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S.C. MACOFIL S.A. are ca obiect de activitate principal, ,, fabricarea şi comercializarea 

cărămizilor,ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă şi beton armat” ( elemente de zidărie 

şi ţiglă, prefabricate din beton armat, tuburi de canalizare de diferite dimensiuni, pavele pentru pavaje, stâlpi 

electrici, produse de balastieră, etc ). Ponderea în volumul producţiei, în anul 2018, au deţinut-o produsele 

ceramice respectiv 69,00%, urmate de produsele prefabricate din beton  cu 26,00% şi de produsele de 

balastieră cu 5,00%. 

 

Cifra de afaceri realizată în anul 2018, a fost de 32.117.745 lei, în crestere cu 13,60% faţă de  

anul precedent.  

Situaţia contului de profit şi pierdere se prezintă astfel: 

     - Venituri din activitatea de exploatare 36.107.751 lei 

     - Cheltuieli din activitatea de exploatare 31.584.862 lei 

     - Profit din exploatare 4.522.889 lei 

     - Venituri financiare 1.028.813 lei 

     - Cheltuieli financiare 2.342.682 lei 

     - Rezultat financiar ( pierdere ) -1.313.869 lei 

     - Rezultat brut ( profit ) 3.209.020 lei 

     - Rezultat net ( profit ) 2.746.262 lei 

Elementele patrimoniale au avut următoarea evoluţie ( conform bilanţului ): 

              -Activele imobilizate  au cunoscut o scădere de aproximativ 2,50% de la 51.157.661 lei la 

49.881.862 lei . 

          -     Activele circulante au scazut de la 13.557.203 lei la 13.217.488 lei, cu aproximativ 2,50%. 

- Disponibilităţile băneşti s-au situat la valoarea de 3.143.706 lei. 

- Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, au crescut de la 9.929.664 lei  la 

9.352.034 lei cu 5,80%, iar datoriile ce trebuie achitate într-o perioadă mai mare de un an au 

scăzut de la 22.185.007 lei la 19.204.771 lei cu 13,43% , datorită  achitării eşalonărilor fiscale şi 

a ratelor la creditele de investiţii . 

În anul 2018, capitalul social a rămas la valoarea de 9.033.757,50 lei, împărţit în 3.613.503 acţiuni 

cu valoare de 2,50 lei/ acţiune. 
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Societatea a înregistrat plăţi restante în sumă de 2.332.893 lei, din care obligaţii la bugetul de stat 

şi la bugetul asigurărilor sociale suma de 269.837 lei .  

Capitalul propriu a cunoscut o creştere de la 31.410.833 lei, la 34.069.103 lei. 

Retehnologizarea producţiei de elemente de zidărie, a fost începută la sfârşitul anului 2007, prin 

semnarea unui contract de furnizare a echipamentului tehnologic, pentru linia de preparare argilă, cu un 

partener străin, în anul 2010 s-au finalizat lucrările şi a început producţia de produse pe această linie, iar 

anii 2011-2018, a funcţionat în condiţii normale, ajungându-se până la capacitatea maximă de producţie. 

Pentru productia de prefabricate din beton, s-a achiziţionat o staţie modernă de beton, la 

începutul anului 2013 , care de la punerea în funcţiune, a produs beton atât pentru uz intern cât şi pentru 

alti beneficiari, iar in 2016 s-a cumparat si s-a pus in functiune si o instalatie de produs borduri. 

  

Se propune spre aprobare, Adunării Generale a Acţionarilor, ca profitul înregistrat la sfârşitul 

anului 2018, în valoare de 2.746.262 lei, sa fie repartizat astfel:  

- suma de 2.585.811 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi 

- suma de 160.451 lei la rezerva legala. 

În notele explicative anexate situaţiilor financiare ale anului 2018, se regăsesc şi restul detaliilor 

cu privire la activitatea societăţii. 
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