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SITUAŢIA  FLUXURILOR DE TREZORERIE 
la data de 31.12.2022 

 
                                                                                                                                                                                                                                       - lei 

  2021 2022 
 Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare   
 Profitul net înainte de impozitare şi elemente extraordinare 10.354.622 8.635.913 
 Ajustări privind veniturile şi cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:   

(+) 
 - Ajustări cu deprecierea imobilizărilor (ne)corporale (amortizări şi 
provizioane) 7.800.436 7.670.785 

(+)  - Ajustări cu deprecierea riscurilor şi cheltuielilor (provizioane) 1.724.728 315.611 
 - Alte venituri nemonetare -495.520 -291.591 
 - Alte cheltuieli nemonetare 68.531 0 

(+)  - Cheltuieli privind impozitele amânate 0 0 
(-)  - Venituri  privind impozitele amânate 0 0 

(+) 
 - Cheltuieli  şi venituri din conversia şi evaluarea diferențelor de curs 
valutar -49.013 -9.524 

 Ajustări privind veniturile şi cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:   
(-)  -  Venituri financiare (dobânzi, diferențe de curs şi dividende) -257.576 -548.115 
  - Cheltuieli  financiare (dobânzi şi diferențe de curs ) 288.248 295.381 
  - Alte cheltuieli  financiare  0 0 

(-)  - Cheltuieli (calculate) şi venituri din vânzarea imobilizărilor -8.403 4.880 
(-)  - Venituri (calculate) din subvenții pentru investiții 0 0 
(-)  - Cheltuieli şi venituri  nelegate de exploatare 0 0 
 Profit din exploatare înainte de modificările capitalului circulant 19.426.053 16.073.342 
(-)  - Scădere / (Creștere) variația stocurilor -395.957 274.929 
(-)  - Scădere / (Creștere) variația creanțelor comerciale, cheltuieli în avans 954.488 25.551 
(+)  - Creștere / Scădere (variația) datorii către furnizori şi venituri în avans -649.118 1.692.684 
(-) -  Creştere / Scădere (variația) investiţii financiare pe termen scurt 90.646 319.274 
 Numerar generat din exploatare 19.426.112 18.385.780 
(-)  - Dobânzi plătite -42.106 -55.982 
(-)  - Dividende plătite 0 0 
(+)  - Dobânzi încasate 15.098 90.718 
(+)  - Dividende încasate 40.751 18.578 

  - Cheltuieli financiare (diferențe de. curs) -13.949 -83.475 
  - Venituri financiare (diferențe de curs) 63.517 92.988 

(-)  - Impozitul pe profit plătit -504.283 -258.638 
 Numerarul net provenit din activităţi de exploatare 18.985.139 18.189.968 
    
 Fluxuri de numerar din activităţi de investiții   
(-)  - Plăţi privind achiziții de acțiuni 0 0 
(-)  - Plăţi privind achiziții de imobilizări -9.100.600 -26.563.010 
(+)  - Încasări din cedarea de imobilizări 8.403 41.268 
(+)  - Dobânzi încasate 0 0 
(+)  - Dividende încasate 0 0 
  Fluxuri net de numerar din activităţi de investiții -9.092.197 -26.521.742 
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   - lei 
  2021 2022 
 Fluxuri de numerar din activităţi de finanțare   
(+)  - Încasări din împrumuturi 0 9.937.431 
(-)  - Plăţi privind rambursarea împrumuturilor -2.688.135 0 
(-)  - Dobânzi plătite 0 -174.497 
(+)  - Variația datoriilor legate de operații de finanțare -263.509 679.725 
  Fluxuri de numerar din activităţi de finanțare -2.951.644 10.442.659 

    

 
Creșterea / (Descreșterea) netă a numerarului şi echivalentului de 
numerar 6.941.298 2.110.885 

(+)  - Cheltuieli din conversia şi evaluarea diferențelor de curs valutar 0 0 
(-)  - Venituri din conversia şi evaluarea diferențelor de curs valutar 0 0 
 Numerar şi echivalent de numerar la începutul perioadei 6.002.594 12.943.892 
 Numerar şi echivalent de numerar la sfârșitul perioadei 12.943.892 15.054.777 
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