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RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 

privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2005 
 
 

Raport anual in conformitate cu : Legea nr. 297/2004 si 
Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Exercitiul financiar 2005
Data raportului 10.04.2006
Denumirea societatii comerciale SC CONPET SA

Sediul social 
B-dul Independentei nr. 7 

Ploiesti, Jud. Prahova, Cod postal 
100028

Numar telefon/fax 0244 401360 / 0244 516451

E-mail / Internet conpet@conpet.ro / 
www.conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C. 1350020
Numar de ordine in Registrul Comertului J29/6/22.01.1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza 
valorile mobiliare emise B.V.B. – RASDAQ

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2005 45.873.920,4 RON
 
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: 

• Clasa:   actiuni nominative 
• Numar:  13.901.188 
• Valoare nominala:  3.3 RON 

 
Actiunile societatii sunt inscrise si se tranzactioneaza pe piata bursiera RASDAQ din 
august 2004, avand simbolul “COTE”. Evidenta actionarilor este inregistrata la 
societatea de registru independent SC Regisco SA  
 
1. Analiza activitatii SC Conpet SA 
 
Infiintarea SC Conpet SA s-a facut prin transformarea Intreprinderii de Transport Titei 
prin Conducte (I.T.T.C.) in societate comerciala pe actiuni, pe baza H.G. 
1213/20.11.1990. 
 

a) Activitatea de baza a societatii 
 
SC CONPET SA functioneaza ca o societate pe actiuni, conform Legii nr. 31/ 1990 
privind societatile comerciale, republicata, avand ca obiect de activitate transportul 
de titei, gazolina, etan si condensat prin conducte si cu vagoane cisterna pe cale 
ferata, in scopul aprovizionarii rafinariilor din tara cu titei din productia interna sau din 
import si cu derivate ale acestuia. 
 
In calitate de unic operator al sistemului national de transport prin conducte, 
societatea detine monopolul in domeniu, activitatea sa fiind supusa reglementarilor 
autoritatii competente a statului – Agentia Nationala pentru Resurse Minerale. Potrivit 
clasificarii C.A.E.N., activitatea principala este “Transporturi prin conducte” – cod 
C.A.E.N. 6030. 
 
SC Conpet SA este o societate detinuta public, conform terminologiei prevazute in 
Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, fiind inregistrata la Comisia Nationala a 
Valorilor Mobiliare- Oficiul pentru Evidenta Valorilor Mobiliare conform certificatului 
de inregistrare nr. 7227/ 1997. Din punct de vedere al intocmirii situatiilor financiare, 
societatea aplica Reglementarile Contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Uniunii 
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Europene si Standardele Internationale de Contabilitate (IAS). Activitatea de auditare 
a situatiilor financiare ale anului 2005 a fost realizata de SC Gestfincontab SRL 
 

b) Reorganizari semnificative in timpul exercitiului financiar 
 
In baza prevederilor O.U.G. nr.37/2005 privind “desemnarea operatorului licentiat al 
sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere si pentru consolidarea 
mediului de afaceri concurential privind transportul produselor petroliere”, aprobata 
cu modificari prin Legea nr. 242/ 2005, A.G.E.A. a hotarat la data de 31.05.2005 
transferul activitatii de transport produse petroliere de la S.C. Conpet S.A. Ploiesti la 
S.C. Petrotrans S.A. Ploiesti, in conformitate cu Protocolul de predare – primire 
incheiat la data de 3.08.2005 intre cele doua societati. 
 
Ca urmare, a transferului s-a aprobat reducerea capitalului social al S.C. Conpet S.A. 
Ploiesti de la valoarea de 45.873.920,40 RON la valoarea de 28.569.842,40 RON, 
respectiv cu un numar de 5.243.660 actiuni la valoarea nominala de 3,3 RON, 
detinute de Ministerul Economiei si Comertului. Actionarul, persoana juridica S.I.F. 
Muntenia S.A. a introdus actiune in anulare, litigiul aflandu-se, in prezent, pe rol la 
Curtea Constitutionala. 
 
Reducerea capitalului social a fost inregistrata la Oficiul registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Prahova, care a eliberat Certificatul de Inregistrare Mentiuni nr. 
11916/ 7.03.2006, acesta fiind transmis Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare 
impreuna cu documentatia necesara obtinerii avizului si Certificatului de Inregistrare 
a Valorilor Mobiliare. 
 
Transferul unei parti din active de la SC Conpet SA la SC Petrotrans SA a generat 
modificari importante in numericul de personal si in structura organizatorica a 
societatii, conform obiectului de activitate - respectiv transport al titeiului, gazolinei, 
etanului si condensatului. A.G.E.A. din data de 29.11.2005 a aprobat desfiintarea 
unui numar de 40 puncte de lucru, aferente activitatii de transport produse petroliere 
si radierea acestora la O.R.C. de pe lânga Tribunalul Prahova. 
 

c) Achizitii si instrainari de active 
 
La 31.12.2005 S.C. CONPET S.A. detinea in proprietate urmatoarele active la 
valoarea de inventar: 

Valoare bruta (RON) 
Elemente de active Sold la 

01.01.2005 Cresteri Reduceri Sold la 
31.12.2005 

Imobilizari necorporale 43.238.983 2.337.724 6.079.232 39.497.475
Terenuri 31.739.800 108.393 3.256.248 28.591.945
Constructii 43.028.214 27.761.266 11.074.337 59.715.143
Instalatii tehnice si masini 48.946.487 42.743.566 17.346.842 74.343.211
Alte instalatii utilaje si 
mobilier 642.891 -42.072 42.809 558.010

Avansuri si imobilizari 
corporale in curs 245.576.534 20.669.917 72.115.127 194.131.324

Total imobilizari 
corporale 369.933.926 91.241.070 103.835.363 357.339.633

Imobilizari financiare 142.844 80.310 147.841 75.313
Total active imobilizate 413.315.753 93.659.104 110.062.436 396.912.421

 
Evolutia activelor imobilizate a inregistrat o usoara curba descendenta pe parcursul 
anului 2005 ajungând la finele anului la valoarea de 396.912.421 RON, cu 4% mai 
mica decit valoarea existenta la inceputul perioadei de raportare. Miscarea acestora 
se compune atât din cresteri de active cât si din reduceri. 
 
Cresterile de active imobilizate inregistrate in cursul anului, in suma de 93.659.104 
RON, s-au canalizat pe trei directii si anume: 1) utilaje independente, imobilizari 
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necorporale si terenuri; 2) puneri in functiune lucrari de constructii montaj; 3) lucrari 
de constructii montaj in curs de executie; 
 
Reducerile de active imobilizate inregistrate in cursul anului, in suma de 110.062.436 
RON se compun din urmatoarele categorii: 

1) casari                   341.311,88 RON 
2) transferuri la domeniul public al statului           3.534.709,64 RON 
3) reclasificari din mijloace fixe in obiecte de inventar               99.526,04 RON 
4) vânzari                  174.045,46 RON 
5) transferuri la SC Petrotrans SA in baza OUG 37/2005   105.912.842,98 RON 

 
Mijloacele fixe apartinand domeniului public sunt evidentiate extracontabil, pentru 
acestea neinregistrandu-se amortizarea si nici provizioane de depreciere. 
 
 
1.1. Principalele elemente de evaluare generala 
 

a) venituri totale      292.853,57 mii RON 
b) costuri totale (inclusiv impozit profit)   278.317,48 mii RON 
c) profit net        14.536,09 mii RON 
d) cifra de afaceri     269.546,03 mii RON 
e) % de piata detinut            100% 
f) flux de numerar total       39.653,13 mii RON 

 
1.2. Evaluarea nivelului tehnic 
 

a) Piata pe care societatea activeaza si serviciile prestate 
 
Principalul serviciu prestat de SC CONPET SA este transportul titeiului, gazolinei, 
condensatului si etanului prin conducte si pe calea ferata. Societatea activeaza, in 
prezent, doar pe piata interna, beneficiarii serviciilor sale fiind: 

• SC Petrom SA pentru transportul titeiului indigen si din import, gazolinei, 
condensatului si etanului atat prin conducte cat si pe calea ferata la cele doua 
rafinarii Arpechim Pitesti si Petrobrazi Ploiesti; 

• SC Rafinaria Steaua Romana SA Campina pentru transportul titeiului indigen 
atat prin conducte cat si pe calea ferata; 

• SC Petrotel – Lukoil SA pentru transportul titeiului din import prin conducte; 
• SC Rompetrol Rafinare SA – Complex Petromidia pentru transportul titeiului 

din import prin conducte; 
• SC Rafo SA Onesti pentru transportul titeiului din import prin conducte; 

 
In anul 2005, programul de transport al titeiului tara si din import, gazolina, etan lichid 
si condensat a fost de 12.770.000 tone, din care: 
 

 5.200.000 tone - titei din tara, gazolina, etan lichid si condensat 
din care: 

5.031.465  tone - pentru S.C. Petrom SA Bucuresti 
   168.535  tone - pentru rafinariile ex- Petrom 

 7 570 000 tone - titei din import, 
din care: 

1.344.855 tone - pentru S.C. Petrom SA Bucuresti 
1.703.161 tone - pentru rafinaria Rafo Onesti 
2.348.922 tone - pentru rafinaria Petromidia 
2.173.062 tone - pentru rafinaria Petrotel – Lukoil 
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Fata de program, realizarile sunt de 13.267.843 tone, cu 497.843 tone mai mari 
decât programul (+ 3,90 %), situatia pe clienti prezentându-se astfel: 
 

 5.201.627 tone - titei din tara, gazolina, etan lichid si condensat 
din care: 

5.029.087 tone - pentru S.C. Petrom SA Bucuresti 
   172.540 tone - pentru rafinariile ex- Petrom 

 8.066.216 tone - titei din import 
din care: 

1.368.365 tone - pentru S.C. Petrom SA Bucuresti 
1.861.769 tone - pentru rafinaria Rafo Onesti 
2.469.961 tone - pentru rafinaria Petromidia 
2.366.111 tone - pentru rafinaria Petrotel – Lukoil 

 
Programul de transport la produse din tara a fost realizat cu o depasire de 1.627 tone 
(+0,03%), iar la titeiul din import realizarile au depasit planificarile cu 496.216 tone 
(+9,54%). 
 
In functie de cantitatile transportate, gradul de utilizare a capacitatilor de transport pe 
anul 2005, pe subsisteme de transport, se prezinta astfel: 

o Subsistemul de transport titei tara  55,05% 
o Subsistemul de transport titei import  53,75% 
o Subsistemul de transport gazolina  44,58% 
o Subsistemul de transport etan lichid  57,84% 
o TOTAL     54,15% 

 
In ceea ce priveste transportul pe calea ferata trebuie spus ca acesta a reprezentat 
26,69% din total transport. Parcul de vagoane apartinând SC Conpet SA Ploiesti se 
compune din: 

o 31 vagoane de gazolina, capacitate 80 m.c. si 86 m.c. 
o 40 vagoane de titei, capacitate 60 m.c. 
o 3 vagoane cisterna de transport produse petroliere (depozitare motorina), de 

46,6 m.c. 
 
b) Ponderea principalelor produse in veniturile totale si in totalul cifrei de afaceri 

 
2003 2004 2005 Categorii de 

produse % în V.tot. % în C.A. % în V.tot. % în C.A. % în V.tot. % în C.A. 

Ţiţei ţară şi import 88,72 96,46 85,83 96,38 88,65 96,32 

Gazolină 1,44 1,56 1,49 1,68 1,38 1,50 

Etan 0,49 0,54 0,47 0,52 0,44 0,47 

Condensat Petrom 0,29 0,31 0,25 0,28 0,55 0,59 

Condensat Conpet 0,12 0,13 0,04 0,04 0,00 0,00 

Produse petroliere - - 0,54 0,61 0,23 0,25 
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c) Ponderea principalelor categorii de venituri in veniturile totale si in totalul cifrei de 
afaceri 

2003 2004 2005 
% in % in % in Categorii de 

venituri Valoare 
(RON) V. total    C.A. 

Valoare 
(RON) V. total    C.A. 

Valoare 
(RON) V. total    C.A. 

Venituri din lucrări 
exec. şi servicii 
prestate 

184.847.274 91,06 99,01 240.099.355 88,62 99,51 267.216.172 91,25 99,14 

Venituri din alte 
activităţi 1.855.062 0,91 0,99 1.174.123 0,43 0,49 2.329.855 0,80 0,86 

Cifra de afaceri 186.702.337 241.273.478 269.546.027 

Venituri totale 202.986.893 270.931.172 292.853.567 
Nota: pentru anii 2004 si 2005 o parte din veniturile din alte activitati au fost reincadrate la venituri din lucrari 
executate si servicii prestate. 
 

d) Servicii noi avute in vedere pentru anul 2006 
 
Pentru anul 2006 SC Conpet SA nu preconizeaza aparitia unor servicii noi. 
 
1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala 
 
Aprovizionarea s-a realizat din surse indigene si s-a avut in vedere asigurarea 
mentinerii nivelului de exploatare a Sistemului National de Transport la nivelul optim 
precum si modernizarea acestuia. 
 
Furnizorii de produse, servicii si lucrari  de la care societatea se aprovizioneaza sunt 
apreciati ca siguri, avand o bonitate financiara recunoscuta iar relatiile fiind de natura 
contractuala. Ponderea cea mai mare a achizitiilor a fost pentru: energie si apa, gaze 
naturale, prestatii privind lucrarile de reparatii, investitii, modernizare, comunicatii, 
servicii de paza, servicii de transport feroviar, aprovizionarea cu combustibili, 
lubrifianti si carburanti. 
 
1.4. Evaluarea activitatii de vânzare 
 

Societatea este transportator comun de titei, gazolina, condensat si etan, unicul 
concesionar al Sistemului National de Transport titei, gazolina, condensat si etan, 
neavând astfel concurenti in domeniul sau de activitate. 

 
Volumul serviciilor de transport titei, gazolina condensate si etan prestate in 
cursul anului 2005 a depasit previziunile de la inceputul anului. 

 
Cu privire la anul 2006 tendinta acestora este de a se mentine la acelasi nivel. 
Datorita unor factori externi societatii nu se pot face predictii reale pe termen 
mediu sau lung, existind un anumit grad de incertitudine asupra unor clienti cum 
ar fi SC Rafo SA si SC Rompetrol Rafinare SA, 

 
Ponderea veniturilor facturate si incasate de la clienti, pentru anul 2005, se 
prezinta astfel: 

 
- SC Petrom S.A. – 68,13 % 
- SC Rafo S.A. – 11,62 % 
- SC Rompetrol Rafinare SA – Complex Petromidia – 3,54 % 
- SC Petrotel – Lukoil SA – 14,67 % 
- SC Rafinaria Steaua Romana SA– 2,05% 
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1.5. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii asupra mediului 
inconjurator 
 
Activitatea desfasurata de S.C. CONPET S.A.PLOIESTI este o activitate nepoluanta, 
in cadrul fluxurilor tehnologice derulate in circuit inchis, teoretic nu apar surse de 
poluare a factorilor de mediu. Prin procesul tehnologic care se desfasoara in prezent 
in cadrul obiectivelor noastre posibilitatile de poluare sunt relativ scazute. 
 
Factorul major de poluare, in procesul de transport titei si produse petroliere, este cel 
accidental. Sursele principale de poluare in cazul exploatarii conductelor sunt 
pierderile de produs care se produc in punctele sensibile ale traseului in mod 
accidental (coroziune, furt) sau in cazul unor solicitari naturale (inundatii, alunecari de 
teren, cutremure,etc.). Pentru aceste situatii accidentale societatea noastra detine 
Planuri de Masuri, Planuri de Prevenire si Combatere a Poluarilor Accidentale, astfel 
incat in cazul producerii lor efectele sa fie minime. 
 
In perspectiva aderarii, S.C. CONPET S.A PLOIESTI si-a dimensionat politicile si 
strategiile de mediu privind protectia si conservarea mediului, inr-un mod identic cu 
cel al companiilor internationale petroliere. 
 
Incepand cu anul 2004 si continuând in anul 2005 societatea a demarat strategia de 
aliniere a politicii de protectia mediului, cu toate componentele ei, la politicile Uniunii 
Europene si implementarea unei parti a Aquisului Comunitar din domeniul protectiei 
mediului. In acest context, in cursul anului 2005 a fost infiintat Departamentul QHSE 
(Quality-Health-Security-Environment-Calitate-Sanatate-Securitate–Mediu) dupa 
modelul companiilor petroliere, obiectivul principal fiind implementarea in cadrul 
organizatiei a Sistemului Integrat Sanatate-Securitate –Mediu. 
 
1.6. Evaluarea activitatii de investitii-dezvoltare 
 
SC Conpet SA nu desfasoara activitati de cercetare. 
 
Investitiile realizate in anul 2005 au fost in valoare de 34.825,73 mii RON, din care: 

• 29.227,38 mii RON pentru domeniu public 
• 5.598,35 mii RON pentru operator  

 
Programul de investitii a avut in vedere: 

• continuarea lucrarilor pentru reabilitare a peste 63 km de conducte 
magistrale pentru transport titei si gazolina 

• finalizarea programului de modernizare a 23 statii de pompare/ 
repompare si a doua rampe  de incarcare/ decarcare a titeiului si 
gazolinei 

• continuarea programului de implementare a sistemului automatizat de 
comanda si masura SCADA 

• punerea in functiune a sistemului propriu de telecomunicatii 
• modernizarea unor rezervoare pentru depozitarea titeiului, respectiv: 

o rezervorul cu capacitate de 31500 mc din depozitul Calareti, 
judetul Calarasi 

o rezervorul cu capacitate de 2500 mc din rampa de incarcare 
titei Independenta, judetul Braila 

• continuarea lucrarilor la Dispeceratul Central din Ploiesti pentru 
Sistemul National de Transport 

• modernizarea parcului auto si dotarea societatii cu 12 vagoane pentru 
transportul titeiului pe calea ferata (activitate care va continua si in 
anul 2006 pina la nivelul de 40 vagoane)  
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In realizarea programului de investitii pentru anul 2005 SC Conpet SA a intâmpinat 
câteva greutati majore care au determinat nerealizari la unele obiective si inceperea 
altora in regim de urgenta, ca de exemplu:  
 

• modificarea statutului societatii ca urmare a prevederilor OUG 37/2005 privind 
“desemnarea operatorului licentiat al sistemului de transport prin conducte al 
produselor petroliere si pentru consolidarea mediului de afaceri concurential 
privind transportul produselor petroliere”, care a condus la diminuarea ritmului 
de derulare a programului de investitii pâna la clarificarea acelor obiective 
care ramân la SC Conpet SA. 

• precipitatiile abundente din cursul anului care au determinat concentrarea 
resurselor pentru repunerea in siguranta a conductelor de transport afectate 
la traversarile de ape, impiedicând totodata executarea unor lucrari de 
constructii-montaj la obiectivele de investitii. 

 
Punerile in functiune realizate in cursul anului 2005 au fost in valoare de 70.508 mii 
RON , din care: 

o 66.644 mii RON pentru domeniul public 
o   3.864 mii RON pentru domeniul operator. 

Prin realizarea acestor investitii se va obtine: 
o optimizarea performantelor sistemului 
o minimizarea erorilor de operare 
o minimizarea pierderilor de transport 
o imbunatatirea gradului de urmarire si control 
o minimizarea costurilor de operare 
o imbunatatirea sigurantei si flexibilitatii sistemului 
o reducerea impactului ecologic asupra mediului 
o reducerea impactului asupra proprietatilor publice si particulare, 

protejarea vietilor omenesti, etc. 
o asigurarea functionarii in conditii de siguranta a conductelor 

magistrale si instalatiilor tehnologice aferente. 
 
1.7. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii 
 
În cursul anului 2005 numărul de personal al societăţii s-a diminuat cu 685 salariaţi 
datorită transferului unei părţi din active către SC Petrotrans SA Ploieşti, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 37/2005. La 31.12.2005 numărul efectiv de personal a fost de 
2208 angajaţi structurat pe niveluri de pregătire astfel: 

- studii superioare =   229 angajaţi 
- studii medii  = 1860 angajaţi din care: 173 tehnicieni, maiştri şi 
asimilaţi 
- studii generale =   119 angajaţi 

 
Gradul de sindicalizare al forţei de muncă pe anul 2005 = 99,7% 
 
In anul 2005 s-a aplicat noua structură organizatorică a societăţii şi s-a întocmit 
nomenclatorul de funcţii şi meserii în concordanţă cu Clasificarea Ocupaţiilor în 
România. 
 
Nu au intervenit dezacorduri între angajat şi angajator privind raporturile de muncă si 
s-au respectat, totodata, drepturile şi obligaţiile ce decurg din legile speciale ori din 
alte acte normative, precum şi din contractele colective sau individuale de muncă. 
 
1.8. Evaluarea activitatii privind managementul riscului 
 
Realizarea obiectivelor şi proiectelor Conpet presupune identificarea şi asumarea 
anumitor riscuri determinate fie de schimbările in mediul de afaceri in care 
actioneaza, fie de schimbarile legislative sub care functioneaza, fie de cauze interne. 
Riscul în activitatea societatii se referă la probabilitatea de a nu se respecta 
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obiectivele stabilite în termeni de: programe (nerealizarea programelor de transport), 
cost (depăşirea bugetului), lichiditati (creante neincasate la scadenta). 
 
O analiza postfactum asupra evenimentelor de risc pe anul 2005 a relevat faptul ca 
din cele trei evenimente de risc cu probabilitate de producere nici unul nu a confirmat 
aparitia unor efecte care sa genereze masuri speciale din partea conducerii necesar 
sa fie luate in anul 2006. 
 
In ceea ce priveste realizarea programelor de transport mentionam totusi faptul ca 
societatea este dependenta 100% de strategia, posibilitatea si planurile clientilor de 
ai pune la dispozitie titei pentru transport la rafinarii. Din acest motiv o politica de 
repartizare a riscului prin incheierea unor contracte cu clauza penalizatoare pentru 
neutilizarea capacitatilor de transport conform programului poate fi considerata cea 
mai adecvata. 
 
1.9. Elemente de perspectiva in activitatea societatii pentru anul 2006 
 
a) Serviciile de transport prestate de societate se adreseaza unui numar redus 
de beneficiari (rafinariile romanesti) fapt care influenteaza atat nivelul activitatii cat si 
fluxurile financiare. 
 
b) Factorii de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii in anul 2006 
pot fi identificati pe doua directii: 

1. cresterea semnificativa a pretului titeiului pe piata internationala care sa 
determine o scaderea importanta a cantitatilor de titei importate de 
beneficiari; 

2. specificul activitatii si numărul limitat de beneficiari pentru transport face din 
S.C. Conpet S.A. un furnizor captiv, poziţie care poate influenţa nivelul de 
producţie; 

 
2. Activele corporale ale societatii 
 
2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie 
 
SC Conpet SA îşi desfăşoară activitatea în 24 de judeţe şi exploatează staţii de 
pompare, rampe de încărcare – descărcare, cazane C.F., parcuri de rezervoare şi o 
lungime de cca. 4500 km de conducte. Activele societatii sunt constituite din patru 
subsisteme: 
 
1. Subsistemul de transport al ţiţeiului din import, care include facilităţi de 
transport din Oil Terminal la rafinăriile Petrobrazi, Arpechim, Rafo Oneşti, Lukoil şi 
Petromidia şi dispune în principal de următoarele capacităţi de producţie: 

o conducte în lungime de cca 1200 km; 
o staţii de pompare; 
o capacităţi de stocare de cca 180.500 m.c.; 

2. Subsistemul pentru transportul ţiţeiului de provenienţă românească care 
include facilităţi de transport de la câmpurile de extracţie la rafinăriile Petrobrazi, 
Arpechim, Steaua Română Câmpina şi dispune în principal de următoarele capacităţi 
de producţie: 

o conducte în lungime de cca 2150 km; 
o staţii de pompare; 
o capacitate de stocare cca 147000 m.c.; 

3. Subsistemul pentru transportul gazolinei, etanului lichid care facilitează 
transportul produselor din câmpurile de extracţie la rafinăriile Petrobrazi şi Arpechim 
şi dispune în principal de următoarele capacităţi de producţie: 

o conducte cca 1150 km; 
o staţii de pompare; 
o capacităţi de stocare cca 684 m.c.; 
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4. Subsistemul de transport pe calea ferată, destinat transportului de ţiţei şi 
gazolină la rafinăriile Petrobrazi şi Arpechim şi dispune în principal de următoarele 
capacităţi de producţie: 

o rampe de încărcare =12; 
o rampe de descărcare =1; 
o locomotive = 13; 
o infrastructură cale ferată = 12,7 km; 

Operarea sistemului este asigurată cu ajutorul dispeceratelor locale, coordonate de 
Dispeceratul Central al societăţii. 
 
2.2. Amortizarea capacitatilor de productie 
 
Societatea a folosit metoda liniara pentru calculul amortizarii si a adoptat aceeasi 
politica privind amortizarea contabila si fiscala. 
 
2.3 Dreptul de proprietate asupra activelor corporale 
 
In baza Legii 10/2001 privind “regimul juridic al imobilelor preluate abuziv” au fost 
inregistrate trei notificari avind ca obiect despagubiri pentru terenuri aflate in 
proprietatea Conpet. Notificarile au fost respinse pe cale administrativa. Termenul 
pentru introducerea unor noi notificari, in baza Legii 10/2001, a expirat. 
 
3. Piata valorilor mobiliare emise de societate 
 
3.1. Piata de tranzactionare, actionarii societatii, volum, actiuni 
tranzactionate 
 
Valorile mobiliare emise de S.C. Conpet S.A. se tranzactioneaza pe Bursa de Valori 
Bucuresti – Piata de tranzactionare RASDAQ, sub simbolul COTE. 
 
Numarul total de actiuni tranzactionate, in anul 2005, a fost 349.967, valoarea totala 
a tranzactiilor - 3.808.855,80 RON, iar pretul mediu pe actiune - 10,88 RON. 
 
3.2. Politica de dividend 
 
Aprobarea repartizarii profitului contabil net de catre A.G.A. se efectueaza in 
conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 R art. 19 alin. 3, Legea 
31/1990, prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile 
nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat si Ordinul M.F.P. nr. 144/2005. 
 
Societatea a avut de acoperit pierderi contabile din retratarea situatiilor financiare 
aferente exercitiului financiar 2001 prin aplicarea OMF 94/2001 si a Standardelor 
Internationale de Contabilitate. Din acest motiv, pentru exercitiile financiare aferente 
anilor 2002, 2003, 2004 nu s-au acordat dividende, profitul net de repartizat dupa 
deducerea rezervelor legale fiind destinat acoperirii pierderilor contabile mai sus 
mentionate. 
 
Pentru anul 2005 A.G.A. va hotarî asupra destinatiei profitului net de repartizat. 
 
3.3. Alte activitati desfasurate pe piata de capital 
 
In anul 2005 societatea nu a desfasurat activitati de achizitionare a propriilor actiuni 
si nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta. 
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4. Conducerea societatii 
 

a) Componenta consiliului de administratie in anul 2005: 
 
Pana la A.G.O.A. nr. 1 din data de 11.03.2005  

• Petrescu Petre, Presedinte C.A. si Director general 
• Stefanescu Gabriel – Marian, Membru C.A. 
• Trifan Cornel, Membru C.A. 
• Condrea Corneliu, Membru C.A. 
• Palade Gheorghe, Membru C.A. 

Intre A.G.O.A. nr. 1 din 11.03.2005 si A.G.O.A. nr. 4 din 1.06.2005 
• Ilasi Liviu, Presedinte C.A. si Director General  
• Mesca Darius, Membru C.A. 
• Panait Cornelia Luminita, Membru C.A. 
• Condrea Corneliu, Membru C.A. 
• Palade Gheorghe, Membru C.A. 

De la A.G.O.A. nr. 4 din 1.06. 2005 - prezent 
• Ilasi Liviu, Presedinte C.A. si Director General 
• Mesca Darius, Membru C.A. 
• Dinu Ioan - Corneliu, Membru C.A. 
• Albulescu Mihail Adrian, Membru C.A. 
• Palade Gheorghe, Membru C.A. 
 
b) Informatii din C.V. privind actualul Consiliu de Administratie: 

 
Nume si 
Prenume Varsta Calificare (studii) Experienta profesionala Functia  Vechimea 

in functie 

Ilasi Liviu 42 ani 

Institutul de Petrol si 
Gaze Ploiesti, Facultatea 
de Foraj – Extractie 
Universitatea Valahia 
Targoviste, Facultatea 
de Drept 

S.C. CONPET S.A.  

inginer 
sef sector Moreni 
sef  Siguranta – Mediu 
director general 

1989 - 1991 
1991 - 1998 
1998 - 2005 
2005 - prez. 

Mesca 
Darius 35 ani 

Universitatea de Petrol si 
Gaze Ploiesti, Facultatea 
Inginerie Mecanica si 
Electrica, sectia Utilaj 
Petrolier ; masterat studii 
aprofundate 

S.C. Uzuc S.A. Ploiesti 
SC Petroconsult SRL 
SC Dacia  SA Ploiesti 
SC Terqua SRL Ploiesti 
Ministerul Economiei si 
Comertului 

inginer proiectant 
inginer proiectant 
director general 
director general 
secretar de stat, Directia 
Politici Energetice 

1996 - 1997 
1997 - 1998 
1998 - 2001 
2001 - 2005 
2005 - prez. 

Dinu Ioan 
Corneliu 58 ani 

Institutul Politehnic 
Bucuresti, Facultatea de 
Mecanica + cursuri 
postuniversitare ehnico-
economice 

IPIP Ploiesti si Univ. de 
Petrol si Gaze Ploiesti  
Snamprogetti Milano 
ENI Italia 
Technip, Snamprogetti 
Confindustria, ANCE 
Ministerul Economiei si 
Comertului 

inginer proiectant + 
asistent universitar 
inginer proiectare 
reprez. si project manager 
expert tehnico-economic 
director general 
consilier ministru 

1971 - 1990 
1978 - 1990 
1990 - 1994 
1994 - 2000 
2002 - 2002 
2003 - 2005 
2005 - prez. 

Albulescu 
Mihail 
Adrian 

52 ani 

Institutul de Petrol si 
gaze Ploiesti, Facultatea 
de Masini si Utilaj 
Petrolier; doctor in stiinte 
tehnice 

Intrepr. 1 Mai Ploiesti 
Institutul de Petrol si 
Gaze Ploiesti, Catedra 
de Hidraulica 

inginer 
asistent universitar 
sef de lucrari 
conferentiar 

1979 - 1982 
1982 - 1990 
1990 - 1999 
1999 - prez. 

Palade 
Gheorghe 58 ani Institutul Politehnic 

Bucuresti 

ITA, Autobaza Campina 
IUGC Energoutilaj 
Parlamentul Romaniei 
FPP IV Muntenia 
SAI Muntenia Invest SA, 
directia Prahova 

inginer 
inginer sef  
deputat 
referent 
director 

1971 - 1976 
1976 - 1989 
1990 - 1992 
1993 - 1994 
1994 - prez. 

 
Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre administratori si persoana 
datorita careia administratorii au fost numiti. 
 
Presedintele Consiliului de administratie detine o participare de 40 actiuni la capitalul 
social al SC Conpet SA. 
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c) Informatii privind conducerea executiva: 
 

Nume si Prenume Functia Termen Acord, 
intelegere 

Participare la 
capitalul social 

Ilasi Liviu director general 4 ani nu este cazul 40 actiuni 

Zidaru Constantin director general 
adjunct nedeterminat nu este cazul 1348 actiuni 

Dumitrescu Lucia  director economic nedeterminat nu este cazul 40 actiuni 
Antonescu 
Valentin director productie nedeterminat nu este cazul - 

Ionescu Gheorghe director comercial nedeterminat nu este cazul - 

Margarit Dumitru director tehnic 
management investitii nedeterminat nu este cazul 40 actiuni 

 
5. Situatia financiar-contabila 
 

a). Evolutia activelor si pasivelor societatii 
 

Ani de calcul (RON) 
Elemente de bilant 

2003 2004 2005 
1. Total active  (pct.A+B+C din bilant), din 
care: 404.171.041 468.829.726 498.234.521 

1.1. Active imobilizate (pct.A) 327.821.825 374.811.887 358.028.204 

1.2. Active circulante (pct.B), din care: 76.281.898 93.930.240 140.086.253 

1.2.1. stocuri 29.109.379 28.514.293 31.108.604 

1.2.2. creante 34.421.932 28.897.632 48.186.087 
1.2.3. investitii financiare pe termen 
          scurt 0 15.379.830 0 

1.2.4. casa si conturi la banci 12.750.587 21.138.485 60.791.562 

1.3. Cheltuieli in avans (pct.C) 67.318 87.599 120.064 
2. Total pasive  (pct.D+G+H+I+J din bilant), 
din care: 404.171.041 468.829.726 498.234.521 

2. 1. Capitaluri (pct.J din bilant), din care 202.257.032 273.843.085 318.197.679 

2.1.1. Capital subscris varsat 27.076.688 47.069.510 45.873.920 

2.1.2. Rezerve din reevaluare 9.484.489 14.214.603 9.376.894 

2.1.3. Rezerve 185.373.401 217.687.653 256.143.839 
2.1.4. Rezultat reportat (profit nerepartizat / 

pierdere neacoperita) (19.752.003) (5.195.278) 6.770.242 

2.1.5. Rezultatul exercitiului financiar 2.394.655 9.778.368 14.536.083 

2.1.6. Repartizarea profitului 2.394.655 9.778.368 14.536.083 

2.1.7. Patrimoniul public 74.457 66.597 32.784 

2.2. Datorii (pct.D+G din bilant) 198.259.624 192.903.182 175.553.631 
2.3. Provizioane pentru riscuri si 
       cheltuieli (pct.H din bilant) 3.522.090 1.962.573 4.368.356 

2.4. Venituri in avans (pct.I din bilant) 132.295 120.886 114.855 

 
In perioada analizata, fluctuatia activelor imobilizate s-a realizat, in principal, pe 
seama preluarii, si ulterior, predarii bunurilor aferente sistemului de transport produse 
petroliere potrivit prevederilor O.G. nr. 35/2004 si O.U.G. nr. 37/2005. 
 
La 31.12.2005, activele circulante cuprind si creante privind capitalul subscris si 
nevarsat in valoare de 17.304.078 RON, creante provenite din aplicarea prevederilor 
O.U.G. nr. 37/2005. 
 
Formalitatile de reducere a capitalului social s-au finalizat, din punct de vedere 
contabil, prin Certificatul de Inregistrare de Mentiuni eliberat de O.R.C. Prahova nr. 
11916/07.03.2006 
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Rezervele au inregistrat o evolutie crescatoare pe seama fondului de rezerva 
constituit din profitul brut contabil. 
 

b) Contul de profit si pierderi 
 
La sfârsitul anului 2005 principalele date din contul de profit si pierderi sunt : 

Nr.crt. Denumire indicatori 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 

1 VENITURI TOTAL din care: 202.986.893 270.931.172 292.853.568 

1.1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 189.990.756 247.684.042 279.542.152 

 * transport titei, gazolina, etan, condensat 184.847.274 232.249.434 266.533.735 

 * transport produse petroliere 0 1.468.588 682.439 

 * alte venituri  5.143.482 13.966.020 12.325.978 

1.2 VENITURI FINANCIARE, din care: 12.996.137 23.247.129 13.311.416 

 * venituri din dobinzi 1.188.828 1.692.953 2.754.327 

 * alte venituri financiare 11.807.309 21.554.177 10.557.089 

2 CHELTUIELI TOTAL, din care: 199.722.502 253.985.331 274.450.110 

2.1 CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care: 190.195.850 247.500.089 260.390.346 

 * transport titei, gazolina, etan, condensat 184.417.655 220.831.661 238.632.956 

 * transport produse petroliere 0 23.794.590 15.504.871 

 * alte cheltuieli  5.778.195 2.873.837 6.252.519 

2.2 CHELTUIELI FINANCIARE, din care: 9.526.652 6.485.243 14.059.764 

 * cheltuieli privind dobinzi 6.290.417 5.932.095 5.351.472 

 *alte cheltuieli financiare 3.236.235 553.148 8.708.292 

3 PROFIT BRUT 3.264.391 16.945.841 18.403.458 

4 IMPOZIT PROFIT 869.736 7.167.472 3.867.375 

5 PROFIT NET 2.394.655 9.778.368 14.536.083 

 
Profitul brut inregistrat de societate la 31.12.2005 se ridica la suma de 18.403.458 
RON structurat astfel: 

 din activitatea de exploatare  19.151.806 RON 
 din activitatea financiara (pierdere)     -748.348 RON 

 
Cresterea cifrei de afaceri si a rezultatelor brute s-a realizat in conditiile unor 
modificari in structura veniturilor din activitatea de exploatare, determinate in 
principal de cresterea volumului serviciilor de transport facturate in anul 2005 fata de 
anul 2004 si 2003. 
Pierderea financiara se datoreaza diferentelor de curs valutar nefavorabile 
inregistrate din reevaluarea la 31.12.2005 a soldului imprumutului BIRD. 
 
Cheltuiala cu impozitul pe profit, in suma de 3.867.375 RON, a fost determinata in 
concordanta cu prevederile Legii 571/2003. 
 
Pentru exercitiile financiare 2002, 2003 si 2004, Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor nu a hotarât repartizarea profitului net la dividende, deoarece s-a 
acoperit pierderea contabila aferenta anilor precedenti. 
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Pentru anul 2005 Consiliul de Administraţie propune Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor repartizarea profitului net in valoare de 15.432.354,83 RON, pe 
următoarele destinaţii: 
 

 fond de rezervă          964.986,50 RON 
 acoperirea pierderii contabile din anii precedenţi   4.657.361,19 RON 
 min. 50% dividende       4.905.003,57 RON 
 fond participare al salariatiilor la profit       896.272,00 RON 
 alte surse proprii de finanţare      4.008.731,57 RON 

 
Provizionul constituit pentru participarea salariatilor la profit, conform O.M.F.P. nr. 
418/2005, este in suma de 896.272 RON. 
Nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat este de 890 RON, iar numarul 
mediu de salariati in anul 2005 este de 2442. 

Propunerea s-a făcut în conformitate cu prevederile: 
 Legii Contabilităţii nr.82/1991, republicată, art.18, alin.4; 
 Ordonanţei Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile 

naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral 
sau majoritar de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr.769/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor 
Publice nr.144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea 
sumelor ce fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr.64/2001. 

 
Dividendul brut pe actiune se va calcula in functie de numarul total de actiuni 
inregistrat in registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare 18.05.2006. La 
data prezentului raport valoarea estimata este de 0,35 RON/actiune. 
 
Plata dividendelor catre actionarii societatii se va face in conformitate cu art. 238 alin. 
2 din Legea nr. 297/ 2004 in termen de 6 luni de la data Adunarii Generale Ordinare 
a Actionarilor din 27.04.2006. 
 
Dividendele se platesc actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul 
social. 
Actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele distribuite din profitul net realizat in 
exercitiul financiar 2005 sunt cei inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la 
data de inregistrare 18.05.2006. 
Modalitatile de plata a dividendelor: 

a) prin virament bancar in contul comunicat in scris de actionarii persoane 
juridice. 
b) prin mandat postal la domiciliul actionarilor persoanelor fizice. 

 
Platile la domiciliul actionarilor vor fi efectuate la adresa existenta a acestora din 
registrul consolidat la data de 18.05.2006, data de inregistrare. 
Cheltuielile postale ocazionate de plata dividendelor prin mandat postal sunt 
suportate de catre actionari. 
 

c) Fluxul de numerar 
 
Fluxul de numerar in cadrul activitatii societatii este determinat de volumul veniturilor, 
respectiv de cantitatile transportate si tarifele aprobate, de ritmul de sustinere si 
finantare a investitiilor, de capacitatea de incasare de la clienti si de plata a 
furnizorilor de bunuri si servicii. La finele anului 2005 acesta a inregistrat o valoare 
neta de 39,7 mil. RON, cu o crestere de 472,7% fata de anul 2004 si 536,6% fata de 
anul 2003, facând astfel inutila apelarea la credite bancare pentru finantarea 
activitatii curente. 
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d) Indicatori economico-financiari 
 

Denumirea indicatorului Mod de calcul Rezultat 

1. Indicatorul lichiditatii curente Active curente/ Datorii curente 2,30
Capital imprumutat/ Capital propriu x 100 29,86%

2. Indicatorul gradului de indatorare 
Capital imprumutat/ Capital angajat x 100 22,99%

3. Viteza de rotatie a debitelor 
clienti Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 365  34,46 zile

4. Viteza de rotatie a activelor 
imobilizate Cifra de afaceri/ Active imobilizate 0,75 ori

 
Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente de catre 
activele curente, care sunt de obicei lichide si pot fi usor valorificate, aproape de 
valoarea contabila. Valoarea obtinuta (2,3) este peste valoarea acceptabila (2), 
reflectand capacitatea societatii de acoperire a datoriilor curente (61.017.409 RON) 
pe seama activelor curente (140.090.476 RON). 
 
Indicatorul gradului de indatorare exprima eficacitatea managementului riscului de 
credit. Cu cât este mai mica valoarea rezultată din calculul indicatorului gradului de 
îndatorare, cu atât este mai mic riscul asociat şi mai putin sensibilă schimbarea ratei 
dobânzilor. Valorile obtinute de 29,86% si respectiv 22,99% indica faptul ca 
societatea nu se confrunta cu potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu 
influente in onorarea angajamentelor asumate. 

Capital imprumutat = credite peste 1 an = 94.988.457 RON 
Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu = 413.190.309 RON 

 
Viteza de rotatie a debitelor – clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea 
creantelor sale si reprezinta numarul de zile pana la data la care debitorii si-au 
achitat obligatiile catre societate. Valoarea obtinuta este de 34,46 zile ([sold mediu 
debitori = 25.430.277 RON / cifra de afaceri = 269.546.027 RON]*365) 
 
Viteza de rotatie a activelor imobilizate evaluează eficacitatea utilizarii activelor 
imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate 
de active imobilizate. Valoarea obtinuta: 0,75 exprima eficacitatea managementului 
activelor imobilizate prin obtinerea unei cifre de afaceri de 269.546.027 RON 
generate de o cantitate de active imobilizate in valoare de 358.028.204 RON. 
 
6.  Propunerea Consiliului de Administratie 
 

6.1 Aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2005 
6.2 Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2005 

 
 
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
                  DIRECTOR GENERAL    DIRECTOR ECONOMIC 
 
                      Ing. LIVIU ILASI                           Ec. LUCIA 
DUMITRESCU 
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BILANT 

incheiat la 31.12.2005 
 

 Nr. 
Rd. 

Sold la 
inceputul 

anului 2005 
(RON) 

Sold la 
sfarsitul 

anului 2005 
(RON) 

A B 1 2 
A.ACTIVE IMOBILIZATE    
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 1 0 0 
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 2 0 0 
I. IMOBILIZARI NECORPORALE 
3.Concesiuni,brevete,licente,marci,drepturi si valori 
similare (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908) 

3 23.653.871 21.935.505 

4.Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075) 4 0 0 
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233+234-2933) 5 18.071.096 15.340.346 
TOTAL (rd.01 la 05 ) 6 41.724.967 37.275.851 
II. IMOBILIZARI CORPORALE 
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912) 7 61.396.905 74.585.262 

2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913) 8 25.646.772 51.725.261 
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914) 9 323.865 235.193 
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931) 10 245.576.534 194.131.324 
TOTAL (rd.07 la10) 11 332.944.076 320.677.040 
III. IMOBILIZARI FINANCIARE    
1.Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului  
(ct.261-2961) 12 0 0 

2.Creante asupra societatilor din cadrul grupului  
(ct.2671+2672-2965) 13 0 0 

3.Titluri sub forma de interese de participare (ct.263-2963) 14 0 0 
4.Creante din interese de participare (ct.2675+2676-2967) 15 0 0 
5.Titluri detinute ca imobilizari (ct.262+264+265-2962-2964) 16 5.000 5.000 
6.Alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969) 17 137.844 70.313 
7.Actiuni proprii (ct.2677-2968) 18 0 0 
TOTAL (rd.12 la18) 19 142.844 75.313 
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL(rd.06+11+19) 20 374.811.887 358.028.204 
B. ACTIVE CIRCULANTE    
I. STOCURI 
1.Materii prime, materiale consumabile (ct.301+3021+3022+ 
3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+ 
381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398) 

21 17.946.187 20.588.259 

2.Productie in curs de executie 
(ct.331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952) 22 0 0 

3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-3485+/-3486+3545+ 
3546+356+357+361+/-367+371+/-378-3945-3946-3953-3954- 
3956-3957-396-397-4428) 

23 10.566.332 10.506.561 

4.Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091) 24 1.774 13.784 
TOTAL (rd.21 la 24) 25 28.514.293 31.108.604 
    
2.Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului  
(ct.4511+4518-4951) 27 0 0 

3.Sume de incasat din interese de participare 
(ct.4521+4528-4952) 28 0 0 

4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+ 
4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187) 29 3.899.234 5.019.854 

5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-4953) 30 0 17.304.078 
TOTAL (rd.26 la 30) 31 28.897.632 48.186.087 
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT    
1.Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului 
 (ct.501-591) 32 0 0 

2.Actiuni proprii (ct.502-592) 33 0 0 
3.Alte investitii pe termen scurt (ct.5031+5032+505+5061+ 
5062+5081+5088-593-595-598+5113+5114) 34 15.379.830 0 

TOTAL (rd.32 la 34) 35 15.379.830 0 
IV CASA SI CONTURI LA BANCI 
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321++5322+5323+ 
5328+5411+5412+542) 

36 21.138.485 60.791.562 

ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 37 93.930.240 140.086.253 
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 Nr. 
Rd. 

Sold la 
inceputul 

anului 2005 
(RON) 

Sold la 
sfarsitul 

anului 2005 
(RON) 

(rd.25+31+35+36) 
  C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) 38 87.599 120.064 
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 1 
AN)    

1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614+1615+ 
1617+1618+1681-169) 39 0 0 

2.Sume datorate institutiilor de credit 
(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 40 9.834.769 13.617.552 

3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419) 41 814.072 192.199 
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408) 42 43.717.562 31.555.769 
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405) 43 0 0 
6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct.1661+ 
1685+2691+4511+4518) 44 0 0 

7.Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+ 
1686+2692+4521+4528) 45 0 0 

8.Alte datorii, incl.datorii fiscale si alte datorii pt.sig.soc. 
(ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+ 
427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 
447+4481+4551+4558+456+457+462+473+509+5186+ 
5193+5194+5195+5196+5197) 

46 14.322.482 15.651.889 

TOTAL (rd.39 la 46) 47 68.688.885 61.017.409 
E.ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE 
NETE 
 ( rd.37+38-47-62) 

48 25.235.413 79.102.729 

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 
(rd 20+48) 49 400.019.955 437.102.307 

G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI 
MARE DE UN AN    

1.Imprumuturi din emisiuni deobligatiuni 
(ct.1614+1615+1617+1618+ 
1681-169) 

50 0  

2.Sume datorate institutiilor de credit 
(ct.1621+1622+1624+1625+1627+ 
1682+5191+5192+5198 

51 99.855.951 94.988.457 

3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419) 52 0 0 
4.Datorii comerciale (ct.401+404+408) 53 0 0 
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405) 54 0 0 
6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului 
(ct.1661+1685+2691+ 
4511+4518) 

55 0 0 

7.Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+ 
2692+4521+4528) 56 0 0 

8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru  
asigurarile sociale 
ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+ 
426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+ 
4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+ 
5194+5195+5196+5197) 

57 24.358.346 19.547.815 

TOTAL: (rd.50 la 57) 58 124.214.297 114.536.272 
H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI    
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.151) 59   
2.Alte provizioane (ct.151) 60 1.962.573 4.368.356 
TOTAL PROVIZIOANE (rd.59+60) 61 1.962.573 4.368.356 
 I. VENITURI IN AVANS (rd.63+64) 62 120.886 114.855 
- subventii pentru investitii (ct.131) 63 27.345 28.626 
- venituri inregistrate in avans (ct.472) 64 93.541 86.229 
J.CAPITAL SI REZERVE 
I.CAPITAL (rd.66 la 68) din care: 65 47.069.510 45.873.920 

-capital subscris nevarsat (ct.1011) 66 0 0 
-capital subscris varsat (ct.1012) 67 47.069.510 45.873.920 
-patrimoniul regiei (ct.1015) 68 0 0 
II.PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044) 69 0 0 
III.REZERVE DIN REEVALUARE 
(ct.105)-Sold C 70 14.214.603 9.376.894 
(ct.105)-Sold D 71 0 0 
IV.REZERVE (ct.106) (rd.73 la 76) 72 217.687.653 256.143.839 
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 Nr. 
Rd. 

Sold la 
inceputul 

anului 2005 
(RON) 

Sold la 
sfarsitul 

anului 2005 
(RON) 

1.Rezerve legale (ct.1061) 73 1.637.908 2.602.894 
2.Rezerve pentru actiuni proprii (ct.1062) 74 0 0 
3.Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063) 75 0 0 
4.Alte rezerve (ct.1068+/-107) 76 216.049.745 253.540.945 
V.REZULTATUL REPORTAT    
Sold C (ct.117) 77 0 6.770.242 
Sold D (ct.117) 78 5.195.278 0 
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI  
(ct.121)-Sold C 79 9.778.368 14.536.083 
(ct.121)-Sold D 80 0 0 
Repartizarea profitului (ct.129) 81 9.778.368 14.536.083 
TOTAL CAPITALURI PROPRII  
(rd.65+69+70-71+72+77-78+79-80-81) 82 273.776.488 318.164.895 

Patrimoniu public (ct.1016) 83 66.597 32.784 
TOTAL CAPITALURI (rd.82+83) 84 273.843.085 318.197.679 

 
 

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 
 la 31.12.2005 

 
Denumirea indicatorilor Nr. 

Rd 
Exercitiul 
financiar 

2004 (RON) 

Exercitiul 
financiar  

2005 (RON) 
A B 1 2 

1.Cifra de afaceri neta (rd.02 la 04) 1 241.273.477 269.546.027 
Productia vanduta 
(ct.701+702+703+704+705+706+708) 2 240.837.149 268.234.595 

Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) 3 436.328 1.311.432 
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 4 0 0 
2.Variatia stocurilor 
(ct.711)- Sold C 5 15.302 0 

(ct.711)- Sold D 6 0 0 
3.Productia imobilizata (ct.721+722) 7 0 0 
4.Alte venituri din exploatare (ct.758+7417) 8 6.395.263 9.996.124 
VENITURI DIN EXPLOATARE –TOTAL 
(rd.01+05+-06+07+08) 9 247.684.042 279.542.151 

5.a)Cheltuieli cu mat.prime si materiale consumabile (ct.601+602-7412) 10 5.621.320 6.852.070 
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 11 3.955.427 4.476.243 
b)cheltuieli din afara  (cu energie si apa)(ct.605-7413) 12 12.961.095 16.432.008 
Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 13 308.464 446.076 
6.cheltuieli cu personalul (rd.15+16) 14 41.854.790 47.685.180 
a)Salarii (ct.641-7414+621) 15 31.665.823 35.924.271 
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) 16 10.188.967 11.760.909 
7.a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19) 17 5.491.953 8.254.332 
   -a.1.Cheltuieli (ct.6811+6813) 18 5.491.953 8.263.121 
   -a.2.Venituri (ct.7813+7815) 19 0 8.789 
7.b)Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21+22) 20 59.837 236.403 
   -b.1.Cheltuieli (ct.654+6814) 21 61.396 241.715 
   -b.2.Venituri (ct.754+7814) 22 1.559 5.312 
8.Alte cheltuieli de exploatare  (rd.24 la 26) 23 178.806.720 173.602.248 
8.1.Cheltuieli privind prestatiile externe 
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 24 116.688.284 114.579.960 

8.2.Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate (ct.635) 25 2.565.319 1.754.970 
8.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658) 26 59.553.117 57.267.318 
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29) 27 -1.559.517 2.405.784 
-Cheltuieli (ct.6812) 28 127.413 2.636.507 
-Venituri (ct.7812) 29 1.686.930 230.723 
CHELTUIELI DE EXPLOATARE  
(rd.10 la 14+17+20+23+27) 30 247.500.089 260.390.344 

REZULTATUL DIN EXPLOATARE: 
- Profit (rd.09-30) 31 183.953 19.151.807 

- Pierdere (rd.30-09) 32 0 0 
9.Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616) 33 0 0 
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Denumirea indicatorilor Nr. 
Rd 

Exercitiul 
financiar 

2004 (RON) 

Exercitiul 
financiar  

2005 (RON) 
-din care, in cadrul grupului 34 0 0 
10.Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele 
imobilizate (ct.7611+7612) 35 0 0 

-din care, in cadrul grupului 36 0 0 
11.Venituri din dobanzi (ct.766) 37 1.692.953 2.754.326 
-din care, in cadrul grupului 38 0 0 
Alte venituri financiare (ct.7617+762+763+764+765+767+768+788) 39 21.554.177 10.557.089 
VENITURI FINANCIARE –TOTAL (rd.33+35+37+39) 40 23.247.130 13.311.415 
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare 
detinute ca active circulante (rd.42-43) 41 0 0 

-Cheltuieli (ct.686) 42 0 0 
-Venituri (ct.786) 43 0 0 
13.Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)  44 5.932.095 5.351.472 
-din care, in cadrul grupului 45 0 0 
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+688) 46 553.148 8.708.292 
CHELTUIELI FINANCIARE –TOTAL (rd.41+44+46) 47 6.485.243 14.059.764 
REZULTATUL FINANCIAR  
Profit (rd.40-47) 48 16.761.887 0 

Pierdere (rd.47-40) 49 0 748.349 
14.REZULTATUL CURENT 
Profit  (rd.31+48) 50 16.945.840 18.403.458 

Pierdere (rd.32+49) 51 0 0 
15.Venituri extraordinare (ct.771) 52 0 0 
16.Cheltuieli extraordinare (ct.671) 53 0 0 
17.REZULTATUL EXTRAORDINAR 
Profit (rd.52-53) 
Pierdere (rd.53-52) 

54 
55 

0 
0 

0 
0 

VENITURI TOTALE (rd.09+40+52) 56 270.931.172 292.853.566 
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53) 57 253.985.332 274.450.108 
REZULTATUL BRUT: 
Profit (rd.56-57) 58 16.945.840 18.403.458 

Pierdere (rd.57-56) 59 0 0 
18.IMPOZIT PROFIT (ct.691-ct.791) 60 7.167.472 3.867.375 
-Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct.6911) 61 7.167.472 3.867.375 
-Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct.6912) 62 0 0 
-Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.791) 63 0 0 
19.Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct.698) 64 0 0 
20.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR: 
Profit 65 9.778.368 14.536.083 

Pierdere 66 0 0 
21.Rezultatul pe actiune 
                           de baza 67 1 1 

                              diluat 68 0 0 
 
Notele atasate de la pagina 9 la pagina 36 fac parte integranta din situatiile inanciare. 
 
 
PRESEDINTE C.A. 
DIRECTOR GENERAL    DIRECTOR ECONOMIC 
Ing. Liviu Ilasi     ec. Lucia Dumitrescu 
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     SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA 31.12.2005 
 

      (RON) 
Element al capitalului 

propriu 
Sold la 01 ian 

2005 
Cresteri Reduceri Sold la 31 dec 

2005 
Capital subscris 47.069.510  1.195.590 45.873.920 
Patrimoniu public 66.597  33.813 32.784 
Rezerve din reevaluare 14.214.602  4.837.708 9.376.894 
Rezerve legale 1.637.908 964.986  2.602.894 
Rezerve pentru actiuni proprii     
Rezerve statutare sau 
contractuale 

    

Alte rezerve 216.049.745 52.561.818 15.070.618 253.540.945 
Rezerve din conversie     
Profit nerepartizat 8.931.076 13.571.096 8.931.076 13.571.096 
Rezultat reportat provenit din 
aplicarea pentru prima data a 
IAS, mai putin IAS 29  

Sold creditor 
Sold debitor 

 
 
 
 

(20.569.592) 

 
 
 
 

(3.933.777) 

 
 
 
 

(19.302.381) 

 
 
 
 

(5.200.988) 

Rezultat reportat provenit din 
modificarile  politicilor 
contabile 

Sold creditor 
Sold debitor 

  
 
 
 

(2.350.896) 

  
 
 
 

(2.350.896) 

Rezultatul reportat provenit 
din corectarea erorilor 
fundamentale 

Sold creditor 
Sold debitor 

 
 
 
 

6.443.239 

 
 
 
 

4.019.772 

 
 
 
 

10.235.290 

 
 
 
 

227.721 

Rezultatul reportat 
reprezentand surplusul 
realizat din rezerve din 
reevaluare 

  
523.308 

  
523.308 



 20 

 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2005 
     (METODA DIRECTA) 

 
          (RON) 

 Elemente de luat în calcul 
Exercitiul financiar 

incheiat la 
31 dec.2004 

Exercitiul financiar 
incheiat la 

31 dec.2005 
D1 Disponibil la inceputul perioadei 12.750.587 21.138.485 
A Flux de numerar din activitati de exploatare 18.387.253 9.595.135 

+ Incasari din prestari de servicii 253.733.604 271.051.654 

+ Alte incasari 8.333.943 18.192.401 

- Plati catre furnizorii de bunuri si servicii 148.127.856 163.207.152 

- Plati catre si in numele angajatilor 41.106.316 48.536.393 

- Plati TVA 23.224.264 31.911.868 

- Plati  impozit pe profit 2.583.149 8.886.307 

- Alte plati privind act de exploatare 28.638.709 27.107.200 

B Flux de numerar din activitati de investitii 18.889.886 27.133.675 
+ Incasari din activitatea de investitii 1.863.968 2.416.188 

+ Incasari din cota de modernizare 47.519.901 52.453.425 

- Plati ptr. achizit. de terenuri si mijl. fixe , act. 
necorp. 30.493.983 27.735.938 

C Fluxuri de numerar din act. de finantare -28.889.241 2.924.267 

+ Incasari din investitii financiare pe termen scurt 1.242.921 15.598.334 

+ Incasari din alte venituri financiare 1.664.794 2.640.182 

- Plati ptr. achizit. de titluri de stat 15.004.009 0 

- Plati ptr. Dobanzi, comis., credite 7.092.882 5.737.887 

- Rambursari ale unor sume imprumutate 9.697.632 9.576.362 

- Plati asociati 2.433 0 

D2 Disponibil la sfarstul perioadei 21.138.485 60.791.562 

 FLUX DE NUMERAR TOTAL = 
A+B+C=D2+D1 8.387.898 39.653.077 
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NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2005  
 
1. ACTIVE IMOBILIZATE  

(RON) 
Valoare bruta Deprecieri ( amortizare si provizioane) 

Elemente de active Sold la 01 
ianuarie 2005 Cresteri Reduceri 

Sold la 31 
decembrie 

2005 

Sold  
La 01 ianuarie 

2005 

Deprecieri 
in cursul 

exerci 
tiului 

Reduceri Sold la 31 
decembrie 

2005 

IMOBILIZARI 
NECORPORALE 43.238.983 2.337.724 6.079.232 39.497.475 1.514.016 1.039.706 332.098 2.221.624 

Terenuri si constructii 74.768.014 27.869.659 14.330.585 88.307.088 13.371.108 2.254.848 1.904.130 13.721.826 
Instalatii tehnice si masini 48.946.487 42.743.566 17.346.842 74.343.211 23.299.715 4.942.583 5.624.349 22.617.949 
Alte instalatii utilaje si 
mobilier 642.891 -42.072 42.809 558.010 319.027 25.982 22.191 322.818 

Avansuri  imobilizari 
corporale in curs 245.576.534 20.669.917 72.115.127 194.131.324     

TOTAL IMOBILIZARI 
CORPORALE 369.933.926 91.241.070 103.835.363 357.339.633 36.989.850 7.223.413 7.550.670 36.662.593 

IMOBILIZARI 
FINANCIARE 142.844 80.310 147.841 75.313     

TOTAL ACTIVE 
IMOBILIZATE 413.315.753 93.659.104 110.062.436 396.912.421 38.503.866 8.263.119 7.882.768 38.884.217 

 



NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2005 
 
1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare) 
 
Imobilizarile necorporale  inregistrate in situatiile financiare la 31.12.2005 au o valoare  
de 39.497.475 mii lei si sunt structurate astfel: 
 
Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare  19.499.607 lei RON 
Alte imobilizari necorporale -      4.657.522  lei RON 
Imobilizari necorporale în curs -    15.277.090 lei RON 
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale         63.256 lei RON 
 
Au fost calculate amortizari aferente imobilizarilor necorporale  în valoare de 2.221.624 
lei. 
 
În cursul anului 2002 a fost incheiat Acordul petrolier de concesiune a activitatii de 
operare a sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, 
inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotarilor anexe 
aferente sistemului, intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si S.C.CONPET 
S.A.PLOIESTI. Durata acordului este de 30 de ani. Valoarea bunurilor concesionate prin 
acest acord este de 19.499.607 lei ce se regaseste la capitolul de mai sus « Concesiuni, 
brevete si alte drepturi si valori similare ». 
 
Pentru dreptul de concesiune a sistemului de transport societatea achita  catre bugetul 
de stat redeventa stabilita in cota procentuala de 5% din valoarea veniturilor brute 
realizate din activitatea de transport titei, gazolina si etan prin conducte  . 
 
Mijloacele fixe apartinand domeniului public concesionate S.C. CONPET S.A. sunt 
evidentiate, in analitic, extracontabil, pentru acestea neinregistrandu-se amortizarea si 
nici provizioane de depreciere. În evidenta contabila a societatii este evidentiat dreptul 
de concesionare al acestor bunuri aferente domeniul public (cont 205 “Concesiuni, 
brevete si alte drepturi assimilate”), concomitent cu datoria pe termen lung (cont 167 
“Alte imprumuturi si datorii asimilate”). Actul aditional nr. 1 la contractul de concesionare, 
aprobat prin HG 1203/2003, da dreptul Conpet ca bunurile rezultate ca urmare a 
investitiilor prevazute in programele de reabilitare, modernizare si dezvoltare, realizate 
din surse proprii, sa fie inregistrate in patrimoniul Conpet si amortizate pina la expirarea 
duratei normale de functionare sau pina la incetarea acordului petrolier de concesionare, 
dupa caz. 
 
In cursul anului 2005 s-a aplicat Ordonanta de Urgenta nr. 37/2005 privind desemnarea 
operatorului licentiat al sistemului de trasport prin conducte al produselor petroliere si 
pentru consolidarea mediului concurential privind transportul produselor petroliere si au 
fost trecute in patrimoniul S.C Petrotrans S.A. imobilizari necorporale in valoare de 
1.056.194 lei si o amortizare aferenta acestora in suma de 163.552 lei  
Imobilizårile corporale  înregistrate în situatiile financiare ale societåtii satisfac cerintele 
IAS 16 privind recunoasterea ca active. 
 
Societatea detine in proprietate terenuri cu o suprafata de 733.935.06 m.p.conform 
certificatelor de atestare a dreptului de proprietate si a contractelor de vanzare 
cumparare. Valoarea de inventar inregistrata in contabilitate este de 28.591.945 lei. Pe 
surse de provenienta acestea se impart in : 
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1. terenuri cu certificate de atestare a dreptului de proprietate in suprafata de 
707.235,2 mp si valoare de 26.686.430 lei ; 

2. terenuri cumparate in suprafata de 26.699,86 mp si valoare de 1.807.301 lei ; 
      3. amenajari terenuri in valoare de 98.214 lei. 
 
SC CONPET SA nu amortizeazå terenurile detinute în proprietate, amortizand numai 
amenajarile de terenuri. 
 
În anul 2005, imobilizarile corporale (altele decat terenuri) sunt, inregistrate la valoare 
de inventar, in suma de 369.933.926 lei. 
  
Valoarea initialå de înregistrare în contabilitate a mijloacelor fixe se bazeazå pe 
conventia costului istoric. Reevaluarile efectuate conform dispozitiilor legale pana in anul 
2001 au fost creditate initial in contul de rezerve si ulterior majorat capitalul social. 
 
Reevaluarea efectuata in baza H.G. 1553/2003 este creditata in contul de rezerve si nu 
majoreaza capitalul social. Rezerva in speta urmeaza regimul stabilit de IAS 16. 
 
Duratele de utilizare sunt stabilite în conformitate cu prevederile H.G.2139/2004. Metoda 
de amortizare utilizata este cea linieara pentru toate categoriile de mijloace fixe. 
 
In cursul anului 2005 s-a aplicat Ordonanta de Urgenta nr. 37/2005 privind desemnarea 
operatorului licentiat al sistemului de trasport prin conducte al produselor petroliere si 
pentru consolidarea mediului concurential prvind trasportul produselor petroiere au fost 
trecute in patrimoniul S.C Petrotrans imobilizari corporale in valoare de 24.383.648 lei si 
o amortizare aferenta acestora in suma de 1.781.097 lei  
 
Ca urmare a aplicarii Hotararii nr. 2139/30.11.2005 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea si duratele normale de functionarea mijloacelor fixe , au avut loc miscari intre 
grupe de mijloace fixe ceea ce a deteminat cresteri la o grupa si descresteri la alta dupa 
cum urmeaza: 
 
-constructii                                                        932.648 lei 
-echipament tehnologic                                -1.737.771 lei 
-aparate , instal. Masura                                  856.677 lei 
-mijloace de transport                                               21 lei 
-mobilier, birotica                                               -51.575 lei
                                                                                    0 
Pentru mijloacele fixe depreciate, Conpet a constituit provizioane in valoare de 562.485 
lei. 
Alte informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor situatiilor financiare întocmite de SC 
CONPET SA : 
 

 nu detine imobilizåri corporale aflate temporar în conservare; 
 valoarea contabila bruta a imobilizarilor corporale integral amortizate si care sunt 

inca în folosinta la 31.12.2005 este de 10.009.665 lei. 
 
Valoarea avansurilor si imobilizårilor corporale în curs la 31.12.2005 este de 
194.131.324 lei. 
 
Societatea detine, imobilizari financiare in valoare de 75.313 lei, reprezentate de : 
-creante imbilizate de natura garantiilor in valoare de 70.313 lei ; 
-titluri de participare la Registrul Independent Roman in valoare de 5.000 lei. 
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NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2005 
 
2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 
 
           (RON) 
DENUMIREA     SOLD LA     TRANSFERURI      SOLD LA 
PROVIZIONULUI 01 IAN 2005   in cont    din cont  31 DEC 2005 
    1       2               3              4=1+2-3 
Provizioane pentru pensii 
si alte obligatii similare 
Provizioane pentru  
litigii       1.962.573             1.531.081    230.723                   3.262.931 
Provizioane pentru 
garantii 
Provizioane pentru 
restructurare 
Alte provizioane pentru 
riscuri si cheltuieli            -                     1.105.425          -                        1.105.425 
 
TOTAL     1.962.573          2.636.506    230.723                  4.368.356 
 
 
La 31 dec 2005 Societatea a constituit provizioane  pentru litigii in suma de 1.531.081 lei 
pentru dosarele aflate pe rolul instantelor in care S.C. CONPET S.A. are calitatea de 
parat si alte proviziane pentru riscuri si cheluieli in valoare de 1.105.425  lei. Alte 
provizioane pentru riscuri si cheltuieli s-au constituit pentru diferente de prêt practicate 
de Suc. Petrobrazi pentru produse petroliere in valoare de 209.153 lei si provizioane 
pentru participarea salariatilor la profit in valoare de 896.272 lei conform Ordinului 
M.F.P. nr. 144/2005. 
Anularile de provizioane in suma de  230.723 lei reprezinta sume achitate in anul 2005 
din soldul provizioanelor constituite la 31 dec 2003 si 31 decembrie 2004 ce reprezinta 
penalitati SNCFR Marfa Bucuresti pretinse in anul 2005 pentru plata cu intarziere a 
taxelor CFR in anii 2002-2003 ,majorari de intarziere pentru plata dividendelor anilor 
1999-2000 la OPSPI si contravaloare transport efective jandarmi la UM 0756 Ploiesti. 
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NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2005  
 
3 REPARTIZAREA PROFITULUI 

                      (RON) 
Exercitiul financiar   Exercitiul financiar 

            incheiat la         incheiat la 
Destinatia   31 decembrie 2004  31 decembrie 2005 
 
Profit net de repartizat  9.778.368   14.536.083 
 (pierdere) 

 rezerva legala      847.292        964.986 
 alte rezerve 
 acoperirea pierderii contabile 
 dividende 

 
Profit nerepartizat   8.931.076   13.571.097 
(pierdere reportata) 
 
Propunerea de repartizare a profitului net al anului 2005 este cuprinsa in raportul 
administratorilor si va fi aprobata in Adunarea Generala a Actionarilor. 
 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2005 

4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 
 (RON) 

INDICATORI EXERCITIUL 
PRECEDENT 

EXERCITIUL 
CURENT 

1).Cifra de afaceri neta 241.273.478 269.546.027
2).Costul bunurilor vandute si al 
serviciilor prestate (3+4+5) 

233.459.379 242.922.602

3.Chelt.activ.de baza 214.878.181 219.719.653
4.Chelt.activ.auxiliare 2.777.310 6.145.614
5.Chelt.indirecte de productie 15.803.888 17.057.335
6).Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri 7.814.099 26.623.425
7.Cheltuieli de desfacere 
8.Cheltuieli generale de administratie 14.040.710 17.467.742
9.Alte venituri din exploatare 6.410.564 9.996.124
10).Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 183.953 19.151.807

 
In conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata societatea comerciala are 
organizata  contabilitatea de gestiune. 
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NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2005 
 
5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 
            (RON) 
        Sold la      Termen de lichidit. 
CREANTE   31 dec 2005          sub 1an              peste 1 an 
      (col.2+3) 

      1     2                            3 
Creante comerciale   25.862.155        25.828.838      33.317 
Sume de incasat de la  
societatile din cadrul 
grupului             -                           - 
Sume de incasat de la  
societatile din interese 
de participare             -                           - 
Alte creante      5.019.854         3.700.619   .319.235 
Creante privind capitalul                   
subscris si nevarsat                17.304.078           17.304.078 
TOTAL CREANTE              48.186.087       46.833.535           1.352.552 

In evolutie creantele comerciale se prezinta astfel: 
        (RON) 
      La 31.12.2004  La 31.12.2005 
Creante comerciale – clienti interni     24.998.398    25.862.155 
Creante comerciale – clienti incerti 
Creante comerciale – clienti extern 
Avansuri pentru prestari de servicii 
Efecte comerciale de primit 
Provizioane depreciere clienti  
Total         24.998.398    25.862.155 
 

ALTE CREANTE 
        (RON) 
      La 31.12.2004  La 31.12.2005 
TVA neexigibila                 622.866                643.133 
Alte creante in legatura cu personalul              376.607      388.517 
Debitori diversi                                               2.788.781                     1.282.350 
Avansuri acordate personalului                            1.190                            3.790 
Impozit pe profit amanat                                              -                      2.076.773 
Decontari intre unitate si subunitati                             3                            1.601 
Operatiuni in curs de lamuriri                                      0                            5.000 
Majorari si penalitati de recuperat                                                          400.121 
Dobanzi de incasat                                           109.787                        218.569 
 
Total                           3.899.234   5.019.854 
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CASA SI CONTURI LA BANCI/ACREDITIVE /PLASAMENTE FINANCIARE 
                   (RON) 
      La 31.12.2004  La 31.12.2005 
 
Disponibilitati la banci in lei       20.930.625              60.695.766 
Disponib la banci/acreditive valuta           190.328            54.289 
Cecuri de incasat        -             - 
Avansuri de trezorerie              12.363         29.372 
Casa in lei                 1.433           4.280 
Alte valori                 3.736           7.855 
Plasamente financiare(titluri de stat)             15.379.830                  0 
 
Total         36.518.315  60.791.562 
 
 
                (RON) 

    Sold la         Termen de exigibilit. 
DATORII    31 dec 2005         sub 1an     peste 1 an 
       (col.2+3) 

1   2                     3 
 

Datorii comerciale        31.555.769   31.555.769 
Avansuri incasate in 
contul comenzilor de la 
clienti               192.199        192.199 
Imprumuturi din emisiuni 
de obligatiuni  
Sume datorate institutiilor de  
credit (BIRD, dob.,comision)      108.606.009     13.617.552       94.988.457 
Efecte de comert de platit               
Sume datorate societatilor  
din grup 
Sume datorate privind  
interesele de participare 
Alte datorii, inclusiv datorii 
fiscale si datorii pentru  
asigurarile sociale           35.199.654    15.651.839       19.547.815 
 
TOTAL DATORII         175.553.631            61.017.359     114.536.272 
 
Suma de 114.536.272  lei clasificata la datorii ce trebuiesc platite peste 1 an reprezinta 
in structura urmatoarele: 
Concesiunea sistemului de transport     19.499.608 lei (OUG 40/2002) 
Sume datorate instituiilor de credit(imprumt BIRD)     94.988.457 lei 
Alte datorii               48.207 lei 
Total        14.536.272 lei 
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In evolutie datoriile comerciale ce trebuie platite intr-o perioada de un an se prezinta 
astfel: 
                                     (RON) 
      La 31.12.2004  La 31.12.2005 

Furnizori  interni pt productie     13.863.715        9.832.391 
Furnizori  interni de imobilizari      3.065.005       1.963.605 
Furnizori externi 
Furnizori externi de imobilizari      9.895.484       8.814.613 
Furnizori facturi nesosite     16.893.358     10.945.160 
Total        43.717.562     31.555.769 
 
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurari sociale ce trebuie platite intr-
o perioada de un an 
            (RON) 
      La 31.12.2004  La 31.12.2005 
Salarii si asigurari sociale       3.909.263    3.603.516 
Impozit pe salarii           625.504       363.114 
Datorii fata de salariati          286.489       343.171 
Alte taxe              30.800         25.730 
Alte datorii         9.470.426  11.316.308 
Total                   14.322.482  15.651.839 
Datoriile cu salariatii  au fost achitate la termen in luna ian 2006. 
 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2005 
 
6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 
 
Informaţii generale 
 
Situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 si 
OMF nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a 
IV-a Comunitatilor Economice EuropenE si cu Standardele Internationale de 
Contabilitate. 
 
Bazele contabilităţii 
 
Societatea efectuează înregistrările contabile în lei româneşti (“ROL”), în conformitate cu 
Reglementările Contabile şi de Raportare (“RCR”) emise de Ministerul Finanţelor 
Publice. 
 
Utilizarea estimărilor 
 
Întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu Reglementările Contabile Româneşti 
armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele 
Internaţionale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 
nr. 94/2001 cere conducerii Societăţii să facă estimări şi ipoteze care afectează valorile 
raportate ale activelor şi pasivelor, prezentarea activelor şi datoriilor contingente la data 
întocmirii situaţiilor financiare şi cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. In 
concordanta cu prevederile de mai sus Societatea considera ca a facut estimari 
rezonabile asupra valorilor raportate ale activelor si pasivelor fata de datele cunoscute. 
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Conversia tranzacţiilor în monedă străină 
 
Tranzacţiile Societăţii în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data 
tranzacţiilor (valoarea in vama la curs DVI). Câştigurile şi pierderile rezultate din 
decontarea tranzacţiilor într-o monedă străină sunt recunoscute in contul de profit si 
pierdere la data inregistrarii acesteia. Câştigurile şi pierderile la inchiderea exercitiului 
financiar rezultate din evaluarea soldului imprumutului extern (BIRD) sunt recunoscute in 
contul de profit si pierdere. 
 
Capital social 
 
Capitalul social este recunoscut în contabilitate la valoarea nominalå a tuturor actiunilor 
din care este compus si include rezervele din reevaluårile legale efectuate în anii 
anteriori administrate de HG 945/1990, HG 26/1992 , HG 500/1994 si H.G.403/2000. 
 
Rezultatul reportat 
 
Transferul profitului nerepartizat/pierderii nerecuperate in rezultatul reportat s-a facut la 
valoarea contabila din momentul transferului. Acelasi tratament l-a suportat si reducerile 
din “Rezultat reportat”. La sfarsitul exercitiului financiar, rezultatul reportat este 
recunoscut in situatiile financiare la costul istoric. 
 
Rezervele 
 
Rezervele sunt recunoscute in situatiile financiare in baza principiului costului istoric. 
Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve in functie de natura si scopul 
pentru care au fost constituite. 
 
Subventii 
 
In conformitate cu IAS 20, o subventie trebuie recunoscuta ca un element de pasiv in 
situatiile financiare numai daca exista suficienta siguranta ca: 

 intreprinderea va respecta conditiile atasate acordarii ei; 
 subventia va fi primita. 

Subventiile sunt transferate in contul de profit si pierderi, ca venit, pe o baza sistematica 
si rationala, pe masura ce sunt inregistrate si costurile care au fost acoperite din 
acestea. La sfarsitul exercitiului financiar, subventiile sunt recunoscute in situatiile 
financiare la costul istoric. 
 
Imobilizari corporale si necorporale 
 
Imobilizarile corporale sunt recunoscute în bilant in anul 2005 la valoarea justa care 
include rezervele din reevaluårile legale efectuate în anii anteriori administrate de HG 
945/1990, HG 26/1992 , HG 500/1994, HG 403/2000 si HG 1553/2003. 
 
Imobilizarile necorporale sunt recunoscute in bilant la costul istoric intrucit acestea nu au 
suferit reevaluari. 
 
Duratele de utilizare si metodele de amortizare ale activelor pentru anul 2005 sunt 
stabilite în conformitate cu prevederile H.G.2139/2004 si Legea nr.15/1994 cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Valoarea amortizabila este egala cu valoarea contabila a activului respectiv . 
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Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile corporale sunt recunoscute ca active si 
majoreaza valoarea lui initiala numai atunci cand acea cheltuiala imbunatateste 
performanta estimata initial si intreprinderea va obtine beneficii economice viitoare. 
Cheltuielile privind reparatiile sau intretinerea imobilizarilor corporale facute cu scopul de 
a mentine parametri de functionare sunt inregistrate in contabilitate ca si cheltuieli ale 
perioadei. 
 
Imobilizari in curs 
 
In conformitate cu IAS, imobilizarile in curs se recunosc initial in patrimoniu pe baza 
conventiei costului istoric. Transferurile din imobilizari in curs se efectueaza la valoarea 
contabila a acestora de la data operatiunii.  
 
Titluri de participare 
 
Titlurile de participare sunt prezentate la cost istoric. Acestea nu sunt tranzactionabile si 
sunt nesemnificative ca valoare. 
 
Stocuri 
Costul stocurilor cuprind toate costurile aferente achizitiei, precum si alte costuri 
suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc.  
 
La iesire stocurile se evalueaza prin metoda FIFO (primul intrat – primul iesit). 
 
Terti 
 
Datoriile si creantele in lei sunt recunoscute in contabilitate pe baza conventiei costului 
istoric. La sfarsitul exercitiului financiar, datoriile/creantele se evalueaza la costul istoric, 
mai putin orice depreciere inregistrata in cazul creantelor . 
 
Datoriile si creantele in devize 
 
Datoriile si creantele in devize se inregistreaza in contabilitate in lei la cursul de schimb 
in vigoare la data efectuarii operatiunilor . 
Operatiunile in valuta sunt inregistratye in momentul recunoasterii initiale in moneda de 
raportare, aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si 
moneda straina la data efectuarii tranzactiei. 
 
Cheltuieli si venituri 
 
In conformitate cu prevederile IAS, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt 
recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc, si sunt inregistrate in 
evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente pe 
principiul independentei exercitiului si al contabilitatii de angajament. Veniturile exclud 
Taxa pe Valoare Adaugata si cuprind valuarea bunurilor vindute si a serviciilor prestate. 
 
Împrumuturi 
 
Împrumutul pe termen lung( BIRD) este recunoscut iniţial la cursul istoric. Imprumutul 
(BIRD) in valuta genereaza ulterior diferente de curs in cheltuielile anului (costurile 
perioadei) aferente obligatiei achitate in cursul aceluiasi an , si sunt reluate la venituri pe 
masura inregistrarii pe cheltuielile perioadei a diferentei de curs aferenta ce se suporta 
din cota de dezvoltare si modernizare constituita in conformitate cu HG 765/1994, HG 
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240/1997, HG 168/1998. Diferentele de curs, favorabile/nefavorabile, aferente soldului 
obligatiei neachitate (Imprumutul BIRD) la inchiderea exercitiului financiar sunt evaluate  
la cursul de schimb comunicat de MFP la 31.12.2005 si sunt cheltuieli sau venituri ale 
perioadei  in conformitate cu dispozitiile legale . Dobânda platita sau de platit in cursul 
anului se inregistreaza pe cheltuielile perioadei, conform contabilitatii de angajament si 
are acelasi regim cu diferenta de curs aferenta obligatiei achitate. 
 
Pensii şi alte beneficii după pensionare 
 
Pe parcursul desfăşurării activităţii sale, Societatea face plăţi în numele angajaţilor 
proprii către sistemul de pensii de stat, asigurările de sănătate şi fondul de şomaj. Toţi 
angajaţii Societăţii sunt membri ai planului de pensii al statului român. 
 
Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, în 
consecinţă, nu are nici un fel de alte obligaţii referitoare la pensii. În plus, Societatea nu 
este obligată să ofere beneficii suplimentare angajaţilor. 
 
Dividende 
 
Dividendele sunt recunoscute în anul în care sunt aprobate de Adunarea Generala a 
Actionarilor. 
 
Managementul riscului financiar 
 
Societatea este expusă fluctuaţiilor cursului de schimb valutar prin datoria generată de 
împrumuturile exprimate în valută si dobinzii fluctuante a creditelor externe angajate 
pentru modernizarea Sistemului de Transport. 
 
Trebuie mentionat ca societatea nu a aplicat IAS 29 –“Prezentarea conturilor in 
economiile hiperinflationiste”, ce se refera la evaluarea prin metode care sunt destinate 
sa tina seama de inflatie pentru elementele prezentate in bilant, inclusiv capitalurile 
proprii si contul de profit si pierdere. 
 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2005 
 
7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI 

 
La 31.12.2005 capitalul social este de 45.873.920,40 RON in conformitate cu  
Certificatului de Inscriere de Mentiuni nr. 18279/30.03.2005 eliberat de O.R.C. 

In cursul anului 2005, capitalul social al S.C. Conpet S.A. a suferit o reducere cu 
1.195.590 lei ce reprezinta diferenta dintre valoarea contabila ramasa neamortizata la 
data de 31.12.2003 si valoarea contabila ramasa neamortizata la data de 10.08.2004, 
data la care s-a realizat predarea bunurilor de catre Petrotrans in conformitate cu 
prevederile OUG nr. 35/2004  

 

Capitalul social este impartit in 13.901.188 actiuni nominative cu valoare nominala de 
3.30 lei fiecare. 
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Structura sintetica a Registrului consolidat la 31.12.2005 era urmatoarea: 

 Actionari Numår de 
actiuni 

Valoare 
nominalå 

Valoare 
(RON) 

Procent 
(%) 

1. Ministerul Economiei si 
Comertului 12.063.452 3.30 39.809.391,60 86,7800

2. Actionari persoane juridice 
(SIF Muntenia SA si alte 
pers.juridice) 

772.323 3.30 2.548.665,90 5,5558

3. Actionari persoane fizice  1.065.413 3.30 3.515.862,90 7,6642
TOTAL 13.901.188 45.873.920,40 100,0000

 
Capitalul social este recunoscut initial in contabilitate la valoarea nominala a actiunilor 
din care este compus cuprinzand si rezerve din reevaluari inregistrate pana in anul 
2001. Rezervele din reevaluarea efectuata in baza HG1553/2003 nu sunt creditate in 
capitalul social. 
 
In cursul anului 2005, S.C. Conpet S.A. a predat catre S.C. Petrotrans S.A. bunuri la 
valoarea contabila nereevaluata ramasa neamortizata la data de 31.05.2005, in 
conformitate cu prevederile O.U.G. 37/2005. Reducerea capitalului social cu valoarea 
bunurilor predate se va inregistra in evidenta contabila in anul in anul 2006, conform 
Certificatului de Inscriere de Mentiuni nr.11916/13.03.2006. 
 
Obligatiuni 
Societatea nu are emise obligatiuni la 31 decembrie 2005. 
 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2005 
 
8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII 
 
a) Salarizarea directorilor si administratorilor 
 
Salarizarea directorilor executivi se face conform prevederilor contractului colectiv de 
munca si a contractelor individuale de munca. 
Salarizarea directorului general se face in conformitate cu prevederile O U G nr 79/2001, 
coroborate cu OUG nr. 3/2006. 
Indemnizatia pentru administratori este stabilita de A GA. 
 
Societatea nu detine obligatii contractuale catre fostii directori si administratori si nu a 
acordat  avansuri sau credite actualilor directori si administratori. 
 
Societatea nu are asumate obligatii viitoare de natura garantiilor in numele 
administratorilor. 
 
Societatea nu are un program de pensii viitoare, pentru personal in mod special, 
contribuind la programul national de pensii conform legislatiei in vigoare. 
 
b) Salariati 
 
Numarul total de angajati la 31 decembrie 2005 a fost de 2208 fata de 2857 in exercitiul 
financiar incheiat la 31 decembrie 2004. Scaderea numarului de angajati in anul 2005 
fata de anul 2004 s-a datorat in principal predarii activitatii de trasnport produse 
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petroliere prin conducte, cu personalul aferent, de la S.C. PETROTRANS S.A. Ploiesti, 
in baza O.G. nr.37/2005. 
Din totalul de 2208 angajati,1023 reprezinta angajati direct productivi , 522 reprezinta 
angajati indirect productivi , 164 angajati tehnic productivi, 289 angajati administratie si 
210 angajati deservire generala. 
Valoarea totala a salariilor acordate in cursul exercitiului financiar 2005 a fost de 
35.924.272 lei 
c) Conducerea societatii a fost asigurata de un Consiliu de Administratie format din 5 

persoane cu urmatoarea componenta: 
 
De la 01.01.2005 pana la data de 11.03.2005 Consiliul de Administratie a fost format 
din: 
 
Nr. crt. Nume si prenume Functia Profesia 
1. PETRESCU PETRE Presedinte Inginer 
2. PALADE GHEORGHE Membru Inginer 
3. STEFANESCU GABRIEL Membru Inginer 
4. CONDREA CORNEL Membru Inginer 
5. TRIFAN CORNEL Membru Inginer 
 
De la 11.03.2005 pana la data de 01.06.2005, Consiliul de Administratie a fost format 
din: 
 
Nr. crt. Nume si prenume Functia Profesia 
1. ILASI LIVIU Presedinte Inginer 
2. MESCA DARIUS DUMITRU Membru Inginer 
3. PANAIT CORNELIA LUMINITA Membru Inginer 
4. CONDREA CORNELIU Membru Inginer 
5. PALADE GHEORGHE Membru Inginer 
 
Incepand cu 01.06.2005 Consiliul de Adminisrtratie este format din: 
 
Nr. crt. Nume si prenume Functia Profesia 
1. ILASI LIVIU Presedinte Inginer 
2. MESCA  DARIUS  DUMITRU Membru Inginer 
3. DINU IOAN CORNELIU Membru Inginer 
4. ALBULESCU MIHAI Membru Dr. Inginer 
5. PALADE GHEORGHE Membru Inginer 
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NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2005 
 
9. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 
 
Indicatori  economici  
 
a)  INDICATORI DE LICHIDITATE 
 
ANUL 2004 
 
LICHIDITATE CURENTA    Active curente /Datorii curente   1,367 
LICHIDITATE IMEDIATA  Active circ.-stocuri/Datorii curente  0,952 
 
ANUL 2005 
 
LICHIDITATE CURENTA    Active curente /Datorii curente   2.296 
LICHIDITATE IMEDIATA  Active circ.-stocuri/Datorii curente  1.786 
 
Indicatorul lichidităţii curente (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul 
lichidităţii imediate (indicatorul test acid) exprima de cate ori se cuprind datoriile curente 
in activele curente, respectiv in active curente mai puţin stocuri. Evolutia indicatorilor 
este in continuare crestere, astfel ca la sfarsitul anului 2005 solvabilitatea pe termen 
scurt este suficienta. 
 
b) INDICATORI DE RISC 
 
ANUL 2004 

 
GRADUL DE INDATORARE Capital imprumutat/Capital propriu *100 36,47% 
INDIC.PRIVIND ACOPERIREA DOBANZILOR: 

Profit inaintea platii dob.si imp.profit/ch.dobanzi:             3,86% 
 
ANUL 2005 

 
GRADUL DE INDATORARE Capital imprumutat / Capital propriu *100 29.86 % 
INDIC.PRIVIND ACOPERIREA DOBANZILOR: 
  Profit inaintea platii dob.si imp.profit / ch.dobanzi:         4.44% 
 
Gradul de îndatorare al capitalului propriu exprima de cate ori se cuprinde capitalul 
împrumutat (credite pe o perioada mai mare de un an) in capitalurile proprii si reflecta 
structura de finanţare a societatii la încheierea exerciţiului financiar. Scaderea gradului 
de indatorare in anul 2005 fata de anul 2004 indica o crestere a finantarii activitatii 
societatii din surse proprii. 
 
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile 
cu dobânda din profitul înaintea dobânzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului 
este mai mica cu atât poziţia societatii este considerata mai riscanta. Prin faptul ca acest 
indicator a crescut in anul 2005 fata de anul 2004 denota o diminuare a riscului. 
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c) INDICATORI DE ANALIZA A ROTATIEI ELEMENTELOR PATRIMONIALE. 
 
AN 2004 
VITEZA DE ROTATIE A STOCURILOR 
 Costul vanzarilor / stoc mediu       8,11 ori  
AN 2005 
VITEZA DE ROTATIE A STOCURILOR 
 Costul vanzarilor / stoc mediu         8,15 ori 
AN 2004 
VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR –CLIENTI 
Sold mediu clienti / cifra de afaceri *365     42,41 zile 
AN 2005 
VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR –CLIENTI 
Sold mediu clienti / cifra de afaceri *365     34,46 zile 
 
Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi exprima numărul de zile pana la data la care debitorii 
isi achita datoriile câtre societate si arata astfel eficacitatea întreprinderii in colectarea 
creanţelor sale. Scaderea numarului de zile in anul 2005 indica o reducere a numarului 
de zile pentru recuperarea creantelor. 
 
AN 2004  
VITEZA DE ROTATIE A CREDITELOR – FURNIZORI 
Sold mediu furnizori / achizitii de bunuri (fara serv)*365   58,70 zile 
AN 2005  
VITEZA DE ROTATIE A CREDITELOR – FURNIZORI 
Sold mediu furnizori / achizitii de bunuri (fara serv)*365   56,58 zile 
AN 2004 
VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE  
Cifra de afaceri / Active imobilizate         0,65 ori 
AN 2005 
VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE   
Cifra de afaceri / Active imobilizate         0,75 ori 
AN 2004 
VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR TOTALE  
Cifra de afaceri / Total active          0,51 ori 
AN 2005 
VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR TOTALE  
Cifra de afaceri / Total active          0,54 ori 
 
Viteza de rotaţie a creditelor-furnizori exprima numărul de zile de creditare pe care 
societatea ii obţine de la furnizorii săi.  
 
Viteza de rotaţie a active/or imobilizate evaluează eficienta managementului activelor 
imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.  
 
Viteza de rotaţie a activelor totale evaluează eficienta managementului activelor totale 
prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.  
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d) INDICATORI DE PROFITABILITATE  
 

AN 2004 
RENTABILITATEA CAPITALULUI ANGAJAT 
Profit inaintea platii dobanzii si imp.profit/capital angajat  0,061 ori 
AN 2005 
RENTABILITATEA CAPITALULUI ANGAJAT 
Profit inaintea platii dobanzii si imp.profit/capital angajat  0,058 ori 

 
Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl obţine societatea la o 
unitate de resurse investite. Societatea a înregistrat profit atat in anul 2004 cat si in anul 
2005.  
 
e) INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE  

 
AN 2004 
REZULTATUL PE ACTIUNE 
Profitul atribuit actiunilor comune / nr.de actiuni comune  0.87 lei / actiune 
AN 2005 
REZULTATUL PE ACTIUNE 
Profit net atribuibil actiunilor comune / nr.de actiuni comune 1.04 lei / actiune 
 
Rezultatul pe actiune de baza este calculat prin raportarea  rezultatului net la numarul 
mediu ponderat de actiuni ordinare in circulatie pe parcursul anului. 
 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2005 
 
10. ALTE INFORMATII 
 
Informatii cu privire la prezentarea societatii: 
 
S.C. “CONPET” S.A., constituita in baza H.G. 1213/20.11.1990, cu sediul in PLOIESTI, 
B-dul Independentei, nr.7, este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al 
Municipiului Ploiesti, cu nr. J29/6/22.01.1991. 
Domeniul principal de activitate este cod CAEN 603 – transporturi prin conducte, 
(respectiv transportul titeiului, gazului, etanului si condensatului). 
La inceputul anului 1901 ia fiinta societatea anonima “CONDUCTUL NATIONAL” cu 
sediul in Ploiesti, obiectul de activitate fiind transportul titeiului prin conducte. In anul 
1904, aceasta societate fuzioneaza cu societatea “BUSTENARI”, iar in 1905 cu 
“CREDITUL PETROLIER”. 
Activitatea fiind profitabila, societatea s-a dezvoltat an de an astfel incat, in anul 1912 
era deja proprietara unei retele de conducte de circa 180 km. In anul 1922, societatea 
“CREDITUL PETROLIER” este absorbita de societatea “CONCORDIA” care isi creeaza 
un serviciu special de conducte si rezervoare, cu o agentie de centralizare la Ploiesti. In 
anul 1937 reteaua de conducte ajunsese la 620 km si la 87.000 tone capacitate de 
inmagazinare.In urma nationalizarii din anul 1948, industria de petrol se comaseaza in 
trei unitati: “SOVROMPETROL”, “PETROLIFERA MUNTENIA” si “PETROLIFERA 
MOLDOVA”, fiecare ocupandu-se si de transportul produselor petroliere. In anul 1950, 
intreaga industrie de petrol din Romania se concentreaza sub o singura conducere 
“SOVROMPETROL” in cadrul careia se infiinteaza “Directia de Marfuri si Transpoarte”, 
avand in subordine si cele doua unitati de transport titei si gazolina nou infiintate, 
respectiv Oficiul de Conducte Titei Ploiesti si Oficiul de Conducte Titei Moinesti. Cu 
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aceasta ocazie transportul titeiului si gazolinei se separa de cel al produselor petroliere. 
In anul 1956 ia fiinta “INTREPRINDEREA TRANSPORT TITEI PRIN CONDUCTE” 
(I.T.T.C.) Ploiesti, care devine o veriga importanta in lantul care leaga schelele de 
extractie de rafinarii si din care a rezultat SC CONPET SA. 
 
Obiectul principal de activitate il reprezinta transportul titeiului, gazolinei si etanului prin 
conducte si cai ferate – cod CAEN 603. Aceasta activitate este organizata teritorial in 
cinci regionale care asigura transportul produselor din tara, respectiv Muntenia, Arges, 
Oltenia, Ardeal, Moldova, iar pentru transportul titeiului din import, regionalele Constanta 
si Baraganu. Regionalele au in componenta sectoare, in cadrul carora functioneaza statii 
de pompare, depozite, rampe, etc. 
 
Informatii privind relatiile cu intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care 
se detin titluri de participare strategice: 
 
S.C. “CONPET” S.A. detine titluri de participare in valoare de 5.000 lei, reprezentand 
3.33% din actiunile REGISTRULUI INDEPENDENT ROMAN din Ploiesti. 
 
Exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si 
cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina. 
 
S.C. “CONPET” S.A. evidentiaza elementele patrimoniale, veniturile si cheltuielile la 
31.12.2005, in conformitate cu IAS 21, astfel: 
 elementele monetare exprimate in valuta au fost raportate utilizand cursul de 

inchidere a exercitiului financiar; 
 elementele nemonetare exprimate în moneda nationala au fost inregistrate la costul 

istoric iar cele exprimate in valuta au fost raportate utilizand cursul de schimb de la 
data inchiderii exercitiului financiar. 

 
Informatii referitoare la impozitul pe profit 
 
Societatea a inregistrat in evidentele contabile toate peratiunile/tranzactiile/evenimentele 
cunoscute/comunicate pana la data intocmirii situatiilor financiare. Majorarile de 
intarziere pretinse/datorate de societate clientilor/furnizorilor in anul 2005 au fost 
inregistrate in contabilitate si impozitate/deduse cele care au fost facturate de 
compartimentele de specialitatte in cazul clientilor si transmise/notificate in cazul 
furnizorilor. Determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit s-a efectuat in 
conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
Onorariile platite auditorilor 
 
In anul 2005 S.C. Conpet S.A. a inregistrat cheltuieli cu auditorii in valoare de 22.373 lei. 
S-a intocmit raport de audit financiar, in baza OMFP 94/2001 si raport de audit pe 
Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), solicitat de Banca Mondiala. 
 
Angajamente acordate la 31.12.2005 
Societatea nu are angajamente acordate la 31.12.2005. 
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Angajamente primite la 31.12.2005 
 Angajamente primite reprezinta “c/val rate si dob apartamente             420.739 lei 
 Garantii furnizori investitii din surse proprii         108.924 lei 
 Scrisori de garantie bancara furnizori inv proiect (interni si externi) 11.106.225 lei 
 Garantii furnizori productie                   1.791.881 lei 
 Garantii furnizori productie                                                                 11.087.921 

lei 
     Total angajamente primite                            24.515.690 lei  
 
 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2005 
 
 
11. STOCURI 

(mii RON) 
     31 decembrie 2004            31 decembrie 2005 
Materiale consumabile           1.804.512     4.824.309 
Obiecte de inventar in dep.              420.830     1.959.098 
Materiale pentru lucrari 
de reabilitare de natura R.K.         11.818.997              10.327.104 
Materiale si echipamente 
in custodie la terti           3.900.984     3.476.934 
Stoc tehnologic titei         10.529.876   10.467.387 
Marfuri                                                              35.161                                39.174 
Alte stocuri        3.933          14.598 
TOTAL          28.514.293              31.108.604 
 
Stocurile S.C. CONPET S.A.se inregistreaza in gestiune la intrare la pretul de achizitie, 
iar la iesire se evalueaza dupa metoda FIFO. 
 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2005 
 
12. ASPECTE FINANCIARE PRIVIND PROIECTUL DE MODERNIZARE 
 
Prin Hotararea de Guvern nr.765/1994 se aproba cotele de cheltuieli necesare 
completarii surselor proprii de finantare a obiectivelor de investitii, pentru asigurarea 
realizarii, dezvoltarii si modernizarii productiei de substante minerale din sectorul 
extractiv minier, titei si gaze naturale.  
 
Prin Ordinul comun al Ministrului Finantelor Publice si al Ministrului Industriilor 
nr.1798/1995, instructiunile aprobate prin Ordinul comun al Ministrului Finantelor Publice 
si al Ministrului Industriilor nr.1659/28.12.1994, elaborate in baza Hotararii de Guvern 
nr.765/04.11.1994, se aplica si pentru realizarea obiectivelor de investitii ce se executa 
in cadrul S.C. CONPET S.A. PLOIESTI.  
 
Cota de cheltuieli de modernizare si dezvoltare este destinata sustinerii financiare a 
partii locale a Proiectului de Reabilitare a Sistemului National de Transport Titei prin 
Conducte, in completarea sumelor primite prin acordul de imprumut incheiat intre Banca 
Mondiala si statul roman cu garantia Ministerului Finantelor Publice. 
Platile la furnizorii pentru proiectul de modernizare in anul 2005 au fost achitate la 
scadenta. 
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Cota de modernizare constituita in costuri in anul 2005 este in suma de 52.453.424 lei. 
 
In aceeasi perioada s-au achitat : 
Plati furnizori proiect       18.847.349 lei 
Plati rate BM (aprilie si octombrie),dobanzi,comision MFP  15.272.569 lei 
Disponibil/plasamente financiare/acreditive la 31 dec 2005  33.969.760 lei 
(pentru proiectul de modernizare) 
Total         68.089.678 lei 
 
La 31 dec 2005 inregistram avansuri si imobilizari corporale/necorporale in curs ce 
urmeaza a fi puse in functiune in anul 2006 in suma totala de 209.471.670 lei in 
urmatoarea structura pe surse de finantare; 
 

• Finantate din imprumutul BIRD    97.942.306 lei 
• Finantate din cota de modernizare    98.742.280 lei 
• Finantare din surse proprii     12.787.084 lei 

 
Valoarea punerilor in functiune in anul 2005 a fost in suma de 70.508.197 lei, din care: 
 

a) imobilizari corporale 
 
finantate din imprumutul BIRD     15.975.491 lei 
finantate din cota de modernizare               50.668.847 lei 
finantate din surse proprii        3.818.422 lei 
Total        70.462.760 lei 
 
b) imobilizari necorporale 
 
finantate din surse proprii              45.437 lei 
Total                45.437 lei 

 
Situatia soldului contului de imprumut (BIRD) la 31 dec 2005: 
 

SITUATIA 
tragerilor din imprumutul BIRD 

          (USD) 
An Valoare trageri Rate rambursate Sold cont imprumut 

1995 769.685,64 0.00 769.685,64
1996 367.132,97 0.00 367.132,97
1997 1.043.211,28 0.00 1.043.211,28
1998 3.703.627,34 0.00 3.703.627,34
1999 6.604.161,71 1.179.967,77 5.424.193,94
2000 2.145.674,04 2.455.690,49 - 310.016,45
2001 5.054.638,16 2.536.270,57 2.518.367,59
2002 19.888.487,31 2.861.387,77 17.027.099,54
2003 13.085.473,05 3.278.190,51 9.807.282,54
2004 - 2.939.910,49 -2.939.910,49
2005 0 3.301.975.87 -3.301.975.87

Sold la 31.12.2005 52.662.091,50 18.553.393,47 34.108.698,03
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Plati dobânzi si comisioane 
          (USD) 

An Dobanda Comision 
angajament Comision M.F. TOTAL 

1994 0.00 40.193,83 0.00 40.193,83
1995 36.998,11 156.435,86 3.700,33 197.134,30
1996 63.293,38 159.160,13 6.329,33 228.782,84
1997 89.715,00 157.824,03 8.971,50 256.510,53
1998 232.314,55 151.745,52 23.231,46 407.291,53
1999 662.261,06 138.118,08 66.226,10 866.605,24
2000 586.786,71 132.281,21 58.678,67 777.746,59
2001 597.135,13 117.446,98 59.713,51 774.295,62
2002 937.616,29 96.488,26 93.761,63 1.127.866,18
2003 1.799.079,27 44.562,59 179.907,93 2.023.549,79
2004 1.895.888,52 359,07 189.588,86 2.085.836,45
2005 1.786.111,00 0,00 178.611,10 2.085.836.45
Total 8.687.199,02 1.194.615,56 868.720,42 10.750.535,00

 
 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2005 
 
13. EVENIMENTE ULTERIOARE 
 
Ulterior inchiderii exercitiului financiar 2005 s-au derulat urmatoarele: 
 
a) prin Hotararea A.G.E.A. nr.3 din 29.11.2004 s-a aprobat  reducerea capitalului social 
de la valoarea de 45.873.920.40 lei la valoarea de 28.569.842.40 lei, ca urmare a 
transferului de patrimoniu in temeiul O.U.G. nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului 
licentiat al sistemului de transport  prin conducte al produselor petroliere si pentru 
consolidarea mediului concurential privind transportul produselor petroliere, aprobata cu 
modificari de Legea nr. 242/2005, a activitatii de transport produse petroliere , in 
conformitate cu Protocolul de Predare-Primire incheiat la data de 03.08.2005 intre S.C. 
Conpet S.A. Ploiesti si S.C. Petrotrans S.A. Ploiesti 
 
b) obtinerea Certificatului de Inscriere de mentiuni nr. 11916/07.03.2006 in vederea 
reducerii capitalului social. 
 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE 
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2005 
 
14. ERORI FUNDAMENTALE 
 
In conformitate cu IAS 8 “Profitul net sau pierderea neta a perioadei, erori fundamentale 
si modificari ale politicilor contabile“, erorile aparute odata cu intocmirea situatiilor 
financiare aferente uneia sau mai multor perioade anterioare pot fi descoperite in 
perioada curenta. Corectarea acestor erori este inclusa, de obicei, in determinarea 
profitului net sau a pierderii nete a perioadei curente. 

 40 



Erorile fundamentale sunt erorile cu un asemenea efect semnificativ asupra situatiilor 
financiare aferente uneia sau mai multor perioade, incât acele situatii financiare nu mai 
pot fi considerate a fi credibile la data emiterii lor. 
 
In cursul anului 2005 s-a inregistrat in contul „Rezultat reportat-corectare erori 
fundamentale” urmatoarele: 
 
a) Diferenta de cos valutar aferenta rambursarii ratelor BIRD pentru perioada 1999-2004 
rezultata din compararea ratelor  conform scadentar AIS si ratele platite. Aceste 
diferente au fost confirmate prin extrasul transmis de MF la 31.12.2005. 
 
b) Impozit pe profit, dobanzi si penalitati aferente de recuperat pentru perioada 
01.01.2003-30.06.2004 , stabilita prin Raportul de inspectie fiscala nr.4 /03.01.2006; 
 
c) Consum de fond modernizare prin reluare la venituri a acestuia determinata de faptul 
ca in anii 2001-2004 s-au inregistrat pe costuri urmatoarele: 

• Consumuri de piese de schimb pentru reparatii ANSALDO ITALIA; 
• Diferente nefavorabile de curs valutar aferente ratelor achitate in cursul 

exercitiului perioadei 2003-2004, a carei reluare la venituri a fost stabilita prin 
Raportul de inspectie fiscala  nr.4/03.01.2006; 

• Lucrarea „inlocuire conducta transport titei Ø 10 3/4” F1 pe tronson, intre statiile 
de pompare Barbatesti-Orlesti a fost incadrata initial ca investitie; 

 
 
 PRESEDINTE C.A. 
         DIRECTOR GENERAL   DIRECTOR ECONOMIC 
    Ing. Liviu Ilasi     ec. Lucia Dumitrescu 
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AUDIT SI EXPERTIZE FINANCIARE 

SOCIETATEA COMERCIALA GESFINCONTAB 
MIZIL – PRAHOVA e-mail:gesfincontab@home.ro 

 
Raportul auditorului extern independent 

privind  concluziile auditarii situatiilor financiare intocmite la data de 
31.12.2005  de catre SC CONPET SA PLOIESTI 

 
 
1 Noi am fost angajaţi să audităm bilanţul contabil al  SC   Conpet SA Ploiesti  , 

încheiat la data de  31 decembrie 2005, precum şi contul de profit şi pierdere, 
situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru 
exerciţiul încheiat la această dată.  Situaţiile financiare anuale anexate  
prezentului au fost întocmite sub responsabilitatea conducerii Societăţii. In baza 
angajamentului noi am efectuat pe parcursul anului 2005 doua revizuiri limitate 
una pe baza raportarii contabile intocmita la data de 30.06.2005 si alta pe baza 
balantei de verificare intocmita la data de 31.10.2005. Precizam ca noi nu am 
auditat si situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2004. 

 
2 Cifrele de referinta ale situatiilor financiare  auditate , intocmite la data de 

31.12.2005, sunt urmatoarele: 
 Cifra de afaceri _______  269.546.027 lei; 
 Venituri totale ________  292.853.566 lei; 
 Cheltuieli totale_______  274.450.108 lei; 
 Profit brut___________     18.403.458 lei; 
 Profit net ____________   14.536.083 lei; 
 Capitaluri proprii ____      318.164.895 lei; 
 Active imobilizate ___      358.028.204 lei; 
 Active circulante total_     140.086.253 lei; 

 
3 Auditul a fost desfăşurat în conformitate cu Standardele de Audit emise de 

Camera Auditorilor Financiari din România precum si cu Standardele 
intarnationale de Audit .  Aceste Standarde cer ca auditul să fie planificat şi 
executat astfel încât să obţinem o asigurare rezonabilă că situaţiile financiare nu 
conţin erori semnificative. Un audit include examinarea, pe bază de teste, atât a 
sumelor cât şi a celorlalte informaţii cuprinse în situaţiile financiare.  Auditul 
cuprinde de asemenea evaluarea principiilor contabile folosite, a estimărilor 
semnificative făcute de către conducerea Societăţii, precum şi a prezentării de 
ansamblu a situaţiilor financiare. 

 
4 In urma  verificarii  operatiunilor , documentelor si a situatiilor financiare aferente 

exercitiului financiar 2005, puse la dispozitie de catre conducerea unitatii, am 
obtinut o asigurare rezonabila privind obiectivele auditarii  si anume : 

- balanta sintetica si sumele inscrise in conturi sunt in concordanta cu 
operatiunile si fenomenele economice reflectate in documentele 
contabile ; 

- situatiile financiare auditate au fost intocmite pe baza balantei de 
verificare de la 31.12.2005, balanta in care au fost reflectate 
rezultatele inventarierii elementelor de activ si de pasiv ; 

- situatiile financiare impreuna cu notele anexate acestora, balanta 
sintetica de verificare   si  raportul administratorilor ofera suficiente 
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informatii  pentru  efectuarea auditului  fiind  prezentate in conformitate 
cu cerintele OMF 94/2001 ; 

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale 
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ; 

- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei  
financiare,performantei financiare si a celorlalte informatii  referitoare 
la activitatea desfasurata ; 

- societatea comerciala isi desfasoara activitatea in conditii de 
continuitate. 

Aspectele neconforme constatate pe parcursul efectuarii auditului au fost 
discutate cu reprezentantii societatii care in mod operativ au luat masurile 
corespunzatoare.  
Precizam ca noi auditorii am  facut o serie de recomandari pe tot  parcursul 
anului 2005  atat cu ocazia intocmirii  raporatelor  de revizuire limitata dar si a 
raportului final. 

 
5 Mentionam cateva din aspectele  ce au retinut atentia auditorilor si pentru care 

au fost facute recomandari : 
 inventarierea generala a elementelor de activ si pasiv ; 
 estimarea provizioanelor pentru deprecieri de elemente de activ precum si a 

celor pentru riscuri si cheltuieli ; 
 achizitionarea unui program informatic care sa asigure o prelucrare integrata si 

fara risc de eroare a informatiilor ; 
 tratamentul contabil aplicat unor elemente de cheltuieli si de stocuri ; 

 
6 Au mai fost auditate fara a se constata  aspecte care sa ne retina atentia   

urmatoarele activitati : 
 organizarea si conducerea contabilitatii financiare si de gestiune ; 
 modul de organizare si functionare al compartimentului de audit intern ; 
 respectarea disciplinei financiare cu privire la efectuarea operatiunilor de incasari 

si plati in numerar si indeosebi a plafonului de plati in numerar , a depunerii 
regulate a numerarului la banca ; 

 modul de efectuare a platilor si incasarilor in virament precum si realitatea 
soldurilor  disponibilitatilor din conturile bancare ; 

 conducerea registrelor obligatorii prevzute de lege (registrul jurnal, registrul 
inventar, registrul fiscal , registrul unic de control , registrul actionarilor, etc.) ; 

 
In opinia noastra ca  auditori  financiari independenti   , , situatiile financiare  
intocmite  la data de 31.12.2005, confera o imagine fidela pozitiei financiare a 
societatii  precum si a performantei  economice a acesteia pentru  perioada 
auditata , avand in vedere faptul ca  politicile  si principiile contabile utilizate la 
intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile 
contabile aplicabile  . 

 
 
AUDITOR FINANCIAR 
SC GESFINCONTAB SRL 
 
AUTORIZATIA  CAFR  NR. 214/2002   
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DECLARATIE 
 

in conformitate cu prevederile art.113 litera E alineat 1 c) din Legea 297/ 2004  
 
 
S-au intocmit situatiile financiar-contabile anuale la 31.12.2005 pentru : 
 
Persoana juridica:    S.C. CONPET S.A. Ploiesti 
Judetul:     13 - PRAHOVA 
Adresa:  PLOIESTI, B-dul. Independentei, nr. 7, tel. 

0244.401360 
Numar din registrul comertului:  J29/6/22.01.1991 
Forma de proprietate:  26--Societati comerciale cu capital de stat si 

privat autohton si strain (stat>=50%) 
Activitatea preponderenta 
(cod si denumire clasa CAEN):  6030—Transporturi prin conducte 
Cod unic de identificare:  1350020 
Tipul situatiei financiare: AA - aplica reglementarile contabile aprobate 

prin OMF 94/ 2001. 
 
 
Dl. ILASI LIVIU, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director 
General al societatii si D-na. DUMITRESCU LUCIA, in calitate de Director 
Economic, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 
31.12.2005 si confirma ca: 
 
a) Situatiile financiar-contabile anuale s-au intocmit in conformitate cu  
Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice 
Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, versiunea 2005; 
Politicile contabile utilizate respecta reglementarile contabile aplicabile. 
 
b) Situatiile financiar-contabile anuale ofera o imagine corecta si conforma cu 
realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere 
si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata. 
 
c) Raportul administratorilor cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si 
performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si 
incertitudini specifice activitatii desfasurate. 
 
 

Presedintele C.A. 
Director General          Director Economic 
 Ing. LIVIU ILASI    Ec. DUMITRESCU LUCIA 
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