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Intreaga activitate desfasurata pe parcursul trimestrului I 2011 a fost orientata spre realizarea 
obiectivelor stabilite conform bugetului de venituri si cheltuieli si acest fapt se reflecta in indicatorii 
economico – financiari ce se situeaza in acelasi trend cu ceilalti producatori din domeniu. 

 
 
Cresterea cifrei de afaceri cu 19,5% conditie a prezentei dinamice in 
piata medicamentelor generice din Romania 
Valoarea cifrei de afaceri nete in perioada ianuarie-martie 2011 a fost de 71.197.019 lei, in 

crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut cu 19,5 %. Exprimata in Euro, cifra de afaceri a fost de 
16.864.279  Euro, in crestere cu 16,5% fata de perioda similara a anului trecut, iar in USD, cifra de 
afaceri a fost de 23.092.520 USD, in crestere cu 15%. 

Veniturile din vanzarea marfurilor de 22.050.645 lei in crestere fata de aceeasi perioada a anului 
trecut cand a fost de 9.724.199 lei, reprezinta in cea mai mare parte valoarea medicamentelor din 
nomenclatorul societatii care au fost fabricate si in acest trimestru pe alte fluxuri de fabricatie (din 
afara tarii), pe fluxuri dedicate ca urmare a cerintelor impuse de reglementarile de buna practica de 
fabricatie in vigoare. 

Veniturile din exploatare au fost 75.260.393 lei, in crestere cu 17,5% fata de acceasi perioada a 
anului trecut, in timp ce cheltuielile de exploatare au fost de 58.257.086 lei cu un randament al 
expoatarii de 22,59% si pe fondul respectarii principiului prudentei prevazut de Legea contabilitatii nr. 
82/1991 a fost inregistrata o cheltuiala de exploatare privind provizioane pentru deprecierea creantelor 
in suma de 3,9 milioane lei, fapt ce a condus la inregistrarea unui rezultat din exploatare de 13.103.307 
lei. 

 

Cresterea profitului net cu 22,5% modalitate de dezvoltare sustinuta 
Profitul brut a avut o evolutie pozitiva in perioada analizata, atingand suma de 16.432.163 lei 

(3,9 milioane Euro; 5,4 milioane USD), iar profitul net a crescut cu 22,5%, inregistrand nivelul de 
13.269.816 lei (3,1 milioane Euro; 4,3 milioane USD). 

Structura rezultatelor financiare este prezentata in tabelul de mai jos:  
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RON 31.03.2010 31.03.2011 % Δ 
0 1 2 3[(2-1)/2] 

Cifra de afaceri neta    59,567,030        71,197,019  19.5% 
I. VENITURI DIN EXPLOATARE  64,040,168        75,260,393  17.5% 
Cheltuieli cu mat. prime si mat. consumabile  (13,206,863)  (16,122,718) 22.1% 
Alte cheltuieli materiale    (115,560)   (188,866) 63.4% 
Cheltuieli materiale - Total  (13,322,423)  (16,311,584) 22.4% 
Cheltuieli cu energia si apa  (2,574,390)  (2,832,553) 10.0% 
Cheltuieli privind marfurile (4,366,800)  (7,851,442) 79.8% 
Cheltuieli cu personalul  (15,070,755)  (16,342,713) 8.4% 
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si 
necorporale   (3,373,067)  (4,163,340) 23.4% 
Ajustarea valorii activelor circulante                      -   (1,400,000) -  
Alte cheltuieli de exploatare  (10,915,585) (13,255,455) 21.4% 
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - Total  (49,623,020)  (62,157,086) 25.3% 
REZULTATUL DIN EXPLOATARE    14,417,148  13,103,307  -9.1% 
Venituri financiare   1,612,107  5,451,628  238.2% 
Cheltuieli financiare   (2,957,746) (2,122,772) -28.2% 
REZULTATUL FINANCIAR  (1,345,639)   3,328,856   
REZULTATUL CURENT 13,071,509  16,432,163  25.7% 
VENITURI TOTALE (ct. clasa 7) 65,652,275 80,712,021  22.9%
CHELTUIELI TOTALE(ct. clasa 6)  (52,580,766)  (64,279,858) 22.2% 
REZULTATUL BRUT 13,071,509  16,432,163  25.7% 
Impozit pe profit   (2,235,261)  (3,162,347) 41.5% 
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI 10,836,248  13,269,816  22.5% 

Analizate in structura, cheltuielile de exploatare au inregistrat urmatoarele evolutii: 

• cheltuielile cu materiile prime au inregistrat o crestere cu 22,1% fata de cele din 
trimestrul I 2010 in conditiile cresterii valorii productiei marfa cu 14,2%. 

Cresterea cheltuielilor cu materiile prime se datoreaza atat influentelor din modificarea 
structurii de fabricatie in acest trimestru, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, cat si 
cresterii pretului la o serie de materii prime de baza. 

• cheltuielile cu energia si apa au inregistrat o crestere cu 10%. 

Ratele de rentabilitate aferente perioadei ianuarie-martie 2011 sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Denumire indicator 31.03.2010 31.03.2011 
Rentabilitatea profitului brut 21.9% 23.1% 
Rentabiliatatea profitului net 18.2% 18.6% 

 

 

Cresterea capitalului propriu cu 5% - consolidarea afacerii 

La data de 31.03.2011  capitalurile proprii au atins nivelul de 275.889.814 lei in crestere cu 5% 
fata de inceputul anului. 

  31.12.2010 31.03.2011 % 
1 2 3 3/2 

ACTIVE IMOBILIZATE       
   I. Imobilizari necorporale 1,989,252  1,959,236  -2% 
   II. Imobilizari corporale 166,413,200  164,906,730  -1% 
   III. Imobilizari financiare       81,421         81,421  0% 
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 168,483,873  166,947,387  -1% 
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ACTIVE CIRCULANTE       
   I. Stocuri 40,407,876  41,793,150  3% 
     Materii prime si mat. cosumabile 13,152,374  13,067,252  -1% 
     Productia in curs de executie   1,209,603    2,016,373  67% 
     Produse finite si marfuri 25,831,909  26,628,348  3% 
     Avansuri pentru cumparari de stocuri     213,990        81,177  -62% 
   II. Creante 179,809,223  194,443,230  8% 
   IV. Casa si conturi la banci   3,723,380    4,029,025  8% 
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 223,940,479  240,265,405  7% 
CH.IN AVANS 327,246 276,783 -15% 
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN 110,652,469 112,293,636 1% 
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN - - -  
PROVIZIOANE 13,904,637 13,904,637 0% 
VENITURI IN AVANS 5,582,048 5,401,487 -3% 
TOTAL CAPITALURI PROPRII 262,612,444  275,889,814  5% 
   Capital social 47,765,668  47,765,668  0% 
   Rezerve din reevaluare  103,382,910  103,382,910  0% 

   Rezerve 
99,869,886 

  99,869,886 0% 
   Rezultatul reportat      (21,506) 11,601,535    
   Rezultatul exercitiului   12,539,100    13,269,816  6% 
   Repartizarea profitului      923,614              -    

Structura posturilor din bilantul contabil este reprezentata de valori ale acestor grupe de active 
si pasive situate in limitele normale raportat la volumul de activitate din cadrul societatii astfel: 

- activele imobilizate au inregistrat o scadere de 1% pe fondul inregistrarii cheltuielilor cu 
amortizarea; 

- activele circulante au crescut in medie cu 7% fata de inceputul anului, in structura avand 
urmatoarele evolutii:  

- stocuri (3%)- in vederea asigurarii necesarului de produse pentru perioada din vara cand 
activitatea de productie va inceta in vederea efectuarii lucrarilor de revizie; 

- creante (8%) –  valoare inregistrata pe fondul cresterii cifrei de afaceri din perioada analizata. 

 In ceea ce priveste datoriile societatii la 31 martie 2011 acestea erau de 112.293.636 lei, sume ce 
trebuie platite intr-o perioada de pana la un an. 

 Societatea nu are datorii mai mari de un an.  

          Firma are achitate in termen toate obligatiile datorate la bugetul statului. 

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul perioadei a fost de 3,72 milioane 
lei. Incasarile in numerar din activitatea de exploatare au fost de 52,8 milioane lei. Platile in numerar 
catre furnizorii de bunuri si servicii au fost de 27,2  milioane lei, iar cele catre si in numele angajatilor 
in legatura cu personalul de 16,07 milioane lei. 

Totodata au fost efectuate plati in numerar de 2,2  milioane lei, reprezentand impozit pe profit, 
impozite locale si dobanzi bancare.  

Din activitatea de investitii nu s-au inregistrat incasari, insa au fost efectuate plati pentru 
imobilizari corporale si necorporale de 4,6 milioane lei. 

 Din activitatea de finantare s-au rambursat 6,5 milioane lei reprezentand imprumuturi pe 
termen scurt.  
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La sfarsitul perioadei nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar a fost de 4 milioane lei. 

Denumire indicator 31.12.2010 31.03.2011 
Lichiditatea curenta (Active curente/Datorii curente)        2,02         2,14  

Viteza de rotatie a debitelor clienti (Sold mediu clienti/Cifra de afaceri) x nr zile 285 255 
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ Active imobilizate) 
 1,4 1,71 

Valoarea totala a productiei realizate in trimestrul I 2010  a fost de 64.516.459 lei iar in 
trimestrul I 2011 a fost de 73.657.272 lei, in crestere cu 14,2%. 

Rezultatele obtinute de societate la principalii indicatori reprezinta valori superioare 
comparativ cu cele prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru trimestrul I a acestui an, ceea ce 
denota ca in conditiile respectarii programelor manageriale stabilite sunt premize pentru realizarea unor 
valori peste prevederile anuale bugetate.  

Situatiile financiare la primul trimestru nu au fost auditate de auditorul financiar, aceasta 
operatiune urmand a fi realizata conform contractului la semestrul I. 

 
 
 
Presedintele  Consiliului de  Administratie, 
     Director General,                                                                        Director Economic, 
      ec. Ioan NANI                                                                           ec.Constantin Nicuta 
 















 



 
 

 

RAPORT CURENT 
Conform:  
• Legii nr. 297/2004 republicată şi ale reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia, 
• Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi 

operaţiunile cu valori mobiliare. 
 
Data raportului: 13 mai 2011 
Denumirea entităţii emitente: Antibiotice SA  
Sediul social: Iaşi, str. Valea Lupului nr. 1, cod poştal 707410, http://www.antibiotice.ro 
E-mail: actionariat@antibiotice.ro 
Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0232 209633 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO1973096 
Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J22/285/1991 
Capital social subscris şi vărsat: 45.489.729 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 
Bucureşti 
 
Eveniment important de raportat: 

 
Comunicat disponibilitate pentru Raportul trim. I 2011 

 
Antibiotice Iaşi informează că raportul la 31.03.2011, este disponibil investitorilor prin 

Bursa de Valori Bucureşti, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, precum şi prin website-

ul propriu: www.antibiotice.ro (Investitori – Raportări financiare - 2011). 

Menţionăm că raportul poate fi obţinut şi de la sediul societăţii (Acţionariat nr. fax: 0232 

209633, e-mail: actionariat@antibiotice.ro). 

 
 
 
 
Director General, 
ec. Ioan NANI                             
 

 
 
 
 
Director Economic,  
ec. Constantin NICUŢĂ 
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