  1.247.495 
Investiţii in entităti afiliate   3.967.606  3.967.606 

Alte active imobilizate pe termen lung   21.685.578  19.802.564 

 
Total active imobilizate   315.734.324  316.001.253 

      

Active circulante      
Stocuri   17.183.417  16.763.968 

Creanţe comerciale    39.976.101  40.417.745 

Numerar si echivalente de numerar        29.360.465  16.362.058 

Alte active circulante   2.861.289  2.429.955 
Creanţa privind impozitul curent   -  - 

 
Total active circulante   89.381.273  75.973.726 

 
Total active   405.115.597  391.974.979 

      
CAPITALURI PROPRII SI DATORII      
Capitaluri  proprii      
Capital social                                         67.603.870  67.603.870 
Rezerve si alte elemente de capitaluri 

proprii   177.706.613  182.561.233 
Rezultat reportat   88.933.829   65.939.348  

Total capitaluri proprii atribuibile 
acţionarilor societăţii                          334.244.312  316.104.451 

 
Datorii pe termen lung      
Datorii comerciale și alte datorii   1.311.019  1.304.836 
Subvenții pentru investiții   4.573.525  4.736.743 
Datorii privind impozitul amânat   17.782.339  16.088.691 

 
Total datorii pe termen lung   23.666.883  22.130.270 

      
Datorii curente      
Datorii comerciale și alte datorii           43.092.649  39.319.304 
Subvenții pentru investiții   163.219  163.219 

Provizioane   3.913.666  13.744.272 
Datorii privind impozitul pe profit curent   34.867  513.462 

 
Total datorii curente   47.204.402  53.740.257 

 
Total datorii   70.871.285  75.870.527 

 
Total capitaluri proprii și datorii   405.115.597  391.974.979 

      
 
 
 

 

Eugen Scheuşan     Cristina Florea 

Director General     Director Economic 
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1. INFORMATII GENERALE 
 
Electromagnetica S.A.(“Societatea” sau “Electromagnetica”) este o societate pe acţiuni infiinţată in anul 

1930 şi işi desfasoară activitatea in mai multe domenii, cele mai importante fiind: 
 Activitatile in domeniul eficientei energetice (producerea de corpuri, sisteme şi soluţii de iluminat 

cu LED, echipamente de distribuţie şi măsurare a energiei electrice, sisteme de telegestiune); 
 Activităţi in domeniul producţiei de scule, matriţe, mase plastice,echipamente de siguranţa traficului 

feroviar şi altele; 
 Producerea de energie electrică din surse regenerabile (produsă in centrale hidroelectrice de mică 

putere) şi furnizarea de energie electrică. 

 Inchirierea de spaţii pentru birouri, spaţii industriale, terenuri şi furnizare de utilităţi; 
 

Acţiunile Electromagnetica S.A. sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul “ELMA”. 
Sediul social si administrativ al Societatii se afla in Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei 266-268. 

 
2. BAZELE INTOCMIRII 

 

Cifrele financiare sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2844/2016, 
care este în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de 
Uniunea Europeana. Moneda functională şi de prezentare este leul romanesc (RON). 
 
Informaţiile financiare cuprinse in acest document nu sunt auditate. Situaţiile financiare finale şi auditate 
pentru anul 2018 pot diferi faţă de acestea. 

 
3. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE 

 
In acest raport au fost utilizate aceleasi politici contabile si metode de calcul ca si cele aplicate in pregatirea 
situaţiilor financiare individuale interimare ale Societăţii la 30 iunie 2018. 
 

4. NOTE EXPLICATIVE 

 
Cifra de afaceri a Societăţii în anul 2018 a înregistrat o variaţie pozitivă de 31% (68.499.924 RON) 
comparativ cu anul trecut, urmare în primul rând a dezvoltării activităţilor de furnizare şi producere energie 
electrică. 
 
Societatea a înregistrat un profit brut de 8.000.050 RON semnificativ mai bun decât rezultatul raportat in  
anul 2017 când s-a obţinut pierdere. 

 
Comparativ cu rezultatul obţinut în primele 9 luni, în trimestrul IV profitul a scăzut, pricipala cauză fiind 
deprecierea valorii unor active, conform raportului de evaluare întocmit de către o firmă autorizată.  
Ca urmare a reevaluării profitul contabil a scăzut cu 9.812.860 RON. 
 
Numerarul si echivalente de numerar a crescut cu 79%, din care 10.024.824 RON reprezinta numerar 

restrictionat (lichiditati depuse la banci in scopul garantarii unor obligatii-cash colateral). 
În perioada de raportare s-a apelat şi la liniile de credit, sumele trase fiind rambursate integral la data de 
31 decembrie 2018. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

Eugen Scheuşan      Cristina Florea 

Director General       Director Economic 

 


