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Firebyte Games SA informează investitorii şi publicul larg că raportul financiar trimestrial la 30 septembrie 
2021 va fi disponibil începând cu 26 noiembrie 2021, ora 8:00 (ora locală), atât în format fizic, la sediul social 
al Firebyte Games S.A. din Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 119, etaj 3, cât şi în format electronic pe pagina 
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Informații Emitent 
 

Informații despre acest raport financiar 

Tipul raportului       Raport Trimestrial la 30 septembrie 2021 

Pentru exercițiul financiar    01.01.2021 – 30.09.2021 

Data publicării raportului    26.11.2021 

Conform        Anexa 13 la Regulamentul ASF 5/2018 

 

Date de identificare 

Nume        Firebyte Games S.A. 

Cod fiscal       38624397 

Număr înregistrare Registrul Comerțului   J12/6845/2017 

Sediu social      Cluj-Napoca, Calea Moților, nr. 119, et. 3 

 

Informații despre valorile mobiliare 

Capital subscris și vărsat    4.402.228,40 lei 

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare MTS AeRO Premium 

Număr total acțiuni      44.022.284 acțiuni 

Simbol        FRB 

 

Detalii contact pentru investitori 

Website      www.firebyte.ro  

Email        support@firebyte-games.com  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Evenimente cheie în primele 9 luni din 2021 și după încheierea perioadei 
de raportare 
 

MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL PRIN CONVERSIA CREANȚELOR 

În data de 15 ianuarie 2021, Adunarea Generală Extraordinară a hotărât majorarea capitalului social al 
societății de la valoarea de 1.222.070 lei la 2.641.782,70 lei prin conversia în acțiuni a creanțelor deținute 
de acționari față de societate, și ajustarea valorii nominale la 0,1 lei/acțiune.  

APROBARE ÎN AGEA A PLASAMENTULUI PRIVAT ÎN VEDEREA LISTĂRII LA BURSĂ 

În Adunarea Generală Extraordinară din data de 1 februarie 2021 s-a hotărât majorarea capitalului social 
cu valoarea de maxim 880.000 lei, respectiv de la valoarea de 2.641.786,70 lei la valoarea de 3.521.786,70 
lei, prin aport în numerar din partea investitorilor participanți în cadrul unui plasamentului privat derulat 
de companie anterior listării la bursă, la un preț de subscriere de 0,56 lei/acțiune.  

DERULAREA PLASAMENTULUI PRIVAT ANTERIOR LISTĂRII LA BURSĂ 

În data de 15 februarie 2021 plasamentul privat intermediat de către SSIF BRK Financial Group s-a încheiat 
cu succes, cele 8.800.000 acțiuni noi fiind vândute integral la un preț de subscriere de 0,56 lei/acțiune. În 
urma acestei operațiuni, capitalul social al societății s-a majorat la valoarea de 3.521.782,70 lei, divizat 
într-un număr de 35.217.827 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune. 

LISTAREA PE PIAȚA AeRO 

În data de 6 aprilie 2021, acțiunile Firebyte Games SA (FRB) au debutat pe piața AeRO a Bursei de Valori 
București. În prima zi de listare, au fost tranzacționate acțiuni în valoare de 10,51 milioane de lei, prețul 
de închidere la finalul zilei fiind de 1,41 lei, cu 151% mai mare comparativ cu prețul din plasamentul privat 
derulat în luna februarie. 

LANSAREA JOCULUI MAKEOVER RUN 

În data de 4 mai 2021, jocul Makeover Run, dezvoltat de către compania noastră și publicat de către 
Moonee, în cadrul parteneriatului de tip “revenue-share”, a ajuns pe locul 5 în topul jocurilor gratuite pe 
piața din SUA. 

ÎNFIINȚAREA UNEI SUBSIDIARE FIREBYTE GAMES ÎN TURCIA 

În data de 19 mai 2021, Consiliul de Administrație a informat investitorii cu privire la înființarea unei 
subsidiare - Firebyte Games Yazılım Ticaret Limited Sirketicu, companie cu răspundere limitată din 
Istanbul, la care Firebyte Games S.A. deține o cotă de participare de 99% din capitalul social. 
 

MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL PRIN ÎNCORPORAREA PARȚIALĂ A UNOR PRIME DE 
EMISIUNE ȘI DISTRIBUIREA DE ACȚIUNI CU TITLU GRATUIT 

În data de 28 mai 2021, prin hotărârea AGEA nr. 1, acționarii societății au aprobat majorarea capitalului 
social, prin încorporarea parțială a primelor de emisiune, în valoare de 880.445,7 lei, prin emisiunea a 



 

 

8.804.457 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în 
Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare de 30.06.2021, repartizarea 
acțiunilor nou emise urmând a se face 1 acțiune gratuită pentru fiecare 4 acțiuni deținute, iar acționarii au 
decis ca acțiunile astfel dobândite să contribuie în cadrul programelor de stimulare a angajaților și 
conducerii companiei, urmând ca acționarii înregistrați la data de înregistrare (30.06.2021) să poată opta 
pentru a primi contravaloarea valorii nominale (0,1 lei/acțiune). 
 
ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT CU SUBSIDIARA FIREBYTE GAMES YAZILIM LTD ISTAMBUL 

În data de 15 iunie 2021 a fost încheiat un contract cu subsidiara Firebyte Games Yazılım Ticaret Limited 
Sirketicu, companie cu răspundere limitată din Istanbul, la care Firebyte Games S.A. deține o cotă de 
participare de 99% din capitalul social, ce prevede prestarea de servicii în domeniul tehnologiei 
informației. Durata contractului este de 12 luni, cu prelungire automată. 
 

MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL CONFORM HOTĂRÂREA 1 AGEA DIN 28.05.2021 

În cadrul sedinței din data de 8 iulie 2021, Consiliul de Administrație a validat rezultatul exprimării opțiunii 
acționarilor în legătură cu Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28.05.2021. 
Astfel, un număr de 4 acționari și-au exprimat opțiunea, în termenul menționat în Hotărârea nr. 1 AGEA 
din 28.05.2021, drept urmare un număr de 6.602.306 acțiuni au fost puse la dispoziția societății pentru a 
susține planurile de dezvoltare și obligațiile societății. 

 

EXTINDEREA ACTIVITĂȚII COMPANIEI PE PIAȚA DIN SUA 

În data de 27 septembrie 2021 a fost încheiat un contract de prestări servicii cu TRIGGERSPOT INC., 
California-SUA, ce constă în stabililirea de relații comerciale cu clienți finali pentru serviciile/produsele 
furnizate de către Firebyte Games SA. În urma parteneriatului realizat cu TRIGGERSPOT INC., Firebyte 
Games SA accede pe cea mai importantă piață din industria de Gaming la nivel mondial. 

 

ÎNREGISTRAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL LA DEPOZITARUL CENTRAL 

Începând cu data de 8 octombrie 2021 valoarea capitalului social este de 4.402.228,40 lei împărțit la un 
număr de 44.022.840 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. 

 

SEMNAREA UNUI CONTRACT SEMNIFICATIV A CĂRUI VALOARE DEPĂȘEȘTE 10% DIN CIFRA DE 
AFACERI  

În data de 20 octombrie 2021 a fost încheiat un contract  tip revenue-share cu Rollic Games Turcia, 
subsidiară a grupului american Zyng, ce vizează dezvoltarea de către Firebyte Games SA, în mod exclusiv, 
de jocuri de tip hyper-casual, urmând ca acestea să fie publicate de către Rollic Games. Valoarea care 
urmează a fi încasată de către Firebyte Games SA în calitate de dezvoltator, include o componentă fixă de 
75.000 de euro/lună și o componentă variabilă de 50% din profitul obținut în urma publicării jocurilor 
dezvoltate pe platformele iOS și Android la nivel global. 



 

 

Analiza rezultatelor financiare în primele 9 luni 2021 
 

1. Poziția financiară    
    (%) din total active 
Elemente bilanțiere (lei) 31-Dec-20 30-Sep-21   31-Dec-20 30-Sep-21 

     

Active imobilizate, din care: 2.997.508 3.188.433   95,1% 52,3% 
Imobilizari necorporale 2.931.580 2.931.548  93,0% 48,1% 
Imobilizari corporale 65.928 256.885  2,1% 4,2% 
Imobilizari financiare 0 0  0,0% 0,0% 

      

Active circulante, din care: 155.136 2.867.749   4,9% 47,0% 
Stocuri 0 1.305  0,0% 0,0% 

Creante 127.530 731.794  4,0% 12,0% 
Investitii pe termen scurt 0 0  0,0% 0,0% 

Casa si conturi la banci 27.606 2.134.650  0,9% 35,0% 
Cheltuieli în avans 0 41.024  0,9% 0,7% 

TOTAL ACTIVE 3.152.644 6.097.206   100% 100% 

      

Datorii totale, din care: 1.504.509 364.832   47,7% 6,0% 
Datorii curente (<1 an) 1.504.509 234.410  47,7% 3,8% 
Datorii pe termen lung (>1 an) 0 130.422  0,0% 2,1% 

      

Capitaluri proprii, din care: 1.648.135 5.732.374   52,3% 94,0% 
Capital subscris varsat 1.222.070 4.402.228  38,8% 72,2% 
Prime de capital 0 3.167.554  0,0% 52,0% 
Rezerve 27.404 316.816  0,9% 5,2% 
Actiuni proprii 0 -660.231  0,0% -10,8% 
Profitul sau pierderea reportata 109.248 109.248  3,5% 1,8% 
Profitul sau pierderea exercitiului 304.645 -1.603.241  9,7% -26,3% 
Repartizarea profitului 15.232 0  0,5% 0,0% 

TOTAL PASIVE 3.152.644 6.097.206   100% 100% 
 

Din punct de vedere patrimonial, la 30.09.2021 societatea are o poziție financiară robustă, un nivel ridicat 
de lichiditate al activelor și un grad redus de îndatorare pe termen lung. La nivel de active se observă o 
structură echilibrată, cu o pondere de 52,3% pentru activele imobilizate in timp ce activele curente (active 
circulante – cheltuieli in avans) contribuie cu un procent de 47,0% la totalul activelor.  

Creşterea valorică a activelor circulante din primele 9 luni ale anului curent este determinată de variaţia 
în acelaşi sens atât a creanţelor, cât şi a soldului disponibilităților bănești din conturile bancare. 
Intensificarea activităţii de comercializare antrenează creşterea valorii creanţelor, ca o consecinţă directă 



 

 

a expansiunii activităţii comparativ cu începutul anului. Astfel, creanțele se cifrează la suma de 731 mii lei, 
în creștere cu 476% față de începutul anului, și este consecinţa încheierii de noi parteneriate cu publisheri 
străini pentru dezvoltarea de jocuri hypercasual. Totodată, finalizarea cu succes a plasamentului privat de 
la mijlocul lunii februarie 2021 a generat o infuzie de numerar în conturile bancare ale companiei și a 
determinat o creștere puternică a disponibilităților bănești care se cifrează la 2,13 milioane lei la finele 
lunii septembrie 2021. 

La 30 septembrie 2021, datoriile totale ale societății se cifrau la 365 mii lei, în scădere față de valoarea de 
1,5 milioane lei înregistrată la finalul anului 2020. Un aport important la această reducere semnificativă a 
l-a avut operațiunea de conversie în acțiuni a unor împrumuturi acordate de către acționari în sumă de 1,4 
milioane lei în baza deciziei AGEA din luna ianuarie 2021.  

Datoriile pe termen scurt sunt, în esenţă, datoriile către bugetul de stat şi datoriile comerciale și se cifrează 
la suma de 234,4 mii lei. Apariția datoriilor pe termen mediu şi lung se datorează achiziționării de active 
în sistem de leasing financiar. 

Valoarea capitalurilor proprii a crescut de peste 3 ori față de nivelul de la sfârșitul anului 2020 ajungând la 
5,73 milioane lei și este rezultatul infuziei de capital prin cele două operațiuni de majorare a capitalului 
social ce au fost efectuate pe parcursul primelor 9 luni din 2021 (conversia datoriilor financiare în acțiuni 
din luna ianuarie și finalizarea cu succes a plasamentului privat din luna februarie). 

2. Performanța financiară  
 

Indicatori cont de profit si pierdere (lei) 30-Sep-20 30-Sep-21   
Var sep '21/ 

sep '20 

     
Venituri din exploatare, din care: 1.193.173 1.627.947   36% 

Cifra de afaceri 380.982 1.627.947  327% 
Venituri din productia in curs 812.187 0  -100% 
Alte venituri din exploatare 4 0  -100% 

Cheltuieli de exploatare, din care: 1.052.379 3.062.795   191% 
Cheltuieli cu materii prime si consumabile 6.204 15.113  144% 
Cheltuieli cu personalul 399.316 1.304.033  227% 
Alte cheltuieli 646.859 1.743.649  170% 

     
Rezultat din exploatare 140.794 -1.434.848  n/a 

     
Venituri financiare 1.701 22.215  >1000% 
Cheltuieli financiare 67.329 174.329  159% 
Rezultat financiar -65.628 -152.114  132% 

     
Total venituri 1.194.874 1.650.162  38% 
Total cheltuieli 1.119.708 3.237.124  189% 

     
Rezultat brut al exercițiului 75.166 -1.586.962  n/a 



 

 

Impozit  3.682         16.279  342% 
Rezultatul net al exercițiului 71.484 -1.603.241   n/a 

 

În mod traditional, veniturile din exploatare provin din două surse importante: venituri din dezvoltarea 
propriilor produse, respectiv venituri din jocurile dezvoltate pentru parteneri externi și publisheri renumiți 
pe baza unor acorduri de tip „revenue-share”, acestea din urmă având ponderea cea mai mare în totalul 
veniturilor operaționale. 

Per ansamblul primelor 9 luni din 2021, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de cca 1,63 milioane lei 
pe fondul creșterii sumelor obținute de la partenerii externi pentru dezvoltarea de jocuri hypercasual în 
baza parteneriatelor de tip „revenue-share”. Totodată, comparativ cu primele 9 luni din 2020 se 
înregistrează o creștere a veniturilor din exploatare (+36%). De menționat că pe parcursul perioadei 
analizate nu s-au înregistrat alte venituri operaționale. Totodată, reiterăm faptul că, de regulă, 
capitalizarea jocurilor dezvoltate pe parcursul unui an, care urmează a fi lansate pe piața globală, se 
realizează la finalul anului calendaristic și aceste câștiguri sunt reflectate la categoria “altor venituri 
operaționale” rubrica “venituri din producția în curs”. 

Pe fondul creșterii volumului de activitate și dezvoltării afacerii, cheltuielile de exploatare au crescut 
accelerat (+191%), de la 1,05 milioane lei în 9 luni 2020 la 3,06 milioane lei în primele 9 luni din 2021. 
Cheltuielile cu personalul angajat și colaboratori externi au contribuit cel mai mult la această creștere, 
fiind un rezultat natural al creșterii capacităţii de producţie de noi prototipuri de jocuri în cadrul 
parteneriatelor cu publisheri externi. 

Cheltuielile cu personalul au crescut de peste 3 ori ajungând la 1,30 milioane lei în primele 9 luni 2021 ca 
urmare a creșterii echipei de development. În urma plasamentului privat din februarie 2021, în special, pe 
parcursul trimestrului al doilea din 2021, echipa Firebyte Games SA si-a crescut numarul de membrii. La 
30 septembrie 2021, societatea avea un număr de 14 angajaţi, faţă de 7 angajaţi la 30.09.2020.  

Categoria „Alte cheltuieli de exploatare” a crescut faţă de anul anterior, ajungând la peste 1,74 milioane 
lei în primele 9 luni din 2021. Această creștere a fost cauzată în principal de amploarea semnificativă a 
dimensiunii afacerii, în special de costurile mai mari cu colaboratorii externi (free-lanceri), costul crescut 
al serviciilor terţe privind identificarea și recrutarea unor specialiști cu experiență în dezvoltarea de jocuri 
mobile precum și cheltuieli mai mari de protocol și publicitate.  

În urma creșterii cheltuielilor de exploatare într-un rimt mai alert decât cel al veniturilor operaționale, 
compania a încheiat primele noua luni ale anului cu un rezultat operaţional negativ de -1.434 mii lei față 
de un profit de cca 140 mii lei în perioada similară din 2020. 

Pe latura financiară a activității societatea a înregistrat în primele 9 luni ale anului 2021 o pierdere 
financiară de 152 mii lei ce se datorează, aproape în totalitate, unui element cu caracter nerecurent, 
respectiv comisionul achitat intermediarului la finalizarea cu succes a plasamentului privat din luna 
februarie când societatea a atras de la investitori o sumă de 4,92 milioane lei.  

În condițiile în care cheltuielile totale au crescut într-un ritm mai alert decât avansul veniturilor, societatea 
înregistrează la finele primelor 9 luni din 2021 un rezultat negativ de 1,60 milioane lei comparativ cu un 
profit de cca 71 mii lei în perioada similară din anul 2020. 



 

 

 

3. Performanța financiară în T3 2021  
 

Pentru a avea o imagine mai clară asupra performanței financiare din trimestrul al III-lea 2021 prezentăm 
și o situație a principalilor indicatori din Contul de Profit și Pierdere pentru perioada curentă, respectiv 
pentru primele 3 trimestre din anul 2020. 

Indicatori cont de profit si 
pierdere (lei) T1 '20 T2 '20 T3 '20 T1 '21 T2 '21 T3 '21  

T2 '21/ 
T2 '20 

T3 '21/ 
T3 '20 

                
Venituri din exploatare, din care: 40.450 87.441 1.065.282 127.417 757.546 742.984  766% -30% 
    Cifra de afaceri 40.450 87.437 253.095 127.417 757.546 742.984  766% 194% 
    Venituri din productia in curs 0 0 812.187 0 0 0  n/a -100% 
    Alte venituri din exploatare 0 4 0 0 0 0  n/a n/a 

          
Cheltuieli de exploatare, din care: 76.367 100.466 875.546 682.657 1.128.924 1.251.214  >1000% 43% 
    Cheltuieli cu personalul 47.398 37.292 314.626 258.116 504.222 541.695  >1000% 72% 
    Alte cheltuieli  19.612 49.778 560.920 415.353 611.143 709.519  >1000% 26% 

          
Rezultat din exploatare -35.917 -13.025 189.736 -555.240 -371.378 -508.230  >1000% n/a 

          
Venituri financiare 0 1.675 26 3.147 5.292 13.776  216% >1000% 
Cheltuieli financiare 1.201 31.301 34.827 161.376 6.272 6.681  -80% -81% 
Rezultat financiar -1.201 -29.626 -34.801 -158.229 -980 7.095  -97% n/a 

          
Total venituri 40.450 89.116 1.065.308 130.564 762.838 756.760  756% -29% 
Total cheltuieli 77.568 131.767 910.373 844.033 1.135.196 1.257.895  762% 38% 

          
Rezultatul brut  -37.118 -42.651 154.935 -713.469 -372.358 -501.135  773% n/a 
Impozit 364 787 2.531 1.274 7.575 7.430  863% 194% 

          
Rezultatul net -37.482 -43.438 152.404 -714.743 -379.933 -508.565  775% -434% 

 

La nivelul trimestrului al III-lea din 2021, perioada iulie-septembrie 2021, cifra de afaceri a înregistrat o 
crestere accelerată (+194%) față de T3 2020 ajungând la 0,74 milioane lei, sensibil apropiată de cea 
obținută în trimestrul al II-lea din acest an. Pe de altă parte, se poate remarca faptul că structura veniturilor 
operaționale a suferit schimbări majore față de perioada similară din 2020. Astfel, veniturile totale din 
exploatare marchează o scădere cu 30% față de T3 2020 motivată de faptul că în perioada similară a anului 
2020 a fost capitalizată o suma de 812 mii lei pentru jocurile dezvoltate în primele 9 luni ale anului trecut 
ceea ce a propulsat valoarea totală a veniturilor din exploatare la 1,06 milioane lei în T3 2020.   



 

 

Pe fondul lărgirii echipelor de development (angajați + colaboratori) cheltuielile totale de exploatare au 
înregistrat o creștere semnificativă față de T3 2020 (+43%) generând un rezultatul operațional negativ de 
0,51 milioane lei în T3 2021 comparativ cu un rezultat pozitiv de 0,19 milioane lei în T3 2020.  

În ceea ce privește latura financiară a activității, în T3 2021 s-a înregistrat un profit financiar de 7 mii lei  
datorită unor diferențe favorabile de curs valutar, în timp ce rezultatul net pe T3 2021 indică o pierdere 
de 0,51 milioane lei față de un profit de 0,15 milioane lei în perioada similară din 2020 explicabilă prin 
prisma motivelor evidențiate anterior referitoare la structura veniturilor din exploatare din anul curent 
față de situația înregistrată în T3 2020. 

 

4. Principalii indicatori financiari  
 

Denumire indicator 30-Sep-2021 

Lichiditate curentă = Active curente(active circulante) / datorii 
curente(sub 1 an) 

12.23 

Grad de îndatorare = Capital împrumutat (datorii > 1an) / Capitaluri 
proprii x 100 

2.28% 

Solvabilitate patrimonială (capitaluri proprii / total pasiv x 100) 94.02% 

Viteza de rotație a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active 
imobilizate 

0.51 

 

 

 

 

Declarația persoanei responsabile din cadrul companiei 
 

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că situaţiile financiare interimare neauditate 
pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2021, redau o imagine corectă şi conform cu 
realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale Firebyte Games SA 
şi că Raportul trimestrial T3 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante 
care au avut loc în primele nouă luni ale exercițiului financiar și a impactului acestora asupra situațiilor 
financiare ale companiei. 

 

Președinte CA.  

Grigore Chiș   



 

 

 

Bilanțul contabil   
 

Valori exprimate în lei 31-Dec-20 30-Sep-21   (%) YTD '21 

     
Active imobilizate, din care: 2.997.508 3.188.433   6% 

Imobilizari necorporale 2.931.580 2.931.548  0% 
Imobilizari corporale 65.928 256.885  290% 
Imobilizari financiare 0 0   

     
Active circulante, din care: 155.136 2.867.749   >1000% 

Stocuri 0 1.305   
Creante 127.530 731.794  474% 
Investitii pe termen scurt 0 0   
Casa si conturi la banci 27.606 2.134.650  >1000% 

     
Cheltuieli în avans 0 41.024  n/a 

     
TOTAL ACTIVE 3.152.644 6.097.206   93% 

     
Datorii totale 1.504.509 364.832   -76% 

Datorii curente (<1 an) 1.504.509 234.410  -84% 
Datorii pe termen lung (>1 an) 0 130.422  n/a 

     
Capitaluri proprii, din care: 1.648.135 5.732.374   248% 

Capital subscris varsat 1.222.070 4.402.228  260% 
Prime de capital 0 3.167.554  n/a 
Rezerve 27.404 316.816  >1000% 
Profitul sau pierderea reportata 109.248 109.248  0% 
Profitul sau pierderea exercitiului 304.645 -1.603.241  n/a 
Repartizarea profitului 15.232 0  -100% 

     
TOTAL PASIVE 3.152.644 6.097.206   93% 

 

 

 

 

 



 

 

 

Contul de profit și pierdere  
 

Indicatori cont de profit si pierdere (lei) 30-Sep-20 30-Sep-21   Variație (%) 

     
Venituri din exploatare, din care: 1.193.173 1.627.947   36% 

Cifra de afaceri 380.982 1.627.947  327% 
Venituri din productia in curs 812.187 0  -100% 
Alte venituri din exploatare 4 0  -100% 

     
Cheltuieli de exploatare, din care: 1.052.379 3.062.795   191% 

Cheltuieli cu materii prime si consumabile 6.204 15.113  144% 
Alte cheltuieli materiale 15.815 20.808  32% 
Cheltuieli cu personalul 399.316 1.304.033  227% 
Cheltuieli cu amortizarea si ajustari de valoare 12.803 38.101  198% 
Alte cheltuieli de exploatare 618.241 1.684.740  173% 

     
Rezultat din exploatare 140.794 -1.434.848  n/a 

     
Venituri financiare 1.701 22.215  >1000% 
Cheltuieli financiare 67.329 174.329  159% 
Rezultat financiar -65.628 -152.114  132% 

     
Total venituri 1.194.874 1.650.162  38% 
Total cheltuieli 1.119.708 3.237.124  189% 

     
Rezultatul brut  75.166 -1.586.962  n/a 
Impozit 3.682 16.279  342% 

     
Rezultatul net 71.484 -1.603.241   n/a 

 

 

 

 

 


