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Societatea CONPET S.A.
Situatia pozitiei financiare la 31 decembrie 2016
(Toate sumele sunt exprimqte in LEI, daca nu este indicat altfel)

STTUATTA POZ|TTEt FTNANCTARE LA 31 DECEMBRIE 2016

31 decembrie 31

2016Nota
decembrie

2015in lei

ACTIVE
Active imobilizate
lmobiliziri corporale
lmobilizdri necorporale
lmobiliziri financiare

Total active imobilizate

Active curente
Stocuri
Crean.te comerciale gi alte
creante
lnvestilii pe termen scurt
Numerar gi echivalente de
numerar
Active delinute in vederea
vAnzirii
Cheltuieli in avans

Total active curente
TOTAL ACTIVE

Capitaluri proprii 9i datorii
Capitaluri proprii
Capital social subscris gi versat
Rezerve legale
Rezerve din reevaluare
Alte rezerve
Rezultatul reportat
Rezultatul exercitiului
Repartizare din profit

Total capitaluri proprii

Venituri in avans
Subventii pentru investitii
Venituri in avans

Total venituri in avans

Datorii pe termen lung
lmpozit pe profit amanat
Provizioane pe termen lung

Datorii comerciale pe termen
lung

Total datorii pe termen lung

5

6

7

14

14

'13

13

IJ
13

IJ
'13

406.097.040 401 .855.814

403.468.873
1.971.202

656.965

398.698 454
2 851 500

305.860

8.548.131

42.356.060

163.053.678

244.598.286

255.475

8.189.1 61

42.204.216

256.149.012

124.120.816

3.031.187

231.234

28.569.842
5.713.968

32.957.666
536.238.701
122.395.850
71.546.604
-1 710.000

795.712.631 764.522.080

I
o

11

10

12

458.811.630 433.925.626

864.908.670 835.78't.440

28.569.842
5.713.968

93.603 955
501 .1 18.931

72.316.398
63.198.986

1 .468.191

15.791
1.281.054

18.234

't.483.982 't.299.288

1 .671 210
3.542.697

95.919
3.719.592

713.683

5.213.907 4.529.194



Societater CONPET S.A.
Situatia pozitiei financiare la 3l decembrie 20 t6
(Toate sumele sunt exprinqte in LEl, daca nu este indicat altfel)

Datorii curente
Datorii comerciale
lmpozit pe profit curent
Alte datorii
Provizioane pe termen scurt
Total datorii curente
Total datorii

TOTAL CAPITALURI PROPRII
9t DATORil

tb
16

20.657 7 56
3.901 860

26 516 050
11.422.484

20.o43.292
3.376.275

22.671.708
'19 339.60317

62.498.150 6s.430.878

67.712.057 69.960.072

864.908.670 835.78't.440

situaliile financiare de la pagina 3 la pagina 59 au fost semnate la data de 20 martie 2017 de
citre:

Director
lng.llasi

Director Economic,

Notele ataiate de la 1 ra 28 constituie parte integranta a acestor situatii financiare.

*<)
OtiP ET ?
s. A.

ec.Toadel Sanda

r ./qil^./



Societatea CONPET S.A.
Situatia profitului sau pierderii si altor elemente ale rezultatului global pentru anul financiar incheiat la 3l decembrie 2016
(Toqte sumele sunt etprimate in LEl, dacd nu este indicat altfel)

STTUAT|A PROFTTULUT SAU PIERDERII 9l ALT-OR ELEMENTE ALE REZULTATULUI
GLOBAL PENTRU ANUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

Nota

20

31 decembrie
2016

31 decembrie
2015

Venituri din exploatare
Venituri din cifra de afaceri
Alte venituri

Total venituri din exploatare

Cheltuieli din exploatare
Cheltuieli privind stocurile
Cheltuieli cu energia gi apa
Cheltuieli cu personalul

Ajustiri de valoare privind imobilizirile
necorporale, corporale
Ajustdri de valoare privind activele curente

Cheliuieli privind prestatiile externe
Alte cheltuieli
Ajustiri privind provizioanele

Total cheltuieli din exploatare

Profitul din exploatare

Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Profit financiar

Profitul inainte de impozitul pe profit

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit
am6nat
Profitul exercitiului

Alte elemente ale rezultatului global
Total alte elemente ale rezultatului global
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT
ANULUI

Rezultat pe acliune

Situaliile financiare^de la
ffnfr*r 

ra pagina

ri "tll" ,

cdtre.

Director General,
lng.llasi Liviu

410.930.324 413.775.442

381.646 066
29.284.258

381 .353.176
32.422.266

lt
(6.265.719)
(9.694.94s)

(111.505.443)

(40 314 868)

(576.500)
(103.807.082)

(66.553.601)

8.094.014

(7 266.420)
(10 052.718)

(105 564.433)

(51.026.628)

547.590
(107.s80.664)

(64.870.033)

1.565.883

23

(330.624.144) (344.247.4231

80.306.180 69.528.019

3 836.545 5.793.178
(109.357) (36.222)

3.727.188 5.756.956

84.033.368 75.284.975

18 (12.571.O2O)

84.256

(13.882.044)

1.796.055

71.546.604 63.'t 98.986

e68,e77l'

(268,877)

71.277.727 63.198.986

8.26

59 au fost semnate la data de 20 martie 2017 de

7.30

Director Economic.
ec.Toadel Sbnda\ ,/uillh.,

integrantd a acestor situa[ii fihanciare.Notele atagate de 1 la 28 constituie parte



societatea CONPET s.A. ( (
lTuat suuLli sunt lxprinit. in LLl. daia nu este indicdt oltlcll
STTUAT|A MOD|FtCARil 6ap

legale reevaluare reportat pierderea profitului
exerciliului

capitaluri
proprii

754.522.080

Rezultatul global al (268.877) 71 .546.604 71.277.727
Majora re
modernizare 53.878.327 53.878.327

Diminuare
modernizare (27 .664 .21O) (27.664.210)

Rezultatul reportat provenit
din corectarea erorilor
contabile

1.183.924 1.183.924

Derecunoagtere (42.606.582) 42.606.582
rezerve din reevaluare
produs petrolier de operare
Reintregire rezervi

Reluarea surplusului
din reevaluare (9.025.258) I.O25.258

lmpozitul pe profit (6144.572) 1 .854.341 (4.286.231)

aferent anului precedent ca
dividend

(63.198.986) (63.198.986)

de

anului curent -scutirea de 1 .710.000 (1 .710.000)

impozit pe profit reinvestit
Soldulla3,ldecembrie20i71o.0oo)795.712.631

lege din profitul
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Societatea CONpET S.A.
'oale sumele sunl in LEl, daca nu este indicqt

SITUATIA MObI ICAPITALUR

social legale reevaluare reportat pierderea

Majorare
modernizare

63.198.986 63.198.986

59.969.620
Dim
modernizare

59.969.620

(31.362.895) (31.362.895)Rezultat reportat provenit
din corectarea erorilorcontabile 725.469 725.469

reevaluare
(14.042.22O) 14.O42.220

Repartizarea profitulrn
aferent anului precedent ca
dividend (sI.434.194) (51 .434.194)

profitului
anului precedent in
rezultatul reportat 51.434.194 (51.434.194)

situa{iile financ'Iare de la pagina 3 la pagina 59 a{ fost semnate ta.data de 20 martie 2017 de cetre:I + 'qr\'

?::l:1,9:f,",, l"/ . r 1.,,u. t Director Economic,i;;i;";fi{:=w_:_.;, 
^ 

u' i
Notele atasate de Ia 1 la 28 constituie partei

. rolaa ti ,

a acestor. situa,tii financiare.

ec.Toade? Sanda



Societatea CONPET S.A.
Situatia fluxurilor de trezorerie la 3l decembrie 2016
Ooate sunele sunt exprimate in L[:l. dace nu este indicat ahlel)

STTUAT|A FLUXURTLOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL iNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2016

LeiETODA DIRECT

Denumirea elementului
lanuarie -
Decembrie

2016

lanuarie -
Decembrie

2015

Fluxuri de numerar din activititi de exploatare:

+ incasiri din prestarea de servicii 402.605.37 4 408 062.352

+ incasdri din dobanzi aferente plasamentelor bancare 1 .817.335 3.940.91 1

+ Alte incasiri 1 0.81 0.743 7 .057 .254

Pldti cetre furnizorii de bunuri si servicii (1 14.569.031) (132 708 569)

Pleti cdtre si in numele anqaiatilor (110.484.958) (105.763.074)

PIAti TVA (50.609.321) (61.559.672)

Plati impozit pe profit (16.577.062\ (13.279.739\

Alte pleti privind activitatea de exploatare (39.197 .454\ (38.449 897)

A Numerar net din activiati de exploatirre 83.795.626 67.299.566

Fluxuri de numerar din activititi de investitie:

t incasiri din vanzatea de imobilizeri corporale 1 063 866 578.403

+ incasdri din cota de modernizare 53.878.327 59.969.621

+ incasiri din investitii financiare pe termen scurt 263.545. 1 1 6 14.240.800

+ incasdri din dobanzi aferente titlurilor de stat 3.460.844

Plati pentru achizitie de imobilizari corporale (s4 576 261\ (43.918.363)

Pleti pentru investitii financiare pe termen scurt (172.095.327\ (259.979.356)

B Numerar net din activitdti de investitie 95.276.565 (229.108.895)

Fluxuri de numerar din activititi de finantare:
+ incasSri dividende transferate Depozitarului Central 2.044.338

Dividende olStite (60 639 058) (49.437 .684\

Numerar net din activitdti de finantarc (58.594.720) (49.437.684)

Cregterea netd a numerarului ji echivalentelor de

numerar=A+B+C=D2-D1

120.477.471 (211.247.013)

D1 Numeraryi echivalente de numerar la

inceputul perioadei
124.120.815 335.367.828

D2 Numerar gi echivalente de numerar la
starsitul perioadei

244.598.286 124.120.815

la care se adaugd:
Titluri de stat sub forma obligatiunilor de staf $l
ce ft ificatel or de trezorerie 161.888.767 253.338.556
Total disponibilitdli la sfdrgitul perioadei

406.487.053 377.459.371

Numerar-ul net din activiteti de exploatare a crescut in anul 2016 cu 23,4 o/o fali de perioada
similard din 2015,in principal, datorite sciderii plStilor citre furnizorii de bunuri 9i iervicii.

Numerarul activitSlii de investilii a inregistrat o crestere in 2016 generate,in principal de
incasarea titlurilor de stat achizitionate in 201 5 gi a dobAnzilor aferente.-

IJ



Societatea CONPET S.A.
Situatia fluxurilor de trezorerie la 3l decembrie 2016
Q oate sunele sunr exprimate in LEl. dace nu este ndicat alfel)

Numerarul net din activitili de finanlare cuprinde plStile de dividende, dar gi incasarea in 201 6
a soldului nedistribuit al dividendelor aferente anului 2014 de la Depozitarul Central. Sumele
platite in 20'16 pentru dividende aferente anului 2015 au fost mai mari cu 9,2 mtlioane lei
comparativ cu anul precedent.

Situatiile financiare de la
cetre:

Director General,
lng.llagi Liviu

z---7-

au fost semnate la data de 20 martie 2017 de

Director Economic,
ec.Toad+r Sanda

Juln/
Notele atagate de 1 la 28 constituie parte integrante a acestor situalii financiare.
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situaliile financiare pentru anul incheiat la 3 I decembrie 2016
lToak sttm?l? sunt ?rptmat? in LLl. docd nu ?sre nclrcar alrlel)

1. Descrierea activitdtii si informalii qenerale

CONPET este o societate pe actiuni, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicate, cu
modificdrile ulterioare, fiind o societate de{inutd public conform terminologiei prevSzute in Legea
ff.2971 2OO4 privind piala de capital, 9i inregistratd la Comisia Nalionald a Valorilor Mobiliare
(actuala Autoritate de Supraveghere Financiard) - Oficiul pentru Evidenla Valorilor Moblliare
(certificat de inregistrare nr. 7 227 I 1997).
Adresa sediului social este Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiegti, jud. Prahova.

Din luna septembrie 20'13, ac,tiunile emise de CONPET se tranzactioneaza pe piata reglementate
administratd de Bursa de Valori Bucuregti, sub simbolul "COTE", sectorul Titluri de Capital,
categoria l. Din data de 5 ianuarie 2015, BVB a aplicat o noue segmentare a pie,tei, iar acliunile
CONPET au fost incluse in categoria Premium.

CONPET S.A. este concesionarul activitatii de operare a Sistemului National de Transport al

liteiului, gazolinei, condensatului gi etanului, calitate dobanditd, in anul 2002, prin incheierea cu
Agenfia Nalionale pentru Resurse Minerale, (A.N.R.M.) autoritatea competenti care reprezinte
interesele statului in domeniul resurselor de petrol, a Acordului Petrolier de Concesiune, aprobat
prin H.G. ff . 7 93125.07.2OO2.

Situaliile financiare sunt intocmite in baza reglementerilor contabile conforme cu Standardele
lnternalionale de Raportare Financiard aprobate prin Ordinul Ministerului Finanlelor Publice nr.

2844t2016.

infiintarea Societdlii

CONPET este constituite in baza H. G. 1213120.11 .1990 privind infiinlarea de societali comerciale
pe actiuni in industrie, in temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitetilor economice de
stat ca regii autonome gi societdli comerciale, prin preluarea intregului activ gi pasiv al fostei
intreprinderi de Transport litei prin Conducte (l.T.T.C.).

Dupa cum este prezentat in Nota 13, la 31 decembrie 2016 aclionarii societdlii sunt:
o Statul RomAn prin Ministerul Energiei, avand in posesie 5.083.372 acliuni reprezentand

58,72o/o din capitalul social,
o persoane jurjdice cu 2.785.694 actiuni reprezentand 32,18 ok si
o persoane fizice cu 788.462 acliuni reprezentAnd 9,10 %.

Misiunea Societdlii

Misiunea CONPET este exploatarea Sistemului Natronal de Transport prin Conducte in condilii
de sigurantd si eficiente, acces liber la capacitatea disponibile a srstemului tuturor solicitantilor,
persoane juridice autorizate, in condi{ii egale, in mod nediscrim inatoriu si transparent.

Alte informalii legate de activitatea Societdtii

Potrivit actulul constitutiv, activitatea principalS a societitii este transportul de titei, gazolinS, etan
9t condensat prin conducte si cu vagoane cisterna pe calea ferate de la rampeie de incdrcare Ia
benefictari, pentru zonele petrolifere care nu sunt racordate la conductele magistrale de transport,
in scopul aprovizionirii rafiniriilor cu titei si derivate ale acestuia din produclia internd 9i cu !i!ei
din import (cod CAEN 4950-'transporturi prin conducte").
CONPET presteazi servicri de transport pentru clienlii sdi, atdt prin Sistemul National de
Transport al tileiului concesionat in baza acordului petrolier de concesiune, cAt si pe calea ferati,
de la rampele de incircare la beneficiari, pentru zonele petrolifere care nu sunt racordate la
conductele magistrale de transport.

l0



Societatea CoNPET S.A.
Note explicative la situa,tiile financiare pentru anul incheiat la 3l decembrie 2016
lToate sunete sunt emritnate in LEL dacd nu este indicat altfel)

Sistemul Nalional de Transport al ,titeiului reprezinta ansamblul conductelor magistrale

interconectate care asigure colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui

provenit din import gi transportul lul de la punctele de predare, la unitdlile de prelucrare, prin

utilizarea statiilor de pompare, rampelor de incSrcare - descdrcare pe calea ferata, precum 9i a

instalaliilor, echipamentelor gi doterilor aferente acestora.

Concesionarul Sistemului Nalional de Transport al lileiului are calitatea de transportator comun

gi obligalia de a asigura, potrivit prevederilor legale, accesul liber la capacitatea disponibilS a

sistemului tuturor solicitan.tilor, persoane juridice autorizate, in conditii egale, in mod

nediscriminatoriu gi transparent.

Sistemul Nalional de Transport al lileiului apaqine domeniului public al Statului Rom6n, este in

administrarea ANRM (conform prevederilor Legii Petrolului), are aproximativ 3.800 km de

conducte, cu o capacitate de transport de 18,5 milioane tone/an.

Mediul legislativ

Activitatea in domeniul petrolier este reglementate de Agenlia NationalS pentru Resurse Minerale

('ANRM') - organ de specialitate al administraliei publice centrale, cu personalitate juridice, in

subordinea Guvernului.
Potrivit prevederilor Legii petrolului nr.238 din 7 iunie 2004 Agenlia Na.tionald pentru Resurse

Minerale are calitatea de Concedent al bunurilor din domeniul public, concesionate operatorilor
din industria petroliera, alSturi de alte autoriteli ale statului, negociaza gi incheie in numele statului

acorduri petroliere; acordi licenJe de concesiune minierd si permise de exploatare; emite acte de

reglementare, norme, instructiuni, ordine gi regulamente; controleazd respectarea de cdtre titularii
acordurilor petroliere, a condiliilor licenfelor de concesiune si permiselor de exploatare;
gestioneaze Sistemul Nalional de Transport prin conducte al !i!eiului 9i gazelor naturale si

reglementeazd activitSlile de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune a sistemului,
incheiate cu societatile nalionale/ comerciale nominalizate de Guvern; anuleazd actele de
concesiune/administrare, etc.
in condiliile in care, ANRM aprobe prin Ordin tarifele pentru serviciul de transport prin Sistemul
Nalional de Transport al liJeiului, gazolinei, condensatului si etanului, deciziile luate de cdtre
ANRM pot avea efecte semnificative asupra activitdlii Societdtii.

Tariful pentru prestarea serviciului de transport prin Sistemul Nalional de Transport al lileiului,
gazolinei, condensatului gi etanului

Tariful de transport reprezinti contravaloarea serviciului de transport prestat de titularul acordului
petrolier de concesiune-CoNPET in calrtate de transportator comun, pentru transportul, prin
Sistemul Nalional de Transport al titeiului, al unei tone de petrol intre punctele de preluare a
petrolului de la producatorii interni sau din import si punctele de predare la rafindrii. lnstrucliunile
privind criteritle, metodologia si procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul
prin Sistemul National de Transport sunt elaborate de ANRM, in calitate de autoritate competenta,
in baza atributiilor si competentelor conferite prin Legea N. 23812004, cu modificirile si
completarile ulterioare.

Tarifele de transport aprobate de cetre ANRM, sunt diferite pentru cele doud subsisteme din
componenta Sistemului Nalional de Transport, respectiv subsistemul pentru transportul !i!eiului,
condensatului, gazolinei si etanului din produclia interni si subsistemul pentru transportul !i!eiului
din import. in functie de caracteristicile tehnice si de regimul de exploatare al fiecdrui subsistem,
determinarea tarifelor se face prin alocarea valorii serviciului de transport la cantitdlile de !i!ei

tl



Societatea ('ONPE'l s.A.
Note explicativc la situaliile financiare pentru anul incheiat la 3l decembrie 2016
, toar. stmele vm eronnate n I Et da.anue,n ndrur alrfcl)

transportate pentru beneficiari, pe distantele corespunzitoare, utilizandu-se metodologia cost
plus marja brutd de profit. Tarifele de transport includ:

- costul de operare, care cuprinde: cheltuieli cu materiale, cheltuieli cu personalul, cheltuieli pentru

mentenanla conductelor, cheltuielile cu energia, gazele gi apa, costuri cu amortizarea mijloacelor

fixe, redevenla 9i alte taxe aplicabile transportatorului, cheltuielile privind asigurarea pazei

conductelor, cheltuieli cu ecologizarea, alte cheltuieli;
- cota de modernizare gi dezvoltare;
- o marja rezonabile a profitului.

lndici bursieri

in anul 2016 CONPET S.A. era inclusi in 5 indici ai Bursei de Valori Bucuregti, din totalul de 9,

si anume: BET Plus, BET-NG, BET-BK, BET-XT 1i BET'XT'TR.
Ca o incununare a eforturilor depuse de cetre societate, in data de 6 octombrie 2016 Consiliului
Bursei de Valori Bucuregti a tuat decizia ca societatea CONPET S.A. sd fie cuprinsd in
primul Watchlist pentru includerea in indicii BET 9i BET-TR, fiind de altfel prima 9i singura
com pan i e no m i nal izate.
lndicele de referinla BET reflecti evolulia celor mai tranzaclionate companii de pe piata

reglementata a B.V.B., criteriul principal de selectie al societelilor din indice fiind lichiditatea.
lndicele BET-TR reflecta atat evolutia prelurilor companiilor componente, cdt gi dividendele oferite
de acestea.
Potrivit regulilor pentru indicii BET si BET-TR, acegtia trebuie sd reflecte evolutia celor mai

tranzaclionate companii listate la B.V.B. 9i sa respecte cele mai inalte standarde privlnd relaliile
cu investitorii gi guvernanla corporativa.
in urma gedinlei trimestriale a Comisiei lndicilor, din data de 03.03.2017, CONPET S.A. a fost
inclusd in indicii BET gi BET-TR ai Bursei de Valori Bucuresti, afl6ndu-se astfel in componenta a
7 indici din totalul de 9.
La data de 31.12.2016, CONPET S.A. avea o capitalizare de aproximativ 682.213.206 lei
(150.230.827 EURO), ocup6nd pozilia 16 in "Top 25 al emitenlilor dupd capitalizare".

2. Bazele intocmirii

(a) Declaralia de conform itate
Aceste situalii financiare individuale ale Societdtir au fost intocmite in baza reglement5rilor
contabile conforme cu Standardele lnternationale de Raportare Financiard ('IFRS') aprobate prin
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 284412016.
Standardele IFRS reprezintd standardele adoptate potrivit procedurii prevdzute de Regulamentul
(CE) nr. 1 .606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea
Standardelor lnternalionale de Contabilitate si includ standarde si interpreteri aprobate de cdtre
Comitetul pentru Standarde lnternationale de Contabilitate (,,lASB'), Standarde lnternationale de
Contabilitate (,,lAS") gi interpretiri emise de citre Comitetul pentru lnterpretarea Standardelor
lnternationale de Raportare Financiard (,,lFRlC').

(b) Prezentarea situatiilor financiare
Situatiile financiare individuale sunt prezentate in conformitate cu cerintele IAS 1 Prezentarea
situaliilor financiare. Societatea a adoptat o prezentare bazatd pe lichiciitate in cadrul sttuatiei
pozitiei financiare si o prezentare a veniturilor si cheltuielilor in functie de natura lor in cadrul
situaliei rezultatului global, considerAnd ce aceite metode de prezentare ofere informatii care
sunt.credibile si mai relevante decdt cele care ar fi fost prezentate in baza altor metode permise
de IAS 1.
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situa{iile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
(Toate sumele smt exprinote in LEI- dacd nu este indicat altfel)

(c) Moneda functionala gi de prezentare
Situatiile financiare sunt prezentate in lei romanegti (lei), conform reglement;rilor contabile
aplicabile, toate sumele fiind rotunjite la cel mai apropiat leu. Leul romAnesc este gi moneda
funclionald a Societelii, asa cum este aceasta definite de IAS 21 Efectele variatiei cursului de
schimb valutar.

(d) Bazele evaluirii
SituaJiile financiare sunt intocmite la cost istoric, cu exceplia imobilizirilor necorporale gi a
imobilizirilor corporale, altele decAt imobilizirile corporale in curs, care sunt evaluate la valoare
reevaluatS, in timp ce stocurile sunt evaluate la cea mai mica valoare dintre cost ?i valoarea
realizabila nete.
Politicile contabile definite mailos au fost aplicate consecvent pentru toate perioadele prezentate
in aceste situatii financiare.

(e) Continuitatea activite!ii
Situaliiie financiare individuale au fost intocmite av5nd in vedere principiul continuite,tii activitalii.

(f) Estimiri contabile 9i ralionamente profesionale
Pregitirea situatiilor financiare in conformitate cu Standardele lnternalionale de Raportare
Financiar5 ('IFRS') presupune din partea conducerii Societilii utilizarea unor estimeri,
rationamente profesionale si ipoteze ce afecteazi valoarea raportate a activelor, datoriilor,
veniturilor gi cheltuielilor. Estimarile li ipotezele asociate acestor estimari sunt bazate pe

experienla istorice, precum gi pe alti factori consrderali rezonabili in contextul acestor estimeri.
Rezultatele acestor estimeri brmeazA baza ra,tionamentelor profesionale referitoare Ia valorile
contabile ale activelor 9i datoriilor care nu pot fi obtinute din alte surse de informalii. Rezultatele
efective pot fi diferite de valorile estimdrilor.
Estimirile efectuate de societate sunt revizuite atunci cand au loc schimbdri privind
circumstanJele pe care s-a bazat estimarea sau ca urmare a unor noi informalii disponibile ulterior.

(g) Utilizarea estimerilor gi judecdlilor
Societatea (concesionar) a incheiat in 2002 un contract de concesiune cu ANRM (concedent)
potrivit caruia Societatea are dreptul de a utiliza active de patrimoniu public ce includ bunurile
care fac parte din Sistemul Nalional de Transport al tileiului.
Societatea CONPET functioneaza ca o socretate pe acliuni, conform Legii nr. 31/1990 privind
societdlile, republicatd, cu modificarile ulterioare, fiind o societate detinute public conform
terminologiei prevezute in Legea ff.2971 2004 privind piala de capital, este inregistratd la
Comisia Nationald a Valorilor Mobiliare a cirei atributii si prerogative au fost preluate conform
OUG 93/2012 de ASF (Autoritate de Supraveghere Financiara) -bficiul pentru Evidenla Valorilor
Mobiliare (certificat de inregistrare nr. 722711997) ca o societate publici si in consecinte nu intre
sub prevederile IFRIC 12 Acorduri de concesiune a serviciilor care interpreteaza angajamentul
de concesiune a serviciilor de tip " public-privat.,'

3. Politici contabile

in cele ce urmeazd sunt descrise politicile contabile semnifrcative, aplicate de cetre societate in
mod consecvent in pregdtirea situaliilor sale financiare.

(a) Tranzactii in monedi striini
Tranzactiile in valute se exprimi in LEI prin aplicarea cursului de schrmb de la data tranzactiei.
Aclivele monetare gi datoriile exprimate in moneda streinA Ia sfarsitul perioadei sunt transformLie
in lei la cursul de schimb de la acea data.
Caitigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate sau nerealizate, sunt inregistrate
in situalia rezultatului global al exerciliului financiar respectiv.
Cursurile de schimb valutar ale principalelor monede sirdine au fost:
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Societatea CONPE'l- S.A.
Note explicative la situaliile financiare pentru anul incheiat la 3 I decembrie 2016
(7'oate su ele sunl exDrimale in LEl. dacd nu este indicat ahfel)

31 decembrie
2016

31 decembrie
2015

RON/EURO
RON/USD
RON/GBP

4,5411
4,3033

4,5245
4,1477

5.2961 6.1466

(b) Gontabilizarea efectului hiperinfl aliei
in conformitate cu IAS 29 Raportarea financiard in economiile hiperinflationiste, situaliile
financiare ale unei entitdli a cdrei moneda functionali este moneda unei economii
hiperinflationiste trebuie prezentate in unitatea de masurd curent; la data incheierii exerciliului,
adice elementele nemonetare sunt retratate folosind un indice general al preturilor de la data
achiziliei sau a contributiei.
Prin urmare, valorile raportate in termenii puterii de cumpirare la data de 31 decembrie 2003
sunt tratate ca baze pentru valorile contabile din aceste situalii financiare.
intrucAt caracteristicile mediului economic din RomAnia indicd incetarea hiperinflaliei, incepind
cu 1 ianuarie 2004, Societatea nu mai aplicd prevederile IAS 29.

(c) lnstrumente financiare
(i) Active financiare nederivate
Societatea recunoagte initial activele financiare (creditele, creanlele gi depozitele) la data la care
au fost initiate.
Toate celelalte active financiare (inclusiv activele desemnate la valoare luste prin contul de profit
qi pierdere) sunt recunoscute inilial la data tranzacliondrii, cAnd Societatea devine parte a
conditiilor contractuale ale instrumentului.
Orice interes in activul financiar transferat care este creat sau pdstrat de cetre Societate este
recunoscut separat ca un activ sau o datorie.
Activele si datoriile financiare sunt compensate, iar in situatia pozitiei financiare este prezentata
valoarea net6 numai atunci cand Societatea are dreptul legal de a compensa valorile si
intenlioneaz5 fie si le deconteze in baza neti, fie si realizeze activul ii sd stinga obligalia
simultan. Societatea detine urmitoarele active financiare nederivate: numerar gi echivalente de
numerar, creanle si active financiare disponibile pentru v6nzare.

lnvestilii pe termen scurt
Contabilitatea trezoreriei asiguri potrivit pct. 92 din Otdinul 284412016 evidenta existentei si
miscirii investitiilor pe termen scurt, disponibilitelilor in conturi la bdnci/casierie, crediteldr
bancare pe termen scurt gi altor valori de trezorerie.
ln categoria investitiilor pe termen scurt sunt cuprinse titlurile de stat. obligatiuni de stat, precum
qi certificate de trezorerie, care au fost achizitionate in vederea realiz5rii unur profit pe termen
scu rt.
La intrarea in Societate, investitiile pe termen scurt se evalueazd Ia costul de achizitie, prin care
se intelege preful de cumpirare sau la valoarea stabilitd potrivit contractelor.

Creante
Creanlele sunt active financiare cu pldti fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piali
activi. Creantele cuprind creanle comerciale si alte creante.

Numerar gi echivalente de nLrmerar
Numerarul si echivalentele de numerar cuprind sumele evidentiate in conturi de numerar, conturi
curente' depozite rambursabile la termen si alte echivalente de numerar. Disponibilititile bdnesti
in valutd sunt reevaluate la cursul de schimb de la sfersitul perioadei.
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situatiile financiare pentru anul incheiat la 3 I decembrie 2016
(Toate sumele sunt exDrinate in LEI, dacd nu este indicat ahfel)

(ii) Datorii financiare nederivate
Societatea recunoagte in contabilitate datoriile financiare nederivate la data tranzac!ionerii, atunci
cend Societatea devine parte a condi,tiilor contractuale ale instrumentului. Societatea poate de!ine
urmdtoarele datorii financiare nederivate: imprumuturi, garanlii relinute subcontractorilor, datorii
comerciale gi alte datorii.

Datorii comerciale
Datoriile citre furnizori 9i alte datorii includ contravaloarea facturilor emise de furnizorti de
produse, lucrdri executate gi servicii prestate.

imprumuturi purtdtoare de dobdnda
imprumuturile sunt recunoscute in contabilitate Ia valoarea justd, net de costurile de

tranzactionare.
Costurile nete ale finantarii includ dob6nzile corespunzdtoare imprumuturilor calculate folosind
metoda ratei efective de dob6nd5, mai pulin cheltuielile capitalizate in active capitalizabile,
dob6nzile de primit aferente fondurilor investite, veniturile din dividende, diferenlele de curs

valutar favorabile gi nefavorabile, onorariile gi comisioanele de risc.
Veniturile din dobAnzi sunt recunoscute in contul de profit 9i pierdere periodic, pe mdsura
generdrii venitului respectiv, pe baza contabilitdlii de angajamente.

(iii) Capital social - Acliuni ordinare
Capitalul social compus'din actiuni comune este inregistrat la valoarea stabilitd pe baza actelor
de constituire gi a actelor adilionale, dupd caz, ca gi a documentelor justificative privind

versemintele de capital.
Actiunile proprii rdscumparate potrivit legii sunt prezentate in bilant ca o coreclie a capitalului
propriu.
CSgtigurile sau pierderile legate de emiterea, rescumperarea, vinzarea, cedarea cu titlu gratuit
sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitetii (actiuni, pd(i sociale ) sunt
recunoscute direct in capitalurile proprii in liniile de,,CAgtiguri / Pierderi legate de instrumentele
de capitaluri proprii".
Societatea recunoagte modificdrile la capitalul social numai dupi indeplinirea procedurilor legale
prevdzute de Legea nr. 31/1990.

(d) lmobilizari corporale
(i) Recunoagtere gi evaluare
lmobilizirile corporale aflate in patrimoniul societdlii sunt clasificate in urmetoarele categorii de
active de aceeasi naturd 9i cu utiliziri similare:
- terenuri si amenajdri de terenuri:
- construclii;
- echipamente tehnologice, aparate si instalatii de misurare, control si reglare gi mijloace de
transport;
- alte active corporale;
- produsul petrolier de operare;
- imobilizdri corporale in curs.
lmobilizdrile corporale sunt evaluate inilial la cost de cdtre Societate. Dupd recunoagterea iniliale
imobilizirile corporale sunt prezentate in situalia poziliei financiare la valoarea reevaluata,
stabiliti in baza unui raport de evaluare intocmit de un expert autorizat independent. Reevaludrile
sunt facute cu suficient5 regularitate pentru a se asigura cd valoarea contabili nu diferi
semnificativ de ceea ce s-arfi determinat prin utilizarea valoriijuste la data perioadei de raportare.
lmobilizdrile corporale sunt prezentate in situalia poziliei financiare la valoarea reevaluate,
diminuatd cu amortizarea cumulati si pierderea din depreciere cumulati, cu exceptia avansurilor
gi imobilizdrilor corporale in curs care sunt prezentate la cost.

Costul unui element de imobiliziri corporale este format din pretul de achizitie, inclusiv taxele de
import sau taxele de achizitie nerecuperabrle, cheltuielile de transport, manrIulare, comisioanele,
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situaliile financiare pentru anul incheiat la 3l decembrie 2016
(Toate sunele flnt exDrinate in LEI- dacd nu este i dicat dhfel)

taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizalii gi alte cheltuieli nerecuperabile aferente
direct imobilizdrii corporale gi orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul 9i in
conditiile de funclionare.
lmobilizdrile corporale in curs de execulie reprezinte investitiile neterminate efectuate in regie
proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de produclie sau costul de achizilie,
dupe caz. lmobilizirile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizirilor finalizate
dupd receplia, darea in folosinla sau punerea in funcliune a acestora, dupd caz.
Costul unei imobilizdri corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleagi
principii ca gi pentru un activ achizi,tionat.
Societatea nu recunoaqte in valoarea contabild a unui element de imobilizeri corporale reparaliile
curente gi intrelinerea uzuala, aceste costuri sunt recunoscute ca o cheltuiala atunci cand sunt
efectuate.
Costurile intrelinerii curente sunt in primul rand costurile cu manopera gi consumabilele li pot

include costul componentelor mici. Scopul acestor cheltuieli este adesea descris ca fiind pentru

,,reparaliile gi intretinerea" elementului de imobilizirl corporale.

(ii) Costuri ulterioare'inlocuiri 
ale unor componente de imobilizdri corporale

Componentele unor elemente de imobiliziri corporale pot necesita inlocuirea la intervale regulate
de timp.
in cazul in care o parte a unei imobilizdri corporale, care a fost inilial recunoscute ca o

componenta separata a activului, este inlocuitd, valoarea contabilS a pa4ii inlocuite este
derecunoscute.
Inspeclii generale regulate
O condilie pentru continuarea exploatdrii unui element de imobilizare corporald, este efectuarea
unor inspectii generale regulate majore pentru a depista defectiunile, indiferent dace sunt inlocuite
sau nu pdti componente ale imobilizdrilor respective. La momentul cand o inspeclie generale
regulati este efectuate, costul aferent este recunoscut in valoarea contabild a imobilizirii
corporale ca gi o inlocuire, dace criteriile de recunoagtere sunt satisficute.

Un element al imobilizirilor corporale 9i orice parte semnificativd recunoscuta ini!ial sunt
derecunoscute in momentul cedirii sau atunci cAnd nu se mai agteapte beneficii economice
viitoare din utilizarea sau vanzarea lui.

La 31 decembrie 2003 imobilizarile corporale constand in terenuri, construclii, echipamente
tehnologice, aparate si instalalii de misuri, mijloace de transport, mobilier si alte active corporale
aflate in proprietatea Societdlii au fost reevaluate conform H.G. 1553/2003, care reglementa ci
reevaluarea imobilizdrilor corporale si se efectueze in functie de utilitatea bunurilor, starea
acestora, inflatia si valoarea de pia!5. Diferenta din reevaluare este reflectata in contul "Rezerve
din reevaluare".

La 31 decembrie 2008 s-a procedat la reevaluarea urmitoarelor imobilizdri corporale: terenuri,
constructii, echipamente tehnologice, aparate gi instalatii de misurd, mijloace de transport,
mobilier si alte active corporale aflate in proprietatea Societetii. Scopul evaludrii a fost aducerea
valortlor de inventar existente in evidentele contabile Ia valoarea just5 a acestora. Diferenta din
reevaluare este reflectati in rezerva de reevaluare.

La 31 decembrie 2011, s-a efectuat reevaluarea urmitoarelor imobiliziri corporale: teren,
construclii, echipamente tehnologice, aparate si instalalii de misurd, mijloace de transport,
mobiliere si alte active corporale aflate in proprietatea Societdtii. Scopul evaluirii a fost aducerea
valorilor de inventar existente in evidentele contabile la valoarea reevaluatd a acestora. Diferenta
de reevaluare este reflectati in rezerya de reevaluare si in contul de profit 9i pierdere.

La 31 decembrie 2013, s-a efectuat reevaluarea urmdtoarelor active fixe: teren, constructii,
echipamente tehnologice, aparate si instalatii de misuri, mrjloace de transport, mooitLr si atte
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situaliile financiare pentru anul incheiat la 3 I decembrie 20 I6
(Todte sunele sunt exprinate in LEI, daca nu este mdicat altfel)

active corporale, precum gi a imobilizerilor corporale 9i necorporale in curs, aflate in proprietatea
SocietSlii. Scopul evaluirii a fost aducerea valorilor de inventar existente in evidenlele contabile
la valoarea reevaluate a acestora. Diferenta de reevaluare este reflectata in rezerva de
reevaluare gi in contul de profit gi pierdere.

La 31 decembrie 2014, s-a efectuat reevaluarea urmetoarelor imobiliziri corporale: teren si

constructii aflate in proprietatea Societdlii. Scopul evaludrii a fost aducerea valorilor de inventar
existente in evidentele contabile la valoarea reevaluatd a acestora. Rezultatele reevaluirii sunt
reflectate at6t in conturile de capital (rezerva de reevaluare), cAt 9i in contul de profit gi pierdere.
La 31 decembrie 2016 societatea nu a reevaluat imobilizdrile corporale. Frecvenfa reevaluarilor
depinde de modificdrile valorilor juste ale imobilizdrilor corporale reevaluate. ln cazul imobilizirilor
corporale ale caror valorr juste nu sufere modificeri semnificative, nu este necesar si se faci
reevaludri.

Dacd un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din clasa din care
face parte sunt reevaluate, cu exceplia situaliei cAnd nu existd nicio piald active pentru acel activ.

O clasd de imobilizdri corporale cuprinde active de aceeagi naturd 9i utiliziri similare, aflate in
exploatarea entitatii. Daca valoarea justd a unei imobilizeri corporale nu mai poate fi determinate
prin referinld la o pial; active, valoarea activului prezentatd in bilanl este valoarea sa reevaluate
la data ultimei reevaluiri, din care se scad ajusterile cumulate de valoare.
Atunci cand anumite componente ale unei imobilizdri corporale au durata de viali utild diferitd,
acestea sunt contabilizate ca elemente distincte (componente majore) de imobilizdri corporale.
Situatia privind evolulia imobilizerilor corporale ale Societdlii pe anii 2015, 2016 este detaliatd in
nota 5.

Produsul petrolier de operare
Produsul petrolier de operare este evaluat in bilan! la costul determinat din reevaluarea realizald
conform H.G. nr. 26 din 22 ianuarie 1992, actualizat cu rata inflatiei pane b 31.12.2003, cand
economia RomAniei era inflalionistd. Dat fiind faptul ci Produsul petrolier de operare al Societ;Iii
se reinnoiegte fizic la fiecare pompare si cd elementele componente ale acestui produs nu sufere,
astfel, depreciere calitative sau morala, Produsul petrolier de operare nu are o durata de viata
utili, deci nu se amortizeazd. Societatea prezinti Produsul petrolier de operare la valoarea
costului, incluz6nd efectele retratArilor inregistrate in anii precedenti conform aplicirii IAS 29
"Raportarea flnanciard in economiile hiperinflationiste".

( i i i ) Rec I asif i c are c a i nv esti,ti e i m o b i I i ard
Atunci cAnd o imobilizare este detinuta mai degrabd pentru a obline venituri din chirii sau pentru
cregterea valorii capitalului, sau ambele, decit pentru a fi utilizati in producerea sau furnizarea
de bunuri sau servicii ori in scopuri administrative sau a fi vAndutd pe parcursul desfdgurdrii
normale a activitatii, activul este transferat in investilii imobiliare.

(iv) Active imobilizate delinute in vederea vdnzdrii
Atunci cAnd existd o modificare a utilizdrii unei imobiliziri corporale, in sensul cA valoarea sa
contabild vmeaze a fi recuperati in principal printr-o tranzactie de vAnzare, gi nu prin utilizarea
sa continuS, societatea inregistreazi transferul activului din categoria imobilizeri corporale in cea
de active imobilizate delinute in vederea vAnzdrii.
Activele imobilizate sunt clasificate ca active detinute spre vinzare in momentul in care:. Sunt disponrbile pentru vAnzarea imediati;

. Managementul societatii este angajat la plan de vAnzare;. Sunt sanse minime ca planul de vAnzare sd sufere modificdri semnificative sau se fie
retras;

. Este initiat un program activ de a gisi cumpdrdtori;. Grupul de active este comercializat la un pret rezonabil in raport cu valoarea justd;

' Se agteapti ca vanzarca si se incheie in termen de 12 luni de la data clasificirii actrvelor
ca detinute spre v6nzare.
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situaliile financiare pentru anul incheiat la 3l decembrie 2016
(foote sunele sunt ewrinote in LEl, dacd nu este ndicat altkl)

Anumite evenimente sau circumstante pot prelungi perioada pentru finalizarea vanzarli mai mult
de un an. O prelungire a perioadei nu impiedicd un activ (sau grup destinat cederii) sa fie clasificat
ca fjind detinut in vederea vAnzirii in cazul in care intazierea este cauzatd de evenimente sau
circumstante in afara controlului managementului si existe dovezi suficiente ca societatea rim5ne
angajati la planul de a vinde activul (sau grupul destinat ced5rii).

Activele imobilizate (sau grupuri destinate cederij) clasificate drept detinute in vederea vAnzirii
sunt evaluate de cdtre societate la minimum dintre valoarea contabild Si valoarea justd mai pulin
costurile de vinzare.
Activele imobilizate nu sunt amortizate in timp ce acestea sunt clasificate drept delinute in
vederea vAnzdrii.

(v) Amodizarea
Amortizarea este calculati folosind metoda liniara.
Duratele de via{i utilS a imobilizarilor corporale se incadreazi in cele prevdzute in Catalogul
privind clasificarea gi duratele normale de funclionare a mijloacelor fixe aprobat prin Hotararea
2.139t2004.
Duratele de viafd ale imobilizerilor corporale sunt revizuite periodic gi, dace este cazul, la data
majoreria valorii acestora ca urmare a unor cheltuieli ulterioare efectuate.

(v Venzarea/ casarea imobilizdrilor corporale
lmobilizerile corporale care sunt casate sau vAndute sunt derecunoscute din contabilitate
impreund cu amortizarea cumulatd corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultate dintr-o
asemenea operaliune sunt incluse in profitul sau pierderea curent(5).
CAgtigul sau pierderea care rezultd din derecunoagterea unui element de imobilizdri corporale,
determinat ca diferenfd intre incasdrile nete din vAnzare incluse in alte venituri din exploatare gi

valoarea contabild netd a activului inclusd in alte cheltuieli din exploatare se prezinta ca pozilie
separat5 in Situalia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului giobal.

(e) Patrimoniul public
Societatea administreazi bunuri din domeniul public al statului, in calitate de concedent al
Acordului petrolier de concesiune incheiat cu Agentia Nationald pentru Resurse Minerale, aprobat
prin H.G. nr.79312002 pe o perioadi de 30 ani.
Potrivit acordului de concesiune, obiectivele asumate de cdtre CONPET S.A. in cadrul activitelii
sale sunt: asigurarea functionirii sistemului national de transport prin conducte in condifii de
maximd siguranld 9i eficien!5 economice, imbundtdlirea continud a calititii serviciilor si protejarea
mediului inconjurdtor.
Investi!iile fecute de societate la activele ce fac obiectul contractului de concesiune sunt
capitalizate si se amortizeazd pe durata minima dintre durata ramase de viatl a activului respectiv
sau durata ramasd din Acordul de Conceslune urm6nd ca sd reintregeasc5 valoarea bunurilor
care alcetuiesc domeniul public al statului dupi amortizarea integrald a acestora.
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune la 31 decembrie 2016 este
de '128.736.560 lei.

(f) lmobiliziri necorporale
(i) Recunoastere si evaluare
lmobilizdrile necorporale sunt recunoscute initial la cost. DupA recunoasterea initiald, imobilizarile
necorporale sunt prezentate la valoarea reevaluatd in baza unui raport de erriuare intocmit de
un expert autorizat independent.
Costul imobilizdrilor necorporale include cheltuieli care sunt direct atribuibile achizitiei elementelor
respective Cheltuiala aferent; achizitiilor de licente pentru programele iniormatice este
capitalizatd pe baza costurilor de achizilie si punere in functiune i programelor respective.
Costurile. asociate intretinerii programelor informatice sunt iecunoscute ca si cheliuieli in
momentul inregistrdrii.
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lmobilizarile necorporale sunt prezentate in situatia pozitiei financiare la valoarea reevaluatS, mai
putin amo(izarea cumulate ii pierderea din depreciere cumulata.

(ii) Cheltuieli ulterioare
Cheltuielile ulterioare sunt capitalizate numai atunci cand acestea cresc valoarea beneficiilor
economice viitoare incorporate in activul ceruia ii sunt destinate. Toate celelalte cheltuieli, inclusiv
cheltuielile pentru fondul comercial gi marcile generate intern, sunt recunoscute in profit sau
pierdere in momentul in care sunt efectuate.

(iii) Amortizare
Amortizarea este recunoscuti in profit sau pierdere utilizend metoda liniara pentru durata de viata
utlle estimate pentru imobilizerile necorporale, altele decAt fondul comercial, de la data la care
sunt disponibile pentru utilizare.
Metodele de amortizare 9i duratele de viale utile sunt revizuite periodic gi sunt ajustate dacd este
cazul.

(g) lnvestilii imobiliare
lnvestiliile imobiltare sunt proprieteli delinute fie pentru a fi inchiriate, fie pentru cregterea valorii
capitalului sau pentru ambele, dar nu pentru vdnzarea in cursul activitdlii obignuite, utilizarea in
produclie, furnizarea de bunuri sau servicii ori pentru scopuri administrative.
Societatea nu are investiJii imobiliare in sold la data intocmirii acestor situatii financiare.

(h) Deprecierea activelor
Active nefinanciare
Valoarea contabila a activelor Societdtii care nu sunt de natura financiard, altele dec6t activele
de natura impozitelor amanate, sunt revizuite la fiecare datd de raportare pentru a identifica
existenta indiciilor de depreciere. Dacd existd asemenea indicii se estimeaza valoarea
recuperabild a activelor respective.
Valoarea recuperabili a unui activ sau a unei unitdJi generatoare de numerar este maximul dintre
valoarea de utilizare gi valoarea sa justa, mai putin costurile pentru v6nzarea acelui activ sau
unitdti. O unitate generatoare de numerar este cel mai mic grup identificabil care genereazd
numerar gi care in mod independent fald de alte active si alte grupuri de active are capacitatea
de a genera fluxuri de numerar. Pentru determinarea valorii de utilizare, fluxurile viitoare
preconizate de numerar sunt actualizate folosind o ratd de actualizare inainte de impozitare, ce
reflecti conditiile curente de piali gi riscurile specifice activului respectiv.
O pierdere din depreciere este recunoscutd atunci c6nd valoarea contabile a activului sau a
unit6!ii sale generatoare de numerar depigegte valoarea recuperabilS estimati a activului sau a
unititii generatoare de numerar.
Pierderile din depreciere recunoscute in perioadele precedente sunt evaluate la fiecare datd de
raportare pentru a determina dace s-au diminuat sau nu mai existi. Pierderea din depreciere se
reia dace s-a produs o schtmbare in estimirile folosite pentru a determina valoarea de
recuperare.
Valoarea contabil5 majorate a unui activ, altul decat fondul comercial, rezultati din reluarea unei
pierderi din depreciere nu trebuie si depdseasca valoarea contabild (nete) care ar fi fost
determinate in cazul in care in exercitiile anterioare nu ar fi fost recunoscuti o pierdere dtn
depreciere pentru activul in cauze.
AvAnd in vedere unii factori interni 9i externi, Societatea a analizat valoarea contabili netd
inregi-strati la data bilantului pentru imobilizdrile corporale depreciabile, pentru a evalua
posibilitatea existenlei unei deprecieri a acestora, ce ar putea atrage inregistrarea unei ajustiri
pentru depreciere.

Active financiare
Valoarea contabild a imobilizerilor financiare este analizatd la sfArsitul fiecarui exerciliu financiarpentru a determina dacd existi scdderi de valoare. Dace o asemenea scadere este probabili,
este estimate valoarea recuperabili a activului in cauzd. Dacd este cazul, o ajustie pentru
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pierdere de valoare este recunoscutd in contul de profit gi pierdere cand valoarea contabila a
activului este superioare valorii sale recuperabile.
Valoarea recuperabile a instrumentelor financiare ale SocietSlii inregistrate la costul amortizat
este calculate ca 9i valoare prezenti a fluxurilor viitoare de numerar, actualizate cu rata de
dobindi efective corespunzitoare acestor active.
Creantele pe termen scurt nu sunt actualizate. Valoarea recuperabila a altor active este
considerati valoarea cea mai mare dintre valoarea justd (mai pulin costurile de vAnzare) gi

valoarea de utilizare. Estimarea valorii de utilizare a unui activ implici actualizarea fluxurilor de
numerar viitoare estimate utiliz6nd o rati de actualizare inainte de impozitare care reflecte
evaludrile curente de piald cu privire la valoarea in timp a banilor gi riscurile specifice activului.
Pierderile din deprecierea imobilizirilor financiare sau unei creante inregistrate la costul amortizat
este reluata in cazul in care s-a produs o schimbare a estimdrilor utilizate pentru a determina
valoarea recuperabila.

(i) Stocuri
Principalele categorii de stocuri sunt: materiile prime, materialele consumabile, piesele de schimb,
produsele reziduale gi materialele de natura obiectelor de inventar.
Stocurile sunt evaluate Ia minimul dintre cost gi valoarea realizabile net5.
Costul stocurilor se bazeaze pe principiul primul intrat - primul iegit (FIFO) gi include cheltuielile
efectuate pentru achizilia stocurilor, costurile de produclie sau de prelucrare si alte costuri
suportate pentru a aduce stocurile in forma si in localia prezentd.
Valoarea realizablle net5 este pretul de vlnzare estimat a fi oblinut pe parcursul desfSguririi
normale a activitdtii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cand este cazul,
gi costurile estimate necesare vAnzdrii.
Dace este cazul se constituie ajusteri de valoare pentru stocuri invechite, cu miscare lentd sau
degradate.

[) Dividende
Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobate repartizarea lor.
Repartizarea dividendelor se face ulterior aprobirii situatiilor financiare anuale.

(k) Rezerve din reevaluare
Reevaluirile sunt efectuate cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabild sd nu difere
substanlial de cea care ar fi determinatd folosind valoarea justi de la data bilantului. in acest
sens, Societatea a efectuat reevaluarea terenurilor si a clSdirilor cu evaluatori autorizati conform
reglementdrilor legale in vigoare, la 31 decembrie 2003, 31 decembrie 2008, 31 decembrie 20i 1,
31 decembrie 20'13 si 31 decembrie 20'14.

Diferenla dintre valoarea rezultatd in urma reevaludrii 9i valoarea contabile netd a imobilizerilor
corporale este prezentatS, funclie de natura acesteia (apreciere/depreciere), fie la rezerva din
reevaluare, ca un sub-element distinct in "capitaluri proprii", fie in contul de profit gi pierdere.

Dacd rezultatul reevaluirii este o crestere fatd de valoarea contabild neti, atunci aceasta se
trate,azd astfel: ca o crestere a rezervei din reevaluare prezentate in cadrul capitalurilor proprii,
daci nu a existat o descrestere anterioare recunoscuti ca o cheltuiali aferentd acelui activ sau
ca un venit care se compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuti anterior la acel activ.Daci rezultatul reevaludrii este o descregtere a valolii contabile nete, aceasta se trateaza ca o
-cheltuiald 

cu intreaga valoare a deprecierii atunci c6nd in rezerva din reevaluare nu este
inregistrati o suma referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scddere a rezeryer
din reevaluare cu minimul dintre valoarea acelei rezerve sr valoarea aescresterii iai eventuala
diferentd rimasd neacoperitd se inregistre azd ca o cheltuiala.

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este transferat Ia rezultatul reportatatunci cind acest surprus reprezinti un c5stig rearizat- castigut se considere ,urlir"i p"'ra.rr"
inregistrdrii amortizirii lunare si la scoatereJ din evidenld Jactivului pentru caie s-i constituit
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rezerva din reevaluare. Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuit5, direct sau
indirect, cu exceptia cazului in care reprezinti un cagtig efectiv realizat.

O particularitate existe in cazul imobilizerilor finan{ate din cota de modernizare.
Astfel, in cazul in care rezultatul reevalu6rii este o creglere fale de valoarea contabila nete, atunci
aceasta se trateazA dupe cum urmeaze:

> ca o cregtere a rezervei din reevaluare, dacd nu a existat o descres,tere anterioare
recunoscuta ca o cheltuiald aferente acelui activ,

) ca o majorare a rezeNei constituitd din cota de modernizare pane la compensarea
descregterii recunoscute anterior gi pentru care concomitent cu cheltuiala din depreciere
s-a diminuat 9i rezerva din cot6 prin reluare la venit.

Dacd rezultatul reevaluarii este o descregtere a valorii contabile nete, aceasta se trateaze ca o
cheltuiald atunci cAnd in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel
activ (surplus din reevaluare), gi se diminueazd concomitent rezerva constituitd din cota de
modernizare prin reluare la venit.
incepAnd cu data de 'l mai 2009, rezervele statutare din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a

terenurilor, efectuate dupd data de 1 ianuarie 2OO4, care sunt deduse la calculul profitului
impozabil prin intermediul amortizirii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau
casate, se impozileazd concomitent cu deducerea amortizirii fiscale, respectiv la momentul
scederii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupd caz.
Rezervele realizate sunt impozabile in viitor, in situatia modific6rii destinaliei rezervei, distribuirii
rezervei citre participanli sub orice forme, lichidarii, divizirii, fuziunii contribuabilului sau oricerui
alt motiv, cu exceptia transferului, dupi data de 1 mai 2009, a rezervelor menlionate in paragraful
anterior.

(l) Rezerve legale
Rezervele legale se constituie in propo(ie de 5% din profitul brut statutar de la sf6rsitul anului
p6nd cAnd rezervele legale totale ajung la 2Ook din capitalul social nominal (statutar) versat in
conformitate cu prevederile legale. Aceste rezerve sunt deductibile la calculul impozitului pe profit

9i nu sunt distribuibile decAt la lichidarea Societalii.

(m) Alte rezerve
Societatea constituie rezerve din profit s,i pe seama cotei de modernizare in baza H.G.
nr.168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltirii gi modernizdrii productiei
de !i!ei si gaze naturale, rafindrii, transportului gi distributiei petroliere cu modificdrile ulterioare
prezentate in H.G.-urile nr. 768 din 7 septembrie 2000 9i 1 1 16 din 10 octombrie 2002 si in
conformitate cu precizirile din Decizia CFC 41 2004. Cota de modernizare este agreata de
Agentia Nationale pentru Resurse Mtnerale (ANRM). Aceste rezerve prrvind cota de modernizare
nu sunt distribuibile.
in rezervele constituite pe seama cotei de modernizare, ca subelement al conturilor de capitalurr
proprii, sunt reflectate si diferentele rezultate in urma reevatuirii imobilizlrilor corporale finantate
pe seama acestei surse.

(n) PA4i afiliate
P5rtile se considera afiliate in cazul in care sunt supuse controlului (sau controlului comun) de
aceeasi entitate sau atunci cand o entitate are posibilitatea de a controla in mod direct sau
indirect, sau de a influenla in mod semnificativ cealalt; parte fie prin proprietate, drepturi
co-ntractuale, relalii familiale sau de alda natur;, asa cum sunt definite in IAS 24 prezentarea
i nfo rm ali il or priv i nd peft il e afil iate.

(o) Beneficiile angajatilor
(i) Beneficii acordate la pensionare
ln.cursul normal al activitdtii, Societatea face pldti cetre Statul Rom6n in contul angajatilor sai Ia
ratele statutare.
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Toli salarialii societdlii sunt inclugi in planul de pensii al Statului Rom6n. Aceste costuri sunt
recunoscute in situatia rezultatului global odata cu recunoasterea salariilor.
in baza contractului colectiv de muncd, Societatea este o6ligate sa pleteascd salariatilor sei in
momentul pensionirii un multiplicator al salariului brut, functie de vechimea in Societate, conditiile
de munca etc.
in acest sens, Societatea a inregistrat un provizion pentru beneficii acordate la pensionare. Acest
provizion a fost calculat dupd metode actuariale pe baza estimerii salariului mediu, a numdrului
mediu de salarii de platd la pensionare, a estimdrii perioadei cAnd acestea vor fi platite 9i a fost
adus la valoare prezentd folosind un factor de actualizare bazat pe dobAnda aferente unor
investilii cu grad maxim de siguranld (titluri de stat).
Societatea nu opereazd niciun alt plan de pensii sau de beneficii dupe pensionare gi, deci, nu are
niciun alt fel de alte obligalii referitoare la pensii.

(ii) Beneficii ale salarialilor pe termen scurt
Beneficiile pe termen scuft ale angajalilor sunt cele care vor fi decontate in termen de cel mult 12

luni de la sfirgitul perioadei de rapoftare in care angajalii au prestat seNiciile respective. Aceste
beneficii sunt reprezentate in principal de salarii gi contribuliile angajatorului la asigurdrile sociale,
concedii de odihnd gi medicale, parliciparea salariatilor la profit. Obligaliile privind aceste beneficii
sunt recunoscute ca qi cheltuieli pe mdsurd ce serviciile sunt prestate $i sunt evaluate pe o baza
neactualizatd.
Societatea constituie fond pentru participarea salarialilor la profit in conformitate cu prevederile
Ordonanlei Guvernului nr. 64 din 30 august 2001.

(p) Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute atunci cAnd Societatea are o obligalie curentd (legali sau
impliciti) generati de un eveniment anterior, este probabil ca o iegire de resurse sd fie necesard
pentru a onora obligalia, iar datoria poate fi estimate in mod credibil.
Valoarea recunoscut5 ca provizion constituie cea mai bund estimare la data bilanlului a costurilor
necesare stingerii obligaliei curente.
Cea mai buni estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care
Societatea ar pldti-o, in mod ralional, pentru stingerea obligaliei la data bilanlului sau pentru
transferarea acesteia unei te4e pd(i la acel moment.
in cazul in care efectul valorii{imp al banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinte
valoarea actualizatd a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligaliei. Rata de
actualizare utilizati reflecta evaluirile curente pe piatS ale valorii{imp a banilor gi ale riscurilor
specifice datoriei.
CAgtigurile rezultate din cedarea preconizatd a actrvelor nu trebuie luate in considerare in
evaluarea unui provizion.
Dacd se estimeazd ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de
catre o te45 parte, rambursarea este recunoscute numai in momentul in care este sigur cd va fi
primite. Rambursarea este considerat5 ca un activ separat.
Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant gi ajustate pentru a reflecta cea mai bund
estimare curente. in cazul in care pentru stingerea unei obligalii nu mai este probabilS o iegire de
resurse provizionul este anulat prin reluare la venituri.

(q) Subven!ii
Subvenliile pentru active, inclusiv subvenliile nemonetare la valoarea just5, se inregistreaz; in
contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit am6nat. Venitul amAnat
se inregistreazd in contul de profit si pierdere pe mesura inregistrdrii cheltuielilor cu amortizarea
sau la casarea orr cedarea activelor.
Subventiile care compenseaza Societatea pentru cheltuielile efectuate sunt recunoscute in contul
de profit sau pierdere in mod sistematic in aceleasi perioade in care sunt recunoscute cheltuiellle.
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(r) Venituri
Venituri din prestarea seNiciilor
Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate 9i in
corespondenti cu stadiul de execulie.

Venituri din redevente, chiii, dobenzi gi dividende
Reguli de recunoastere.
. dob6nzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe mdsura generdrii venitului respectiv,
pe baza contabilitetii de angajamente;
. redeventele gi chiriile se recunosc pe baza contabilitalii de angajamente conform
contractului;
. dividendele se recunosc atunci cend este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

(s) Venituri 9i cheltuieli financiare
Veniturile financiare cuprind venituri din dobdnzi aferente fondurtlor investite gi alte venituri
financiare. Veniturile din dob6nzi sunt recunoscute in profit sau pierdere in baza contabilitatii de

angajamente, utilizand metoda dobanzii efective.
Cheltuielile financiare cuprind cheltuiala cu dobinda aferentd imprumuturilor si alte cheltuieli
fin an ciare.
Toate costurile indatoririi care nu sunt direct atribuibile achizitiei, construcliei sau producerii

activelor cu ciclu lung de fabricalie sunt recunoscute in profit sau pierdere utilizand metoda
dobAnzii efective.
C6gtigurile gi pierderile din diferenle de schimb valutar privind activele 9i datoriile financiare sunt
raportate pe o bazS nete fie ca venit financiar, fie ca 9i cheltuiale financiard, in functie de
fluctualiile valutare. cagtig net sau pierdere net5.

(t) lmpozit
Cheltuielile cu impozitul pe profit cuprind impozitul curent gi impozitul amSnat.
lmpozitul pe profit este recunoscut in situalia rezultatului global sau in alte elemente ale
rezultatului global dacd impozitul este aferent elementelor de capitaluri proprii.
(i) lmpozitul curent
lmpozitul curent este impozitul de plati aferent profitului realizat in perioada curenti, determinat
in baza procentelor aplicate la data raportdrii si a tuturor ajustirilor aferente perioadelor
precedente.
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, cota impozitului pe profit, conform
Codului fiscal, a fost de 16%.

(ii) lmpozitul am6nat
lmpozitul amanat este determinat de Societate folosind metoda bilantului pentru acele diferenfe
temporare ce apar intre baza fiscalS de calcul a impozitului pentru active 9i datorii 9i valoarea
contabili a acestora, folositi pentru raportare in situatiile financiare individuale.
lmpozitul amanat este calculat pe baza procentelor de impozitare care se agteapti si fie
aplicabile diferentelor temporare la reluarea acestora, in baza legislatiei in vigoaie la data
raportarii.
Creanlele si datoriile cu impozitul am6nat sunt compensate numai daci exista dreptul legal de a
colpensg datoriile si creanlele curente cu impozitul si daci acestea sunt aferente impozitului
colectat. de.aceeasi autoritate fiscalS pentru aceeasr entitate supusi taxirii sau pentru autoritati
fiscale diferite dar care doresc sA realizeze decontaiea creanteloi si datoriiior curente cu impozitul
utilizand o baze nete sau activele $i datoriile aferente vor fi realizate simultan.
Creanla privind impozitul amanat este recunoscutd de Societate numai in mesura in care este
probabila realizarea de profituri viitoare care sd poatd fi utilizate pentru acoperirea pierderii fiscale.
Creanta privind impozitul amAnat este revizuiti la incheierea iiecarui exercitiu financiar 9i este
diminuat5 in mdsura in care beneficiul fiscal aferent este improbabil si se realizeze. tmpozitele
aditionale care apar din distribuirea de dividende sunt recunoscute la aceeasi datd cu obligatia
de platd a dividendelor.
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(iii) Expuneri fiscale
Pentru determinarea valorir impozitului curent gi a celui amanat, Societatea ia in considerare
impactul pozitiilor fiscale incerte gi posibilitatea aparitiei taxelor gi dob6nzilor suplimentare.
Aceastd evaluare se bazeaze pe estimdri gi ipoteze gi poate implica o serie de rationamente cu
privire Ia evenimentele viitoare. lnformatii noi pot deveni disponibile, determinand astfel
Societatea si igi modifice ralionamentul in ceea ce privegte acuratelea estimarii obligatiilor fiscale
existente; astfel de modificdri ale obligaliilor fiscale au efect asupra cheltuielilor cu impozitele in
perioada in care se efectueazd o astfel de determinare.

(u) Rezultatul pe acliune
Societatea prezinte rezultatul pe actiune de bazi gi diluat pentru acliunile ordinare. Rezultatul pe

acliune de bazi se determine prin divizarea profitului sau pierderii atribuibile actionarilor ordinari
ai Societalii la numdrul mediu ponderat de acliuni ordinare aferente perioadei de raportare.
Rezultatul pe acliune diluat se determin; prin ajustarea profitului sau pierderii atribuibile
aclionarilor ordinari 9i a numarului mediu ponderat de acliuni ordinare cu efectele de diluare
generate de actiunile ordinare potenliale.

(v) Raportarea pe segmente
Un segment este o componente distincti a Societdlii care lurnizeaza anumite produse sau servicii
(segment de activitate) sau furnizeazi produse gi servicii intr-un anumit mediu geografic
(segment geografic) si care este supus la riscuri gi beneficii diferite de cele ale celorlalte
segmente.

(w) Active gi datorii contingente
Datoriile contingente nu sunt recunoscute in situatia pozitiei financiare 9i in contul de profit 9i
pierdere. Ele sunt prezentate in notele la aceste situalii financiare, cu exceptia cazului in care
posibilitatea unei iegiri de resurse ce reprezintd beneficii economice este indepdrtata.
Un activ contingent nu este recunoscut in situalia poziliei financiare s,i in contul de profit gi

pierdere, ci este prezentat atunci cand o intrare de beneficii economice este probabile.

(x) Evenimente ulterioare
Situaliile financiare reflectd evenimentele ulterioare sfarSitului de an, evenimente care furnizeazi
informalii suplimentare despre pozilia Societdlii la data raportdrii sau cele care indicd o posibilS
incilcare a principiului continuitelii activitatii (evenimente ce determina ajust5ri). Evenimentele
ulterioare sfArgitului de an ce nu constituie evenimente ce determind ajust5ri sunt prezentate in
note atunci c6nd sunt considerate semnificative.

(y) lnformalii comparative
Situa!ia pozi!iei financiare pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2016 prezinti comparabilitate
cu situatia poziliei financiare pentru exerciliile incheiate la 31 decembrie 20'15 si 31 decembrie
2014.

(z) Noi standarde gi interpreGri
Urmdtoarele norme si interpreteri noi nu au intrat inci in vigoare pentru perioada de raportare
financiard anuali incheiati la 31 decembrie 20'16 gi nu au fost aplicate la intocmirea acestor
situatii financiare: IAS 8.30 (a)]:

Normd/lnterpretare
IAS 8 31 (a), 8 sl(c)l

Natura modificirii iminente a politicii contabile
IAS 8 s1 (b)l

lmpactul posibil asupra
situa!iilor financiare

IAS 8.31 (e)l
IFRS 15 Venituri din
contractele cu clientii
(in vigoare pentru
perioade anuale
incepAnd cu sau dupd

IFRS 15 stabileste un cadru general care se va
aplica pentru recunoasterea veniturilor provenind
dlntr-un contract incheiat cu un client (cu exceptii
limitate), indiferent de tipul tranzactiei sau de
industrie;

lmpactul aplicSrii pentru prima
data a acestor standarde este
in curs de evaluare.
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Societatea CONPET S.A.
Note explicalive la situaliile financiare pentru anul incheiat la 3 I decembrie 20 l6
(l oare sunele sunr emrmote in I Ll, dacd nu este tadrcat oltlpl)

data de
2018)

ianuarie Standardul stabilegte cinci pagi de urmat pentru
recunoagterea veniturilor: identificarea contractului
(contractelor) cu un client. identificarea contractelor
de executare dintr-un contract, determinarea
pretului tranzactiei, alocarea pretului tranzactiei
pentru obligaliile de executare Ei recunoagterea
veniturilor atunci cand (sau pe masura ce) entitatea
indeplinegte o obligatie de executare;
De asemenea, cerintele standardului se vor aplica
pentru recunoasterea gi evaluarea castigurilor gi

pierderilor din vanzarea anumitor active
nemonetare care nu sunt rezultatul activitatii
obignuite a entitatii (de ex. vanzare de imobilizeri
corporale gi necorporale);
Va fi previzutd prezentarea extinsa de informalii,
inclusiv dezagregarea venitului total, informatii
despre obligatiile de execulie, modificari ale
soldurilor contractuale ale unor conturi de active si

datorii intre perioade, rationamente 9i estimari-
cheie,

IFRS I lnstrumente
financiare - clasificare
si evaluare
(in vigoare pentru
perioade anuale
incepdnd cu sau dupd
data de 1 ianuarie
2018)

IFRS I este standardul care inlocuiegte IAS 39
lnstrumente financiare: Recunoagtere si evaluare;
Standardul introduce cerinte noi privind
clasificarea, evaluarea, deprecierea si

contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor;

lmpactul aplic;rii pentru prima
data a acestor standarde este
in curs de evaluare.

Urmatoarele standarde si amendamente ale standardelor existente, emise de Comitetul pentru
Standarde lnternationale de Contabilitate (IASB) si adoptate de Uniunea Europeand (UE) au intrat
in vigoare in perioada curentd:
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situaliile financiare pentru anul incheiat la 3 I decembrie 20 l6
(Toate sumele sunt exptimate in LEL dacd nu este indicat ah[el)

NormS/lnterpretare
IAS 8 31 (a), 8 s1(c)l

Natu ra modificerii iminente a
politicii contabile IAS I31 (b)l

lmpactul posibil asupra situaliilor financiare
IAS 8 s1 (e)l

Amendamente la IFRS
10 Situatii financiare
consolidate, IFRS 12
Prezentarea
intereselor existente in
alte entitali qa IAS 28
lnvestilii in entitalile
asociate gi asocierile in
participatie
(in vigoare pentru
perioade anuale
incepend cu sau dupd
data de 1 ianuarie
2016 sau ulterior
acestei date)

Amendamentele la standardele
mentionate se refera la aspecte
aperute in practica in legatura cu
aplicarea exceptiei de
consolidare pentru entitatile de
investitii;

Adoptarea amendamentelor la aceste standarde
nu a determinat modificarea politicilor contabile
ale societitii, intrucat aceste standarde nu sunt
aplicabile la data intocmirii acestor situatii
financiare.

Amendamente la IFRS
'I 1 : Contabilizarea
achizi!iilor de interese
in asocieri in
p-articipatie.
(ln vigoare pentru
perioadele anuale
incepend cu sau dupe
data de 1 ianuarie
2016)

Aceste Amendamente impun
aplicarea ( combinarii de
intreprinderi > la achizitia de
interese intr-o asociere in
participatie care constituie o
intreprindere;

( Combinerile de intreprinderi )
se aplica gi la achizitia de
interese suplimentare intr-o
asociere in participatie in timp ce
conducetorul asocierii pastreaza
controlul comun. lnteresul
suplimentar achizitionat va fi
evaluat la valoarea justa.
lnteresele detinute anterior in
asocierea in participatie nu vor fi
reevaluate;

Adoptarea acestor amendamente la IFRS 1 1

a avut impact asupra situaliilor financiare.
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situatiile financiare pentru anul incheiat la 3l decembrie 20l6

Amendamente la
IAS .I

(in vigoare pentru
perioadele
anuale inceaand
cu sau dupd data
de 1 ianuarie
2016 )

Amendamentele la IAS 1 includ
urmatoarele cinci imbunatatiri
concentrate pe cerintele de
prezentare cuprinse in norme

Prevederile din IAS 1 privind pragul
de semnificatie au fost modificate
pentru a clarifica urmebarele:
I nform ati ile nese m n ificative pot
afecta informatiile utile
Pragul de semnificatie se aplicd
situatiilor financiare ca intreg
Pragul de semnificatie se aplice
fiecarei cerinte de prezentare dintr-
un IFRS:
Prevederile p rivi nd ord i nea note lor
(inclusiv politicile contabile) au fost
modificate astfel incet
Elinind limbajul din IAS 1 care a
fost interpretat cA ar prescrie
ordinea notelor la situatiile
financiare:
Clarificd faptul cd entiqtile au
flexibilitate in ceea ce prive$te
unde divulgd politicile contabile in
situ atiile fi n a nciare ;

Adoptarea acestor amendamente la IAS 1 nu a
avut un impact semnaflcativ asupra prezenterii
situatlilor financiare ale socaetatii.

Amendamente la
IAS 16 9i IAS 38:
Clariflceri asupra
metodelor
acceptabile de
depreciere sj
amortizare

(in vigoare pentru
perioadele anuale
de un an incepend
cu sau dupe data
de 1 ianuarie
2016)

Amortlzarea pe baze de venituri
interzisa in cazul imobilizdrilor
corporale;

Amendamentele prevad in mod
explicit ci metodele de amortizare
bazate pe venituri nu pot fi folosite
pentru imobilizerile corporale,

Un test nou limitat pentru
imobilizari necorporale;

Amendamentele introduc o
prezumlie relative cd folosirea
metodelor de amorlizarc pe baze
de venituri pentru imobilizerile
necorporale este nepotrivitd.
Aceasta prezumtie poate fi
infirmata doar atunci cand venitul gi
consumarea avantajelor economice
ale imobilizerii necorporale sunt in
"stransa corelaIie", sau cand
imobilizarea necorporald se
exprima ca o mdsurd a venitulul;

Adoptarea amendamentelor la IAS 16 gi IAS 38
nu a avut un impact semnificativ asupra
situatiilor financiare intrucat societatea nu a
aplicat metode de amortizare bazate pe venituri.
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situaliile financiare pentru anul incheiat la 3l decembie 20 l6
(Toate sunele sunt exprinate in LEl, dacd nu este indicat altfel)

Amendamente la
IAS 16 lmobifizeri
corporale 9i IAS 41
Agricultura

(in vigoare pentru
perioadele anuale
incepAnd cu sau
dupd data de 1

ianuarie 2016)

Aceste amendamente fac ca
plantele productive sa intre in ana
de aplicabrlitate a IAS 16 lmobilizeri
corporale, in loc de IAS 41
Agricultura. pentru a reflecta faptul
ce exploatarea lor este
asemdn5toare cu productia;

Adoptarea acestor amendamente la IAS 16 si
IAS 41 nu a avut impact asupra situatiilor
financiare, intrucat societatea nu detine plante
productive.

Amendamente la
IAS 19 Beneflciile
angajatilor - Planuri
de beneficii deflnite:
Contributiile
angajatilor

(in vigoare pentru
perioadele anuale
incepend cu sau
dupe dah de 1

ianuarie 2015)

Amendamentele sunt relevante doar
pentru planurile de beneficii definite
care implice contributii de la angajali
sau terti care indeplinesc anumite
criterii, si anume ca acestea sunt:

stabilite in termenii oficiali ai
planu lu i,

legate de serviciu i $i

independente de numerul de ani de
serviciu.

Atunci cand sunt indeplinite aceste
criterii, unei companii ise permite
(dar nu i se impune) sA le
recunoasca ca o reducere a costului
serviciuluiin perioada in care este
furnizat acel serviciu;

Adoptarea acestor amendamente la IAS 19 nu
a avut impact asupra situatiilor financiare
inkucat societatea nu deline planuri de beneficii
definite care implicd contributii de la angajali
sau te(i.

Amendamente la
IAS 27: Metoda
punerii in
echivalentd in
situatiale financiare
individ uale
(in vigoare pentru
perioadele anuale
incepand cu sau
dupd data de 1

ianuarie 2016)

Amendamentele la IAS 27 permit
unei entitati sa foloseasca metoda
punerii in echivalenta in situaliile
financiare individuale pentru a
contabiliza investitiile in filiale.
entitdti asociate gi asocieri in
participatie;

Adoptarea acestor amendamente la IAS 27 nu
a avut impact asupra situatiilor frnanciare
intrucat societatea nu detine investilii in filiale,
entiteti asociate sau asocieri in participatie.

4. Determinarea valorii iuste

Anumite politici contabile ale Societatii gi cerinle de prezentare a informatiilor necesite
determinarea valorii juste pentru activele gi datoriile financiare si nefinanciare.

lerarhia valorii juste

Valorile juste sunt clasificate pe mai multe niveluri in ierarhia valorilor juste pe baza datelor de
intrare folosite in tehnicrle de evaluare dupa cum urmeaza:

Nivel 1: Preturi cotate pe piete active pentru active sau datorii identice.

Nivel 2: Date de intrare altele decat preturile incluse la Nivel 1, ce contin valori observabile pentru
active sau datorii, fie direct, fie indirect.

Nivel 3: lntrari pentru active sau datorii care nu sunt bazate pe datele observabile in piata.
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situaliile financiare pentru anul incheiat la 3l decembrie20l6
(Toate sumele sunt exDrimate in Ltl. daca nu este indrcal aliel)

Valorile juste ale imobilizerilor corporale au fost determinate in scopul evaluerii Qi/ sau prezentarii
informatiilor in baza metodelor descrise mai jos.
Valoarea reevaluatd a terenurilor, clSdirilor si echipamentelor s-a stabilit plecAnd de la valoarea
justd care se bazeazd pe metoda pielei 9i cea a costului utilizAnd preluri de piati cotate pentru
elemente similare, atunci cand acestea sunt disponibile sau costul de inlocuire, atunci c6nd este
cazul. Costul de inlocuire amortizat reflecte ajustarile pentru deteriorarea fizicd, precum gi uzura
morald, functionala gi economicd. Valoarea reevaluati a terenurilor, clSdirilor 9i echipamentelor
a fost determinatS de evaluatori autorizali.
Atunci c6nd e cazul, informatii suplimentare cu privire la ipotezele utilizate in determinarea
valorilor juste sunt prezentate in notele specifice activului sau datoriei respective.

Nivelul 'l Nivelul 2 Nivelul 3 Valoarea justa la
31 decembrie 2016

Terenuri si amena.jari terenuri 22.474 438 22 47 4.438

Cladiri si instalatii speciale 267.333 881 267 333.881

Utilaie si echipamente 51.803.970 51 803.970

Aparate de masura si control 30.686.232 30 686.232

Vehicule 11 502 302 11.502.302

Alte imobilizari 3.673.674 3.673.674

Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Valoarea justa la
31 decembrie 2015

Terenuri si amenaiari terenuri 19.593 882 10 602 aa,

Cladiri si instalatii speciale 259.239.401 259.239.401
Utilaie si echipamente 48.871.323 48.871.323
Aparate de masura si control 39 136.250 39 136.250
Vehicule 13 620 693 13 620.693
Alte imobilizari 3.477.841 3 477.841
Active detinute in vederea
vanzarii 3.031 .187 3.031 187

29



societatea coNPET s.A. ) 
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^vote 
explicative la situatiile financiare pentru anulincheiat la 3l decembrie 2016

(l aate sunele suntexp t ate inLlil.ddcdrueste indicat aliel)

5. lmobiliziri corporale

intre O'1.01.2016-31 12.2016 comparativ cu perioada 01.01.2015-31.'12.2015 imobilizarile corporale au evoluat astfel:

Denumire Terenuri si
amenajiri

de
terenuri

Clediri gi

instalalii
speciale

Alte
imobilizari
corporale

lmobilizeri
corporale in

curs gi
avansuri

Total
imobiliziri
corporale

Prod use Utilaje 9i Aparate de Vehicule
petroliere echipamente masura li

de operare control

Valoare contabile bruti la 1

ianuarie 2015
Amortizarea cumulate la '1 ianuarie
2015
Ajust6ri pentru deprecierea
imobilizarilor

22.474.438 226.973.816 42.865.714 58.400.083

(1 1 .714.183)

51.353.

(11.016.900)

22.012.765

(s.623.604)

3.549.930 1A.946.712

(689.995)

(1 .519.735)

446.577.353

(29.044.682).

(2.039.161)(47O.621) (48.805)

Valoare contabile neta la l ianuarie 22.003.817
2015

226.925.01',l 42.865.714 46.685.900 40.336.995 't 6.389.1 61 2.859.935 17.426.977 415.493.510

lnlrari imobilizdri corporale
lmobilizdri corporale lransferate in
active detinute in vederea venzdrii
Casari de imobilizari corporale in curs
legiri imobiliziri corporale

Amortizare inregistrata in cursul

anului
Ajusteri pentru deprecierea
imobiliz5rilor reluate la venituri
Ajust6ri pentru deprecierea
imobilizarilor constituite in cursul
anului

11.381.305

(611.630)

(195.180)

(19.616.272)

24.403

(1.533.950)

14.043.652

(8.478)

(1.274.934)

(1O .226 .O97\

1.411.995

(1.144)

(792.945)

(2.371 381) 37.

(2.409.935)

10.035.109 2.722.259

(348.72O) (673.193)

(29.2O7)

(10.533.454) (5.482.654)

(8.073)

(79.s87)
(3.031.187)

(79.587)
- (1.499.321)

- 146.6s1.4221

24.403

(216.945) (2.780.881)

Valoare contabili net; la

decembrie 2015
19.593.882 216.373.687 42.865.714 48.871.323 39.136.2s0 13.620.693 3.477.841 14.759.064 398.698.454

Valoare contabih ne6 la 1 ianuarie 22.003.817
2015

226.925.011 42.865.714 46.685.900 40.336.995 16.389.161 2.859.935 17.426.977 415.493.510

valoare contabila ned la 31

decembrie 201 5
19.593.882 216.373.687 42.865.714 48.871.323 39.136.2s0 13.620.693 3.477.841 14.759.064 398.698.4s4

(2.409.e3s) (10.551.324)

i0

2.185.423 (1.200.74s) (2.768. 617.906 (2.667.913) (16.795.056)
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Note explicative Ia situatiile financiare pentru anul incheiat la 3 I decembrie 2016
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Denum ire Terenuri 9i Cladiri si
amenaieri instalatii

de
terenuri

Produse Utilaie $i
petroliere echipamente masura 9i

control

Aparate de Veh icule Alte
imobilizari
co rpora le

lmobilizAri
corporale in

curs gi
avansurl

Total
imobilizari
corporalespeciale de operare

Valoare contabila bruti la 1

ianuarie 2016

Amortizarea cumulata la 1 ianuarie

2016
Ajustari pentru deprecierea
imobilizarilor

237.s02.',158 42.865.714 .891.445 61.302.1 24.563.792

(10.935.026)

(8.073)

4.958.285

(1.480.444\

475.643.759

(72.149.566)

(4.795.639)

744

(47O.621\

(19.570.1 19)

(1.558.352)

(18 .67 1 .4O2)

(348.720)

(21.492.675)

(673.193) (1.736.680)

19.593.882 216.373 42.A65.714 48.871 .323 13.620.693 3.477.A4',1 14.759.064 398.698.454
Valoare contabila nete la I

ianuarie 2016
26.398.169

611.630

11 .620.7 53

8.478

929.029

1.144

1 304.503 45.183.96s

3.031 .187

(1.736.680)

(1.198.197)

(4s.s88.810)

3.'148.'145

(69.191)

3.297 .049 1 634.462lntrari imobiliziri corporale

lmobilizeri corporale transferate

din active delinute in vederea

uenzetii
Casari de imobilizeri corporale in

curs
le?iri imobilizari corPorale

Amortizare inregistratS in cursul

anului
AjusEri pentru dePrecierea

imobilizdrilor reluate la venituri

Ajusteri pentru deprecierea
imobilizarilor constiluite in cursul

anului

2.40S.935

470.621

(505.735)

(18.416.632)

379.751

(372.703) (258.769)

(8.654.740)

216.925

(60.990)

(12.026.208)

340.131

(3.756.890)

4.037

(734.340)

(1.736.680)

1.736.680

(69.19r)

22.474.438 224.840.870 42.493.01',l 51.803.970 30.686.232 1',t.502.302 3.673.674 15.994.376 403.468.873
Valoare contabile nete la 31

decembrie 2016

Valoare conlabild netd la 1

ianuarie 2016

19.593.882 216.373.687 42.865.714 48.871.323 39.136.250 13.620.693 3.477.841 14.759.064 398.698.454

vatoare contabi6 netd la 31 22.474.438 224.840.870 42.493.011 s1.803.970 30.686.232 11 .502.302 3.673.674 15.994.376 403.468.873

decembrie 201 6
2.880.556 8.467.183 (372.703) 2.932.647 (8.450.018) (2.118.391) 195.833 1.235.312 4.770.419

Diferenl6
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situa,tiile financiare pentru anul incheiat Ia 3 I decembrie 20 l6
(loare sunele sut exprimate in LEL, dacd nu este indicat oltfel)

La 31.12.2016 valoarea neta a imobilizerilor corporale a crescut fali de sfArgitul anului 2015 cu
suma de 4.77O.419|ei astfel:

+ 43.879.462 lei reprezentAnd puneri in funcliune din imobiliz5ri corporale in curs in suma de
43.530.790 lei gi plusuri de inventar in sumd de 348.672\ei;

+ 3.031.187 lei reprezintd valoarea rdmasi a activelor corporale pentru care a incetat
reclasificarea lor drept,,Active imobilizate detinute in vederea vAnzdrii" din care.
2.409.935 lei terenuri ii 621 .252 lei valoare remase construclii gi alte imobilizdri
corporale (imobil situat in Municipiul Ploiesti, B-dul lndependenlei, nr. 7);

- 2.934.877 lei reprezentdnd iegiri de imobiliziri corporale la valoare rimasi din care.825.494
lei reprezinte valoarea rdmasd a imobilizdrilor corporale dezmembrate/ casate,
'1.736.680 lei imobilizdri corporale in curs casate si 372.703 lei produs petrolier

v5ndut;
+ 3.148.145 lei reprezentand ajustdri pentru depreciere pentru terenuri, constructii 9i alte

imobiliziri corporale reluate la venituri;
- 69.191 lei reprezentAnd ajusterile de depreciere constituitein anul 2016, aferente imobilizirilor

corporale in curs;
- 43.588.810 lei reprezentand amortizarea imobilizerilor corporale in anul 2016;
+ '1.304.503 lei reprezentdnd diferen,ta dintre valoarea imobilizerilor corporale in curs realizate in

2016 9i cele puse in func,tiune in cursul anului.

in scopuri de raportare financiari gi in conformitate cu prevederile IAS 36 ,,Deprecierea activelor",

la data de 31.12.2016 Societatea Darian DRS S.R.L. a realizat testul de depreciere pentru clediri,

construclii speciale gi bunuri mobile existente in patrimoniul societetii.
Rezultatele testului de depreciere au relevat ce nu este necesari cuantificarea unei deprecieri

economice pentru activele testate.

Terenurile delinute de Societate sunt situate in Ploiesti la sediile administrative ale societetii 9i in
cele 24 de jud'ete pe care le ltanziteaza conductele de transport sau unde se aflS situate rampele

de incdrcare a tileiului in cazane.
La31 .12.2O16 bonpet are inregistrate in patrimoniul societe!ii terenuri in suprafald de 733.648,93
mp cu o valoare just- de 22.474.438lei, respectiv:
> 554.537,62 mp reprezinte terenuri definute in baza a 47 de Certificate de atestare a dreptului

de proprietate obtinute in perioada 2001-2005, evaluate in conformitate cu H.G. 834/1991
privind stabitirea gi evaluarea unor terenuri de{inute de societdlile comerciale cu capital de

stat la valoarea de 26.255.918 lei. Aceste terenuri au fost inregistrate in patrimoniul societdlii
pe seama altor rezerve din capitalurile proprii, firi a majora capitalul social cu valoarea

inscrisd in certificatele de atestare a dreptului de proprietate.

Valoarea terenurilor conform ultimei reevaludri efectuate in anul 2014 este in sume de

11.858.571 lei, iar valoarea conform certificatelor de atestare a dreptului de proprietate este

in sumd de 26.255.918lei, inregistrate in conturile de capitaluri (alte rezerve);
> 155.411,45 mp reprezinte terenuri aferente unui numdr de 14 Certificate de atestare a

dreptului de proprietate oblinute p6ni in anul 2001 gi care sunt inregistrate in capitalul social.

La data de 31.12.2016 valoarea justS a acestor terenuri este in sumd de 3.013.294 lei;

> 23.699,86 mp reprezinte terenuri achizilionate de societate in baza unui numSr de 27

contracte de vAnzare-cumpdrare, cu o valoare justa la 31 decembrie 2016 de 7.602.573 lei.

Terenurile achizilionate sunt aferente sediilor administrative din Municipiul Ploieqti, precum

gi unor turnuri de telecomunicalii situate in diverse localii din lard

produsul petrolier de operare este evaluat in bilant la costul determinat din reevaluarea realizald

conform il.G. nr. 26 din 22 ianuarie 1992, incluzAnd efectele retratirilor inregistrate in anii

preceden!i conform aplicdrii IAS 29 "Raportarea financiari in economiile hiperinflalioniste Efectul

retratirilor poate fi observat in tabelul de mai jos:
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situatiile financiare pentru anul incheiat Ia 3 I decembrie 20 l6
Ooate sumele sunt exprimate in LEl, dacd nu este indicat al{el)

Produsul petrolier de operare

Valoarea produsului petrolier de operare la cost
Diferenle aferente retraterii conform IAS 29

Soldul produsului petrolier de operare (retratat)

Denum ire

31 decembrie
2016

31 decembrie
2015

259 131

42 606.583

42.493.011 42.865.714

Diminuarea soldului produsului petrolier proprietate Conpet cu suma de 372.7O3|ei la data de
31 .12.2016 se datoreaze vanzarii cantitetii de 828,395 tone de gazolini la finele anului.

lmobilizdri corporale in curs de execulie
in cursul anului 2016, Societatea a rcalizal lucrdri de investilii corporale cu scopul inlocuirii prin

deviere a unor po(iuni de conducte pe diverse distanle, lucreri de puneri in siguranle a

conductelor de !i!ei la subtraversarea sau supratraversarea rdurilor, modernizdri de rezervoare,
modernizdri rampe incdrcare, modernizare sistem pompare in diverse statii, inspectii interioare
conducte, modernizare sistem de monitorizare vibralii 9i temperaturi, instalalii de iluminat exterior,
modernizare si monitorizare statii protectie catodice, alimentEri cu apa, inspeclii periodice
locomotive gi vagoane, precum gi modernizAri aferente sistemului de telecomunicatii
conform ,,Programului de lnvestilii 2016" aprobat.

6. lmobiliziri necorporale

intre 01.01.20'1 6-31.12.2016 comparativ cu perioada 01 01.2015-31.'12.20'15 imobilizdrile
necorporale au evoluat astfel:

256.977
42.236.O34

Licente si soft imobilizari
necorporale

Total imobiliziri
necorporale

Valoare inventar la 1 ianuarie 2015

Amortizarea cumulate la'1 ianuarie 2015

Valoare contabila nete la 1 ianuarie 2015

lntrari imobilizeri necorporale
legiri imobiliz6ri necorporale
Amortizare inregistrate in cursul anului

Valoare contabile neti la 3l decembrie 2015

2.404.995

(1.021.038)

1.383.957

2.367 .843

(900.300)

2.851.500

3.041.007

(1.262.659)

1.778.348

(1.059.920)
(718.428)

5.446.O02

(2.283.6s7],

3.'162.305

2.367.843
(1.059.920)
(1.618.728)

2.851.500

Valoare contabild ne6 la 1 ianuarie 2015 1.383.957 1.778.348 3.162.305

Valoare contabild neld la 31 decembrie 2015 2.851.500 2.851.500

1.467.543 (1.778.348) (310.

Oenumire

Alte
Licenle gi soft imobilizari

necorporale
Total imobilizeri

necorporale

Valoare inventar la
Amortizarea cumulatd la 1 ianuarie 2016
Valoare contabili neti la 1 ianuarie 2016

lntrdri imobilizari necorporale

Amo(izare inregistratd in cursul anului

Valoare contabile netd la 3'l decembrie 2016

4.772.838
(1.921.338)

2.851.500

454.865

(1.450.837)

't.855.528

(965.331)

117.U4

(1.670)

115.674

5 738.1
(2.886.669)

2.851.500

572.209

(1.452.5O7)

1.971.202

Valoare ne$ la 1 ianuarie 2016 2.851.500 2.851.500

Valoare contabiE 1.855.528 115.674 1.971.202

Diferen,td

la 31 decembrie 201 6

(995.972) 115.674 (880.2s8)



Societatea CONPET S.A.
r'\ote explicative la situaliile financiare pentru anul incheiat la 3l decembrie 2016
(Toate sunele sunt erprinate in LEI, ddcd nu este indrcat ah[el)

La 31 .12.2016 valoarea neta a imobiliz;rilor necorporale a scezut fate de sfArsitul anului 201 5 cu
suma de 880.298 lei astfel:
+ 572.209 lei intrdri din imobilizdri necorporale (licente, soft-uri, racord alimentare energie

electricd la punctul de lucru Dragog Vodd);
- 1.452.507 lei reprezentdnd amortizarea imobilizdrilor necorporale in anul 2016.

Metoda de amortizare utilizate este cea liniare. Componenla soldului este constituite din
programe informatice, licente soft, racord alimentare energie electrice la punctul de lucru Dragog
Vodi. Nu sunt capitalizate cheltuieli de cercetare dezvoltare.

7. lmobilizerifinanciare

Situalia comparativd a imobilizarilor financiare pe cele doud perioade de raportare se prezinti
astfel:

imobilizate im obilizate imobiliziri
financiare

Ajustare inregistrata la 1 ianuarie 2015

Valoare contabile neta la I ianuarie 2015

lntreri

le!iri

(50.826)

126.574

104

121.678

400.94'l

1 58.018

258.099

(50.826)

527.515

158.122

379.777

ffizots 5.ooo 300.860 305.860

Diferen.te (121.574) (100.081) .655)

Denum ire Creante
imobilizate

Total
imobiliziri
financia re

Valoare contabila neta la I ianuarie

lntriri

les,iri

300.860

423.261

72.156

305.860

423.261

72.156

Valoare contabi6 ne6 la 31 decembrie 2016 651.965 656.965

351.105 351.105

La 31.12.2016 societatea detine participatii la capitalul social al Registrului lndependent Monitor'

j,1



Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situaliile financiare pentru anul incheiat la 3 I decembrie 2016
Ooate sunele flnl exprimale in LEl, dacd n este indicat altfel)

8. Stocuri

Denumire Materii
prime gi
materiale

consumabile

Produse li
mArfuri

Avansuri Total stocuri

Valoare contabili bruti la 1 ianuarie
20't5
Ajustari pentru deprecierea stocurilor

Valoare contabile neti la"l ianuarie 2015

lntrari stocuri in cursul perioadei

Consum stocuri in cursul perioadet

Ajustari pentru deprecierea stocurilor

constituite
Ajusteri pentru deprecierea stocurilor

reluate la venit
Valoare contabila neti la 31 decembrie
2015

9.394.715

(1.685.41 1)

7.709.304

7 .613.922

(7 .437 .851)

(75 437)

37 8.597

8.188.535

1 .004.642

(1.004 048)

204.42;
(204 395)

9.394.715

(1 685 41 1)

7.709.304

8.822.991

(8.646 294)

(7s.437)

378.597

8.189.161594

Valoare contabild netd la 1 ianuarie 2015 7.709.304 7.709.304

Valoare contabild netd la 31 decembrie
2015 8.188.535 594 32 8.189.161

Diferentd 479.231 594 32 479.857

Denumire Materii
prime gi
materiale

consumabile

Produse gi

marfuri
Avansu ri Total stocuri

Valoare contabila bruti la 1 ianuarie
2016
Ajusteri pentru deprecierea stocurilor

Valoare contabili neti la 1 ianuarie 20'16

lntrdri stocuri in cursul perioadei

Transfer intre categorii de stocuri in

cursul perioadei

Consum stocuri in cursul perioadei

Ajustdri pentru deprecierea stocurilor

constituite
Ajustari pentru deprecierea stocurilor

reluate la venit
Valoare contabili neta la 31 decembrie
2016

9.570.786

(1.382.251)

8.188.535

7 .371 .712

(3 249.606)
(6.996 161)

(80 771)

64.433

5.298.142

594

594

197 .379

3.249.606
(197.590)

32

32

163.366

(163.398)

9.571.412

(1 .382 251\

8.189.161

7.732.457

(7 357 .149),

(80.771)

64.433

8.548.13'l3.249.989

Valoare contabild netd la 1 ianuarie 2016 8.188.535 594 32 8.189.161

Valoare contabile netd la 31 decembrie
2016 5.298.142 3.249.989 8.548.131

(2.890.393) 3.249.395 (32) 358.970Diferenld

Stocurile sunt alcatuite din materii prime, materiale, piese de schimb, produse reziduale 9i alte

materiale ce urmeazS a fi folosite in'cadrul desfegurerii activitatii de bazd a companiei, precum 9i
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situaliile financiare pentru anul incheiat Ia 3l decembrie 2016
(Toare nmele sunr exprinate in LEl, dacd nu este indicat altkl)

din stocuri de securitate gi intervenlie destinate eventualelor accidente tehnice provocate sau
urmare a unor calamitdti naturale.

9. Creante comerciale si alte creante

Situafia comparativd a creanlelor pentru perioada de raportare, in funclie de vechime 9i tipuri
de creanle, se prezintd dupa cum urmeazi:

31 decembrie
2016

31 decembrie
20't5

Clienli
Ajusteri pentru deprecierea crean!elor
Alte creante comerciale

Subtotal creante comerciale (valoare netd)

Alte creanle
Ajustiri pentru deprecierea altor creanle

Subtotal alte creanle (valoare neta)
Total creante pe termen scurt

Structura clientilor pe activititi. se prezinti astfel:

C lienli-activitatea de transport
Alti clie n ti-a ctiv iteti auxiliare
Total

38.656.637
(688 638)

216.383

37.286.723
(660.2es)

161.152

38.184.382 36.787.580

7.727.011
(3.5s5.333)

8.450.033
(3.033.3e7)

4.171.678 5.416.636

42.356.060 42.204.216

31 decembrie
20't6

31 decembrie
2015

37.790.395

866.242

36.220.062

1.066.661

38.656.637 37.286.723

creanlele comerciale nu sunt purtetoare de dobande 9i au o vitezd de rotatie de 36 zile.

Principalii clienli care delin o pondere semnificativi ( peste 99 % ) in cifra de afaceri la

31 .12.2016 sunt. S C. OMV PETROM S.A., S.C. Petrotel Lukoil S.A , S.C. Rompetrol

Raf inare S.A.
Principalul cliental societSlii, OMV PETROM S.A., deline peste 78yo din totalul creantelor

pe termen scurt la data de 31 decembrie 2016

Alte creanle in suma de 7 .727 .011 lei includ in principal sume de recuperat de la diverse

persoane fizice gi juridice, ma.ioritatea aflate in litigiu pe rolul instanlelor de judecatS

(3.035.159 lei, respectiv 39,3 %), dividendele virate Depozitarului central conform

prevederilor legale gi rSmase de plata cetre actionarii conpet ( 2.709.838 lei, respectiv 35,1

%), precum gi TVA neexigibil aferent facturilor nesosite ( 893.502 lei, respectiv 11,6Yo).

Ajustdri pentru depreciere creanle incefte $i pentru alte creanle incefte

La finele anului 2016, nivelul ajusterilor constituite pentru deprecierea creanfelor

comerciale (688.638 lei) s-a modificat nesemnificativ fali de 31 .12.2015 (660.295 lei),

inregistrSnd o cregtere de 28.343 lei rezultati din incadrarea in clienli incer!i a doi

parteneri. Pentru creantele aferente clien.tilor incerti menlionate mai sus, conpet este

constituite ca parte in litigii aflate pe rolul instantelor'
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situa,tiile financiare pentru anul incheiat la 3 I decembrie 20 l6
(Toate sumele sunt exDrimate in LEI, dacd nu este indicat ahlel)

Ajustdrile pentru deprecierea altor crean{e (diverse debite aferente dosarelor juridice aflate pe

rol, obligalii fiscale gi amenzi achitate si aflate in procedura de contestare) sunt la data de

31.12.2016 in suma de 3.555.333 lei, inregistrAnd o creltere de 521.936 lei fa!5 de 31.12.2015
( 3.033.397 lei ), ca urmare a inregistrerii unor ajustiri noi.

Politica Societilii este de a inregistra ajustari pentru pierdere de valoare de 100% pentru

clienlii in litigiu, in insolventS, clienlii in faliment si pentru alte debite aferente dosarelor
juridice constituite sau amenzilor aflate in procedura de contestare.

10. Numerar si echivalente de numerar

La data de 31 decembrie 2016 si 31

se prezinta dupa cum urmeaze:
decembrie 2015, numerarul si echivalentele de numerar

31 decembrie
2016

31 decembrie
2015

4.164.928
240.426.995

5 978
385

244.s98.286 124.',t20.815

Cregterea semnificative a volumului numerarului la 31.12.2016 s-a datorat in principal

plasamentelor in depozite bancare, in detrimentul plasamentelor in investi,tii financiare pe termen

scurt. Dobanda negociat5 pentru depozitele constituite a fost superioard randamentelor titlurilor

de stat.

Societatea gestioneaze o cota de cheltuieli de modernizare 9i dezvoltare destinate suslinerii

financiare a reabiliterii si modernizdrii Sistemului National de Transport Jitei prin Conducte pe

care o colecteazi in conturi de disponibilitili distincte si o utilizeazd pentru plata lucrdrilor de

modernizare la activele apa4inand domeniului public 9i pentru a crea active noi care vor fi

transferate la domeniul public dupi amortizarea integrale a acestora'

La data de 31 decembrie 2016 disponibilul aferent cotei de modernizare este in suma de

187 .477 .6481ei.

1 1. lnvestitiile pe termen scurt

lnvesti,tiile financiare pe termen scurt sunt active delinute de cetre societate in vederea realizdrii

unui profit intr-o perioadd de timp de un an. Acestea cuprind titluri de stat sub forma certificatelor

de trezorerie 9i a obligaliunilor de stat

Conturi curente la banci
Depozite bancare cu scadenla < 3 luni

Numerar in casierie
Alte echivalente de numerar

Total

Titluri de stat (certificate de trezorerle sl

obligatiuni de stat)

Total

1 .1 36 373
122 968.259

1 6.1 83

31 decembrie
2016

31 decembrie
2015

163.053.678 256.149.012

3',?

163.053.678 256.149.012



Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situaliile financiare pentru anul incheiat la 3 I decembrie 2016
(foae su ele sbtt erpimate in LEl. riacd nu este indicar altfel)

Titlurile de stat detinute de Societate la 31J2.2016 sunt detaliate in urmitoarea caseti:
-lei-

lnvestiliile pe termen scurt la finele anului 2016 cuprind gi dobdnda de incasat aferenti titlurilor

de stat delinute.

'12. Active imobilizate detinute in vederea v6nzirii

La data de O1 .01 .2016 societatea avea inregistrate la active imobilizate delinute in vederea

vanzerii, suma de 3.031 .187 lei in urma aprobdrii din Hotdrarea AGEA nr. 3 din data de
j7 .12.2015, de vinzare prin licitalie deschisd cu strigare a activului compus din clediri 9i trei

loturi de teren, situat in Municipiul Ploiegti, Bulevardul lndependenlei, nr. 7, Judetul Prahova.

in cursul anului 2016 au fost organizate 3 licitalii succesive la care nu a participat niciun

cumpdretor.

in urma analizei variantelor de utilizare/valorificare a activelor, prin HotdrArea AGEA nr.4 din

data de 29.11.2016 s-a aprobat incetarea efectelor art. 2 din Hotdrarea AGEA nr. 3 din data de

17.12.2015 gi utilizarea activelor ca spaliu de birouri, dupe efectuarea lucrdrilor de reparatii

pentru aducerea clddirilor in stare funclional-.
Urmare a acestei decizii a incetat clasificarea drept active delinute in vederea vdnzdrli a
terenurilor 9i clSdirilor din Municipiul Ploiegti, Bulevardul lndependenlei, acestea fiind prezentate

la data de 31 .12.2016|a imobiliziri corporale.

13. Capitaluri proprii

Capitalul social
pe perioada de raportare capitalul social al societatii nu s-a modificai, ramanand la valoarea

de 28.569.842 lei fiind fmpa4it in 8.657.528 acliuni ordinare cu o valoare nominala de 3,3

lei/acJiune 9i corespunde cu cel inregistrat la Oficiul Registrului Come(ului'

Structura capitalului social 9i a actionariatului Conpet S.A, la 31 decembrie 2016 se prezinte

astfel:

Emitent Oepozitar Tip produs Seria Nr.
titluri

Val.nom in.
instrument

Valoare
cupon

Dobanda Valoare la
31.'t2.2016

MFP Raiffeisen
oblig.de stat cu

cupon RO07t 7DBN038 4 369 10 000 675 o.92% 46.048.080

I\4FP Raiffeisen
oblag.de stat cu

cupon RO0717DBN038 2 764 10 000 675 0.92% 29.131.814

Subtotal - Depozitar Raiffeisen 7.133 7 5.179.894

MFP BCR
oblig.de stat cu

cuoon RO0717DBN038 2 139 10 000 675 0.90% 22.551 312

BCR
oblig.de stat cu

cuDofl RO0717DBN046 1 804 10 000 590 0 75ak 18.928 815

Subtotal - Depozitar BCR 3.943 41.4AO.127

BRD
oblig.de stat cu

cu00n RO0717DBN038 3.920 10.000 675 a 75rk 41.502 033

MFP BRD
oblig.de stat cu

cupon RO0717DBN038 10.000 675 0 92% 3 726.713

Subtotal - Depozitar BRD 4.272 45.228.7 46

Total 161.888.767
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situaliile financiare pentru anul incheiat la 3 I decembrie 20 l6
(Toate sumele tunl exDrinate in LEI- dacd nu este mdicat ahlZl)

Actionari
31 decembrie 2016 31 decembrie 2015

Numar
acliuni

Suma
(RoN) (%\ Numir

actiuni
Suma
(RoN) l%l

Statul Roman prin
Min. Energiei

5.08 3.372 16.775.128 58,7162 5.083.372 16.775.128 58,7162

Persoane juridice 2.785.694 9.192.790 JZ_ttoo 2.900.261 9.570.86 7 33,4999

Persoane fizice 788.462 2.601.924 9,1072 673.895 2.223.847 7 ,7839

Total 8.657.528 28.569.842 100% 8.657.528 28.569.842 100%

Legat de structura capitalului social, existe in derulare din anul 2007 pe rolul instantelor formulata
o actiune in revedicare pentru un numer de 524.366 acliuni, dosar in care Conpet S.A are
calitatea de par6t, respectiv dosarul nr. 55551212014.

Detaliile privind continutul gi stadiul actual al dosarului sunt urmetoarele:
PAr6!i: Conpet S.A.

Fondul Proprietatea S.A.
Registrul lndependent Regisco S.A.
Comisia Nalionale a Valorilor Mobiliare

Obiectul cererii: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului formuleazd ac!iune in
revendicare mobiliard a unui numdr de 524.366 actiuni din capitalul social al Conpet S.A.

impotriva Fondului Proprietatea S.A., Registrului lndependent Regisco S.A., Comisiei Nalionale
a Valorilor Mobiliare, Conpet S.A., prin care solicite:

- obligarea pAratei S.c. Fondul Proprietatea s.A. se lase in deplinS proprietate 9i posesie

Autoritdlii pentru Valorificarea Activelor Statului acliunile in numar de 524.366 din capitalul social

al Conpet S.A.;
- obligarea paratelor Regisco, c.N.V.M. gi Conpet S.A. sd modifice numerul de acliuniin registrele
de evidenld a valorilor mobiliare.

Prin decizia ff. 118t30.O1 .2015 Curtea de Apel Bucuregti admite apelul declarat de apelanlii-
reclaman!i Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei 9i Ministerul

Economiei in calitate de succesor in drepturi al Ministerului Economiei, Come(ului 9i Mediului de

Afaceri impotriva Sentinlei civile nr. 1296119 martie 2014 pronunlate de Tribunalul Bucuregti -

Seclia a Vl - a CivilS in dosarul ff.333171312OO7 in contradictoriu cu intimatele-parate Fondul
profrietatea SA, Depozitarul Central SA, CONPET S.A. Schimbi sentinta apelata in sensul cd:

Respinge exceptiile, ca neintemeiate. Admite cererea formulate de apelantii-reclamanti
Departimentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei 9i Mrnisterul Economiei in

calitate de succesor in drepiuri al Ministerului Economiei, Come(ului 9i Mediului de Afaceri in

contradictoriu cu paratul Fondul Proprietatea SA. Constati dreptul de proprietate al reclamantului

Ministerul Economiei asupra a 524.366 actiuni CONPET S.A. Obligi pAritii sd efectueze

demersurile necesare in vederea inscrierii in registrul aclionarilor. Departamentul pentru Energie

din cadrul Ministerului Economiei gi Fondul Proprietatea sA au formulat recurs.
prin decizia nr. 802119.O4.2016'ICCJ admite recursurile declarate de recurentul-reclamant

Ministerul Energiei gi recurenta-pArate S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. impotriva deciziei

civile nr. 118/A din 30 ianuarie 2015, pronunlatd de curtea de Apel Bucuregti - seclia a V-a

Civild. Caseazd decizia atacati 9i trimite cauza spre rejudecare aceleeagi instante Respinge

recursul declarat de recurentul-reclamant Ministerul Energiei impotriva incheierii din 03 aprilie

2015, pronunlati de aceeagi instanld
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situaliile financiare pentru anul incheiat la 3 I decembrie 2016
(Toate sufiele sunt exDrimate in LEl. ddcd ru este indicat altfel)

Stadiu procesual: Apel - rejudecare

in aceeagi perioadd, Fondul Proprietatea a formulat acliune (Dosar nr. 3715t1O5t2O07- Tribunal
Prahova) prin care solicita anularea art.4 din Hotdrarea AGOA nr 2125.04.2007 referitoare la
reparlizarea profitului anului 2006 pentru dividende, avAnd in vedere obiectul acliunii de mai sus
referitoare la dreptul de proprietate pentru cele 524.366 actiuni Conpet; actiune suspendatd in
temeiul disp. aft.244 alin. 1 C. pr. civ.

RezeNe legale
Rezervele legale in suma de: 5.713.968 lei la 31 decembrie 2016 9i 31 decembrie 2015,
reprezintd rezerve legale constituite conform legislaliei in vigoare aplicabilS s i nu pot fi
distribuite. Societatea a transferat cete rczeNa legali cel puJin 5% din profitul anual
contabil pAnd in anul 2007 cand soldul cumulat a atins 20% din capitalul social varsat
(O.U.G.64/2001, Legea 57112003, Legea 31/1990, Actul constitutiv al CONPET)

Alte rezeNe
La 31 decembrie 2016, Alte rezerve sunt in suma brute de 536.238.701 lei, in urmitoarea
componenta:
. 423.565.127 lei - cota de modernizare, calculatd 9i colectati in conformitate cu
prevederile H.G. 168/1998;
. 26.255.918 lei - rezerva aferentd terenurilor pentru care sunt oblinute certificate de
atestare a dreptului de proprietate si nu s-a majorat capitalul social;
. 84.707 .656lei - alte rczerve rcptezentand surse proprii de finanlare;
o 1.710.000 lei - rezerva aferente profitului reinvestit cursul anului, repartizatd din profitul
brut la sfargitul exercitiului financiar, conform prevederilor legale.

Cregterea altor rezerve cu suma de 35.1'19.770 lei in cursul anului 2016 provine din majorare
fond cotd de modernizare in cursul anului gi din reintregirea rezervei aferentd terenurilor
necuprinse in capitalul social, pentru czlre societatea a oblinut CADP in perioada 2001-2005, cu
suma de 7.1 95.653 lei.

Rezerve din reevaluare
La 31 decembrie 2016, rezervele din reevaluare sunt in sume brutd de 39.098 238 lei
(93.603.955 lei la 31 decembrie 2015).
La 3.1 decembrie 2016 in situalia poziliei financiare este prezentatd suma netd de 32.957.666
lei, diminuate cu impozitul amanat aferent recunoscut direct in capital propriu, conform IAS
12.

Reducerea rezervelor din reevaluare cu suma de 60.646.289 lei provine in principal din .

. reclasificarea retratdrii din actualizarea cu indicii de inflafie pAni in 2003 a valorii produsului
petrolier de operare, efect al aplicdrii IAS 29. Suma de 42.236.034 lei, recunoscut; anterior la

rezerve din reevaluare, a fost recunoscute in contul 118 "Rezultat reportat provenit din adoptarea
pentru prima dati a IAS 29";
. derecunoagterea rezervei din reevaluare aferenti terenurilor necuprinse in capitalul social,
pentru care societatea a obtinut CADP in perioada 2001-2005, pentru suma de 2.605.000 lei;

. impozitul pe profit amanat aferent rezervelor din reevaluare recunoscut in capital propriu,

conform IAS 12, in suma de 6.140.572\ei.

Rezultatul reportat
Rezultatul reportat a crescut de la 72.316.398 lei la 31 decembrie 2O15, la 122.395 850 lei

la 31 decembrie 2016. Creqterea de 50.079.452 lei, a fost determinatd in principal de :

. cregterea din derecunoagterea rezervei din reevaluare a produsului petrolier de operare

pentru suma de 42.606.582 lei;
. reducerea din reintregirea rezervei aferente terenurilor necuprinse in capitalul social'
pentru care societatea a obtinut GADP in perioada 2001-2005, pentru suma de 4.590.653
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lei.
Astfel, la sfArgitul anului 2016, rezultatul reportat in suma de 122.395.850 lei se compune
din:
. 17 .118.920 lei - rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile;
. 5.216.698 lei - rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai pulin IAS
29;
. 42.236.034 lei - rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima date a IAS 29;
. 57.824.198 lei - rezultat reportat reprezentdnd surplus realizat din rezerve din
reevaluare.

Profitul exercitiului
Profitul exercitiului este de 71.546.604|ei la 3'1 decembrie 2016 (63.198.986 lei
2015), cu 8.347 .618lei mai mult fali de anul precedent.
Rezultatele anului 2016 au aratat o continuare a evolutiei financiare pozitive
creitere a profitabilitSlii de 13,2 o/o in anul curent.

la 31 decembrie

a societatii, cu o

14. Venituri in avans

Veniturile inregistrate in avans au crescut cu suma de 184.694|ei fald de inceputul perioadei de
raportare, respectiv de la 1-299.288 lei (la 1 ianuarie 2016) la 1.483.982 lei (la 31 decembrie
2016), sold ce se compune din:
. 15.791 lei (18.2U lei la 31 decembrie 2015), reprezentand veniturile din dobinzi inregistrate
in avans aferente ratelor pentru locuinle vandute salaria!ilor;
. 1.385.'194 lei (1.180.584 lei la 31 decembrie 2015), reprezentind plusuri de inventar
mijloace fixe;. 82.997 lei, reprezentand prima de casare suportata de Administralia Fondului pentru

Mediu primiti prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto nalional in anul 2015 (130.000

lei inclusiv TVA inregistrat in august 2015).

15. Obligatii privind beneficiile si bonusurile salariatilor. Salarizare

in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca in vigoare, societatea a acordat

salarialilor urmdtoarele beneficii: premii trimestriale, ajutoare pentru pensionare, ajutoare pentru

cdsitorie, participarea salariatilor la profit, alte beneficii. precum si bonusuri: bilete de odihni 9i

tratament, inclusiv transportul aferent, cadouri oferite salariatelor 9i copiilor minori ai salariatilor,

ajutoare pentru nagtere, inmormantare, boli grave, umanitare, tichete de mase, alte bonusuri.

Obligaliile privind beneficiile angajatilor se prezintd dupd cum urmeazd.

31 decembrie
2016

31 decembrie
2015

Premii trimestriale
Ajutoare pentru pensionare

Ajutoare pentru ces;torie
Participarea salariatilor la profit

Contribulia societSlii la schemele de

pensii facultative
Contributia societitii Ia asiguririle voluntare

de sinitate
Alte beneficii
TOTAL

2.077.299
370 1 16

27.416
4.522.804
3.012.790

1.535.922

1 .211.136

1 .501.O72
276.948

62.643
4 339.680
3.055.785

2.241.662

.11
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Obligafiile privind bonusurile angajalilor se prezintd dupa cum urmeaze:

31 decembrie
20't6

31 decembrie
2015

Bilete de odihnd gi tratament ii transportul
aferent

Cadouri oferite salariatelor gi copiilor minori

Ajutoare pentru nagtere, inmorm6ntare, boli

grave, umanitare
Tichete de masa
Alte bonusuri
TOTAL

Salarizare

lndemnizaJia aferente contractului de mandat

lndemniza!iile membrilor Consiliului de Administratie

gi a secretarului AGA

TOTAL

Salariali

Numirul mediu al salariatilor a evoluat dupd cum urmeazS:

Salariati cu funclii de conducere

Salariati cu functii administrative
Salariali produc!ie

Total

Cheltuieli cu salariile

Cheltuieli cu asigurerile sociale

Total

2.061 412

295.500
632.564

3.449.132
333 218

710.480

89.150
566.697

3.496.812
60.157

6.771.826 4.923.296

Directorul General, membrii Consiliului de Administralie ?i Secretarul AGA

Salariile plStite de Societate Directorului General, membrilor Consiliului de Administratie

Secretarului AGA sunt detaliate mai jos.

31 decembrie
20't 6

31 decembrie
2015

8s3.908
854.683

909.830
863.283

1.708.591 1.773.113

31 decembrie
2016

31 decembrie
2015

76
478

1 .121

86

461
1.157

1.675 1.704

Cheltuielile cu salariile gi contribuliile aferente inregistrate in perioada 01.O1 .2016-31 12'2016'

respectiv 01.01.201 5-3'1. 1 2.201 5 sunt urmetoarele:

3l decembrie
2016

31 decembrie
2015

71 .647 .421

18.620.122

69.282.493
18.107.741

42

90.267.543 87.390.234
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16. Datorii comerciale gi alte datorii

La data de 31 decembrie 20'16 si 31 decembrie 2015, datoriile comerciale gi alte datorii se
prezinte dupa cum urmeazd.

Nota: Linia "Cheltuieli cu salarii" nu cuprinde beneficiile
indemnizatiile Directorului General si ale membrilor Consiliului

Datorii 31 31

decembrie decembrie
2015 20',16

Datorii comerciale

Alte datorii, inclusiv
datoriile fiscale s,i datoriile
privind asigurerile sociale

Total

gi bonusurile salaria!ilor gi nici

de Administratie.

Termen de exigibilitate pentru
soldul de la

31 decembrie 2016
Sub 1 an 1-5 ani Peste 5 ani

20.756 975 20 6s7.756 20.657.756

26.143.902 32 089.120 30.417.910 264.393 1.406.817

46.900.877 52.746.876 5't.075.666 264.393 1.406.817

Furnizorii SocietSlii aferenli activitSlii de operare sunt reprezentali in principal de: SNTFM CFR

Marfa, OMV Petrom S.A., RCS&RDS, Edenred Romania S.R.L., Envirotech, SMZ lmpex, Prodial

Tour, Allianz liriac, Engie Romania, Coral 33 All Prod, Cameleon Security, Orange RomAnia, etc.

in perroada 01 . O 1 .201 6-31 . 12.201 6, ponderea acestora in total furnizori operare este de 85,90%.

in cadrul furnizorilor de imobiliziri ponderea este detinute de urmdtorii furnizori: lnspet, Addvalue

Global, Rosen Oldenzaal, Talpac, Terra Rom6nia Utilaje de ConstrucJii, IPM Partners, Net Brinel,

Prodrep, Swiso Electric, Litex lmpex, Maguay lmpex, Micronix Plus, Snif Proiect, Asseco, Bueno

Tech, lnvest General Construct, etc. (respectiv 87,61 % in total furnizori de imobiliziri in anul

2016).

Situatia datoriilor cu personalul, a celor fiscale si a altor datorii pe termene de exigibilitate se

prezintd dupd cum urmeazd.

31 decembrie
2015

3'l
decembrie

2016
intre Peste 5

1-5 ani ani

Termen de exig ibilitate pentru
soldul de la 31 decembrie 2016

Datorii
Sub 1 an

Salarii gi datorii asimilate
Contributii salarii
lmpozitul pe profit curent
lmpozitul pe profit amanat
Redeventa datorate B.S.

TVA de plate

Alte impozite 9i datorii - BS

Dividende de plata

Alte datorii

Total

3.606 802
3.219.003
3.376.275

95.919
7.302.017
3.552.044
1 . 143.588
3.644.233

204.021

3.650 030
3.169.681
3.901.860
1 671 .210
7.540.612
4.350.768
1 182.836
6.204.944

417.179

3.650.030
3 169.681

3.901.860
- 264.393 1 406.817

7.540.612
4.350.768
'l .182.836
6.204.944

417 179

25.143.902 32.089.120 30.4'17.910 264.393 1.406.817
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Fald de finele anului 2015, la capitolul ,,alte datorii", in anul 2016 se inregistreaza o cregtere
semnificative la pozilia ,,dividende de platd", urmare a aprobarii prin Hotararea A.G.O.A nr.

2128.04.2016, odata cu situatiile financiare anuale, a repartizdrii la dividende a profitului aferent

anului 2015. Plata dividendelor a fost stabilita incepand cu data de21.07.2016.

17. Provizioane

31 decembrie
20't6

31 decembrie
20't5

Sold la inceputul perioadei
Provizioane constituite in cursul perioadei
Provizioane utilizate in cursul perioadei

Sold la finalul perioadei, din care:
Provizioane pe termen lung

Provizioane pe termen scurt

Provizioane pentru litigii
Provizioane pentru beneficiile angajatilor
Alte provizioane pentru riscuri 9i cheltuieli

Total

Provizioane pentru litigii

Detaliind provizioanele pentru litigii sunt.

Litigii pentru despdgubiri civile
Litigii pentru nerespectarea de catre te4i a unor clauze

contractuale
Litigii de munce

Total

14.965.181 23.059.195

23.059.195
9 431.365

17 525 379

24.625.078
8.984.673

10.550.556

3.542.697 3.719.592

11.422.484 19.339.603

3'l decembrie
20't6

31 decembrie
2015

3.012. 183
11.747 .998

205.000

9.467.265
'1 1 .599.153

1.992.777

14.965.18'l 23.059.195

31 decembrie
20'16

3l decembrie
2015

1.773.201

'1 .192.999
45 983

8.274.266

1 .192.999

3.0'1 2.183 9.467.265

Societatea este implicati in diverse litigii pentru despdgubiri solicitate de divergi proprietari,
persoane fizice gijuridice. Pe 16ngd despigubiri, acegtia soliciti fie plata unei rente anuale urmare
a exercitirii Societdtii a dreptului de servitute legala pe terenurile reclamantelor, fie dezafectarea
conductelor gi a instalaliilor aflate pe terenurile lor.
in urma reconstituirii dreptului lor de proprietate ei aclioneaza in instanle Societatea invocand
lipsa de folosinJi a terenului datoriti faptului ca acestea sunt traversate de conductele de

transport !i!ei ce apa(in domeniului public.
La data de 31 122016 sunt inregistrate provizioane aferente litigiilor pentru despdgubiri civile in
sumi de 1]73.201 lei, in scddere cu 6.501.065 lei fa15 de valoarea acestora la data de

31.12.2015 in sumd de 8.274.266lei.
Degi in cursul anului au fost inregistrate provizioane pentru litigii noi deschise in cursul perioadei

sau au fost actualizate sumele necesare pentru stingerea eventualelor obligatii aferente litigiilor
deschise in perioada precedentd, scdderea provizioanelor se datoreazd reluirii la venituri ca

urmare a solutionerii unor procese aflate pe rolul instanlelor de judecatd. Dintre acestea o
pondere semniiicativd o deline litigiul aferent dosarului N.5216120412008 avAnd ca obiect plata

de cdtre Societatea Conpet S.A. a unor despdgubiri solicitate de reclamanlii Dobrogeanu Paun
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gl Dobrogeanu Dumitru, litigiu finalizat prin respingerea de cetre instan!5 a soliciterilor
reclamantilor.
Provizionul pentru litigii de munca in sumd de 45.983 lei a fost constituit urmare a contestirii in
instante de cetre un angajat al societdlii a deciziei de concediere de cdtre societate, cu solicitarea
pl6tii unei despagubiri reprezentand drepturile salariale cuvenite de la data concedierii.

Provizioane pentru beneficiile angajalilor

La 31 decembrie 2016, Societatea cuprinde la acest capitol, in principal, provizionul pentru
participarea la profit 9i provizionul pentru beneficii acordate la pensionare.
Provizionul pentru participarea personalului Ia profrt se constituie in baza prevederilor bugetului
de venituri si cheltuieli al Societetii aprobat pentru sfirgitul exerciliilor financiare, cu respectarea
Ordonantei nr.64t2OO1 si O.M.F.P. nr. 14412OO5. Ordonan,ta nr. 64 din 30 august 2001 stabilegte
cd profitul contabil remas dupi deducerea impozitului pe profit la societSlile comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat se se reparlizeze in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelut agentului economic, in exercitiul
financiar de referinli. La data de 31.12.2016, provizionul pentru participarea angajatilor la profit

este in valoare de 4.756.310 lei, la care se adauge suma de 1 .086.008 lei aferenta contribuliilor
sociale obligatorii.
Societatea a inregistrat un provizion pentru beneficii acordate la pensionare in suma de 3.606.242
lei, din care 3.542.697 lei reprezinti obligalii pe termen lung, iar 63.545 lei reprezinti obligalii pe

termen scurt. Acest provizion a fost calculat dupi metode actuariale pe baza estimarii salariului
mediu, a numerului mediu de salarii de plate la pensionare, a estimirii perioadei cend acestea
vor fi platite gi a fost adus la valoarea prezenti folosind un factor de actualizare bazat pe dobAnda
aferente unor investilii cu grad maxim de siguran!5 (titluri de stat).

Referitor tot la obligatiile legate de angajali societarea are constituit provizionul pentru concediile
de odihna neefectuate in sumd de 1.580.000 lei.

Au fost de asemenea constituite provizioane pentru indemnizatiile acordate membrilor Consiliului
de Administratie, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativS,
in sumd lolala 719.437 lei, din care:

. 1 51 .056 lei reprezentAnd subcomponenta variabile 1 aferentd trimestrului lV 2016;

. 437.896 lei reprezent6nd subcomponenta variabilS 2 aferenta anului 2016, sumd
prelevate din profitul net,

. 130.485 lei reprezinte contribulii aferente celor doua subcomponente.

Alte provizioane

La 31 decembrie 2016, soldul poziliei ,,Alte provizioane" in sumi de 205.000 lei este reprezentat
de provizioane privind cheltuieli de mediu.
Scederea in cursul anului 2016 cu suma de 1.787 .777 lei a provizioanelor inregistrate la
pozilia "Alte provizioane", respectiv de la valoarea de 1.992.777 lei la inceputul anului la

valoarea de 205.000 lei la sfArgitul anului se datoreazd in principal reluerii provizionului in
sume de 1.764.000 lei privind cheltuielile legate de demolarea unui activ (Baza de recuperare
cardio-vascu lard Breaza), urmare a efectuarii 9i decontSrii lucrarilor de demolare

18. lmpozitul pe profit curent si amdnat

Impozitul pe profit curent si amanat al societelii pentru 2016 si 2015 este determinat la o rati
statutari de 160/o.
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lmpozitul pe profit curent
lmpozitul pe profrt datorat pentru 2016 si 201 5 este dupe cum urmeaze:

2016
12.571 .020
12.571.020

2016
84.033.368

13.445.338

3.216.668
- 3.218.484

962
o?o

-872.526
12.571.020

2015
Cheltuiala cu impozit pe profit curent
Cheltuiald cu impozitul pe profit

Reconcilierea cotei efective de impozitare.

Profit inainte de impozitare

lmpozit in conformitate cu rata statutare de
impozitare de 16%
Efectul asupra impozitului pe profit al:
-Cheltuielilor nedeductibile
-Veniturilor neimpozabile
-Elementelor similare veniturilor
-Elementelor similare cheltuielilor
lmpozit pe profit scutit
lmpozit pe profit

13.882.044
13.882.044

2015
75.284.975

12.O45.596

2.195.687
-2.118.703
2.246.485

-1. too
-484.854

13.882.04s

lmpozitul pe prof it amenat
lmpozitele amanate de plata 9i de recuperat s-au calculat pe baza diferenlelor temporare
impozabile gi/sau deductibile, determinate pentru active gi datorii ca diferenle dintre valoarea
contabilS a activului gi/sau datoriei 9i suma atribuitd in scopuri fiscale. Societatea recunoaqte
impozitele amanate pe seama unei cheltuieli sau a unui venit cu exceptia impozitului generat de
un eveniment contabilizat d,rect in capitalurile proprii.

lmpozitul amanat de plata la data de 31.12.2016 este in sumd de 6.595.005 lei, recunoscut pe

seama elementelor de capitaluri proprii, impozit amAnat de recuperat recunoscut la 31.12.2016
in situatia rezultatului global este de 4.923.795 lei.

Tabelul de migcare privind datoria cu impozitele amanate in cursul anului 2016,se prezintd dupi
cum urmeazS:

2016 Valoare neti
la I ianuarie

lmpozit pe
profit

aminat
recunoscut
in contul de

profit gi
pierdere

lmpozit pe
profit

aminat
recunoscut
in capital
propriu

Valoare neti la 31

decembrie

f Datorieureanta Dnvtnd
Dnvtnd rmDozrtut De

tmDozttul De^' Droltt
Droltt amanat' amanal

Reevaluare imobiliz5ri
corporale

(1.2s1.887) 2.312.217 (5 305 485) 2.312.217 (6.557.3721

Modificarea rezultatului
reportat

(640 087) 602.454 (37.633)

Provizioane 1.796.055 30.79s 
I

1.912.480
Ajustiri ale activelor
curente

699 099 699.098

lmpozit pe profit amanat
inainte de compensare

(e5.91e) 3 042.111 (4.703.031) 4.923.795 (6.5e5.005)

Compensare creantS/datorie (4.923.795\ 4.923.795
lmpozit pe profit aminat net (1.671.2101

.16

I



Societatea CONPET S.A.
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19. Rezultatul pe actiune

Rezultatul pe actiune in ultimii doi ani este.

Prof itul exerci,tiului f inanciar

Numdrul de acliuni ordinare la inceputul si sfargitul
perioadei
Rezultat de bazd 9i diluat pe actiune (lei/actiune)

20. Venituri din exploatare

a) Veniturile aferente cifrei de afaceri

Venituri din serviciul de transport, din care:

Venituri din serv. de lransport subslstem Tara

Venituri din serv. de transport subslstem lmpoft

Venituri din chirii
Venituri din alte prestari servicii

Total venituri din cifra de afaceri

Total cantititi (tone), din care:
Subsistem Tara
Subsistem lmport

381.646.066 38'1.353.176

31 decembrie
2016

31 decembrie
2015

71.546.604

8.657.528

63.198.986

8.657.528

8.26 7,30

31 decembrie
2016

31 decembrie
2015

378.57s.084
296.077.495

82.497.589
1.231.435
1.839.s47

378.958.685

309.279.278

69.679.407
1.s2',t.456

873.035

Veniturile sunt realizate din serviciile prestate clienlilor pentru transportul cantitililor de !i!ei'
gazoline 9i condensat la tarifele aprobate prin Ordin al Pregedintelui Agenliei Nalionale pentru

Resurse Minerale.

in anul 20'16, cantitAtile transportate pe subsisteme, comparativ cu anul precedent, se prezintd:

3'l decembrie
2016

31 decembrie
2015

7.078.344 6.990.392
3.685 087

3.393.257

3.905 446

3.084.946

cantitatea totala de produse transportate a crescut cu 1 ,26 % in anul 2016 fali de 2015, in special

ca urmare a cregterii cu 10 % a cantitSlii transportate pe Subsistemul de transport lmport.
pe Subsistemul de transport Tard in anul 2016 s-a inregistrat o scidere a cantite-tilor transportate

cu 220.359 tone fatd de 2015 (5,64Yo).

Tarifele pentru prestarea serviciului de transport practicate in 2016, aprobate de Agentia

NalionalS pentru Resurse Minerale se prezintd astfel:
' - 78'p4lei/tona tariful mediu pentiu serviciul de transport pe Subsistemul de-transport Tare,

apiobat conform ordin nr. 1 99/201 3, pentru perioada 1 1.12.2013-08.02.2016

- 7g,7Sleiltona tariful mediu pentru serviciul de transport pe Subsistemul de transport lari,
aprobatconformordinnr'32/02'02.2016,pentruperioada09.02.2016-prezent.
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b)

tarifele pentru serviciul de transport pe Subsistemul de transport lmport s-au modificat
incepdnd cu luna februarie 2016, conform Ordin ANRM nr 32102.02.2016. Tarifele se
aplicd pe rafindrii, in trepte, pe intervale de cantitili transportate.

Alte venituri din exploatare

3'l decembrie
20't 6

3{ decembrie
2015

Venituri din consum cotd de modernizare

Alte venituri

Total alte venituri din exploatare

Total cheltuieli privind stocurile
9i utilitalile, din care:

Cheltuieli cu materialele consumabile

Alte cheltuieli materiale

Alte cheltuieli cu energia si aPa

Cheltuieli privind m-rfurile

b) Cheltuieli cu personalul

Total cheltuieli cu personalul, din care:

Cheltuieli cu salariile

Cheltuieli cu tichetele de mase acordate 9i alte avantaje

Cheltuieli cu participarea la profit
Cheltuieli cu protectia sociald conform CCM
Alte cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu asigurerile sociale

c) Cheltuielile privind prestaliile externe cuprind:

Total cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

Cheltuieli transport calea ferati

Cheltuieli cu redevenlele' localiile de gestiune si chiriile

29.284.258 32.422.266

27.664.211

1 620 047

30.637.426

1.784.840

Veniturile aferente cheltuielilor suportate din cota de modernizare reprezint5 94,47 ok din alte

venituri de exploatare realizate, inregistrand o scddere de9,7Oo/o fatd de 2015.

Cheltuieli de exploatare

Cheltuieli privind stocurile si utilitdtile

21.

a)

31 decembrie
2016

3'l decembrie
2015

't 5.960.664 17.319.138

4 888.670
1 .367.619
9.694.945

9.430

5.383.629
1.875.914

10.052.718
6.877

31 decembrie
2016

31 decembrie
2015

111.505.443'105.564.433
74.093.932

3.478.564
4.522.804
3.293.262
2.948.047

23.168.834

70.073.662
3 522.207

4.339.680
1.401.089
5.064.269

21 j63.526

3'l decembrie
2016

31 decembrie
2015

103.807.082 107.580.664
s7.599.308

30.814.376

61.308.829

30.577.444



Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situaliile financiare pentru anul incheiat la 3 I decembrie 20 16
(Toare sunele sunt extrinate in LEI, dacd ru este indical alfet)

Cheltuieli pompare te(i
Cheltuieli cu intretinerea gi reparatiile
Cheltuieli ecologiziri, monltoriz5ri factori mediu
Cheltuieli cu deplas5ri. detagdri 9i transfereri
Cheltuieli cu transportul de bunuri gi personal
Cheltuieli pogtale si taxe de telecomunicafii
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

Alte cheltuieli, din care:
Cheltuieli cu alte impozite, taxe gi verseminte asimilate

Cheltuieli cu despigubiri, amenzi gi penaliteli

Donalii acordate (sponsorizdri)

Pierdere din cedare active qi alte operaliuni de capital

Cheltuieli cu proteclia mediului inconjurdtor

Cheltuieli din reevaluarea imobilizirilor corporale

Cheltuieli constituire cota de modernizare

Alte cheltuieli de exploatare

Venituri din dobanzi
Venituri din operatiuni cu titluri 9i alte instrumente
financiare

Alte venituri fi nanciare
Total venituri financiare

Alte cheltuieli fi nanciare

Ajustiri de valoare privind imobilizdrile financiare

Total cheltuieli financiare
Rezultat financiar net

66.553.60'l 64.870.033

5.221.243
2 278 911
1.392.838

749.388
687.012
482.152

4.581.854

5.230.483
2.378.499
1 173.424

935.866
706.627
415.020

4.854.472

Cheltuielile cu redevenlele, localiile de gestiune gi chiriile cuprrnd redeventa petroliere, calculata
in conformitate cu prevederile OUG 10'l/14 octombrie 2007, in cote de 10% din valoarea
veniturilor brute realizate din operatiuni petroliere de transport gi tranzit al petrolului prin Sistemul
Nalional de Transport.

d) Alte cheltuieli

3'l decembrie
2016

3'l decembrie
2015

5 632.828
1.125.145

598.927
3.635.0'1 1

38.908
1.378.617

53.878.327
265.838

2.255.350
162.526
484.854

1 .563.471

70.541

59.969.621
363.670

Cheltuielile cu alte impozite, taxe gi vSrsdminte asimilate cuprind, in mare parte, cheltuielile cu

impozitete locale si cheltuieli cu alte obligalii fiscale.

Societatea constituie rezerve privind cota de modernizare prin alte cheltuieli de exploatare in

conformitate cu prevederile H.G. nr.168/1998 cu modificirile ulterioare 9i cu prevederile Codului

fiscal aprobat prin Legea nr.227t2O15, cu modificSrile si actualiz5rile ulterioare.

22. Rezultat financiar net

31 decembrie
2016

31 decembrie
2015

1.960.562
1 .815.300

60.683
3.836.545

(109 357)

2.967.704
2.810.456

1 5.018
5.793174

(87 048)

50.826
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situaliile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
I toorc'unele sunt e,lrlntate t" I I I dd-a nu. v. nJrat alrklt

Veniturile financiare au scdzut cu 34o/o in anul 2016 fate de 2015, in timp ce cheltuielile financiare
au crescut in cursul anului cu 202o/o fa\d de anul precedent. Pe fondul acestei evolulii rezultatul
financiar net s-a diminuat cu 35 % in anul 2016 fa,te de anul 2015, in principal datorite reducerii
pe piata de capital a dobAnzilor oferite pentru depozitele la termen si a randamentelor aferente
titlurilor de stat.

23. Cadrul leqislativ fiscal

Declaraliile de impozite 9i taxe fac subiectul reviziei gi corecliilor autoritdlilor fiscale, in general pe

o perioadd de cinci ani dupd data completerii lor.
Legislatia fiscala in RomAnia este foarte complexd si se reformeazi permanent in funclie de

contextul economico-financiar intern 9i internalional, fiind reglementatd printr-o multitudine de

acte normative: legi, hotarAri de guvern de aprobare a normelor de aplicare, ordonanle simple si

de urgentd, ordine, instructiuni, circulare, precizdri, etc.

Nu poate fi vorba de o abordare facilS a acesteia de cetre contribuabili, mai ales cd se menline

in general o practicd abuzive din partea organelor fiscale in ceea ce privegte interpretarea

prevederilor legale consfintite chiar de lege.

Modernizarea legislatiei fiscale in Rom6nia nu asigurd inci claritate 9i accesibilitate in aplicarea
prevederilor Codului iiscal, prin restructurarea pe baze sistematice a normelor fiscale, precum si

a celor privind procedura fiscalS si existe in continuare riscul ca autorit5tile fiscale se adopte pozitii

diferite in legdtura cu interpretarea acestor aspecte cu consecinta in calculul de obligalii

suplimentare gi plata de dobAnzl/penalitdli, majordri 9i amenzi de intArziere.

prin Legea nr. 2O7t2015 privind noul Cod de procedura fiscala s-au modificat unele principii cu

privire la interpretarea legii, in sensul ce in interpretarea leglslatiei fiscale se aplicA principiul (in

dubio contra fiscum>, adica in caz de dubiu cu privire la norma fiscali se aplici interpretarea in

favoarea contribuabilului.

Totugi inainte sd se face aceaste interpretare, fiecare functionar public trebuie se clarifice

respectivul text, apeland la voinla legiuitorului 9i sensul in care a fost date legea, s5 verifice

punctele de vedere exprimate in notele de fundamentare, in expunerile de motive ( ) Adice

trebuie vdzut spiritul in ansamblul legii 9i pentru ce scop a fost creatd aceaste lege. Numai dacd

prin aceste norme sensul normei nu a fost clarificat, atunci urmeaze Sa Se aplice regula de

interpretare in favoarea contribuabilului, care are ca raliune protejarea contribuabilului contra unei

aplicdri abuzive a legii de cetre organul fiscal, dar 9i pentru imbunetetirea relaliei intre

administratia fiscalS si contribuabil, pentru evitarea unor eventuale conflicte.

Conducerea considere cd a inregistrat in mod adecvat obligatiile fiscale in situatiile financiare

24. Anqaiamente gi continqente

Angajamente de caPital
So6ietatea nu are alte angajamente de capital acordate'

G aranlii acordate tefi ilor
Garaniiile acordate te(ilor sunt prezentate in tabelul de mai jos:
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Note explicative la situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2016
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31 decembrie
2016

31 decembrie
2015

Alte creanle imobilizate

Total

868.346 462.O13

868.346 462.O13

Alte creanfe imobilizate sunt prezentate separat, la linia de imobilizari financiare pentru garantiile
pe termen lung 9i la linia de creanle pentru cele care vor fi recuperate in termen mai mic de 12

luni (Nota 7 9i Nota 9)
La finele anului 20 16, Societatea nu are in evidenti alte angajamente acordate te(ilor.

Garantii primite
Garan,tiile primite sunt prezentate in tabelul de mai jos:

31 decembrie
2016

31 decembrie
2015

Garantii de bund execulie virate in conturile
societi!ii
Scrisori de garanlie bancari de buna execulie
primite de la clienti
Scrisori de garantie bancare de buna execulie
primite de la furnizori
Garantii de buna execulie virate in conturile
beneficiarilor, blocate pAnd la indeplinirea
condiliilor de eliberare
Total

124.464

25.941.416

6.224.860

2.905.274

76.480

27.019.607

7.418.922

3.139.319

35.196.014 37-654.328

Contingen!e

Taxare
societatea considerS ce toate sumele datorate pentru taxe 9i impozite au fost plitite 9i inregistrate

la data bilan,tului.

25. Parti afiliate

in perioada ianuarie - decembrie 2016,
afiliate.

Societatea a derulat urmetoarele tranzaclii cu pd(i

Partener

SNTFM CFR Marfd SA

Sume
nedecontate

la
31 decembrie

2015

Achizi!ii
in anul

20'16

Decontiri
in anul

2016

Sume
nedecontate

la
31 decembrie

2016

6]00.297 67.559.425 68.357.421 5.902.301

26. Cheltuieli de audit

Auditul Societalii pentru anul 2016 a fost asigurat de firma BDO AUDIT S R L

prin Hotararea AGOA nr. Ztzg.il.znl6 a f-ost aprobatd numirea firmei BDO AUDIr S.R.L. ca

"uJitoii,nanciar 
al Societ5tii pentru o perioada de 3 ani (2016' 2017 ' 2018)'
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Note explicative la situatiile financiare pentru anul incheiat la 3I decembrie 2016
(Todte su ele sunt e*)timdte tn LEL dacd nu este ndical attfel)

Onorariile sunt stabilite pe baza contractului incheiat intre cele doua pe4i. Toate onorariile pletite
se refere la serviciile de audit asupra situatiilor financiare individuale intocmite in conformitate cu
Standardele lnternalionale de Raportare Financiard ('IFRS') gi cu cerinlele Ordinului Ministerului
de Finanle nr. 284412016.

27. Gestionarea riscurilor

(a) Riscul valutar
Societatea poate fl expusd fluctuatiilor cursului de schimb valutar prin numerar 9i
echivalente de numerar, investitii pe termen scurt, imprumuturi pe termen lung sau datorii
comerciale exprimate in valute.
Moneda funclionala a Companiei este leul romanesc. in prezent Societatea este expusa
riscului valutar prin numerarul 9i echivalentele de numerar, precum 9i prin achiziliile
realizate in altd monedd decAt cea functionala. Monedele care expun Compania la acest
risc sunt, in principal, EUR, USD si GBP. Datoriile in valuta sunt ulterior exprimate in lei, la
cursul de schimb de la data bilanlului, comunicat de Banca Nalionala a Romaniei. Diferenlele

rezultate sunt incluse in contul de profit 9i pierdere, dar nu afecteaza fluxul de numerar pana

in momentul lichiddrii datoriei.
Expunerea Companiei la riscul valutar exprimata in RON a fost nesemnificativa, dupa cum se

prezintd in situa,tiile de mai jos:

valoare RON EUR USD GBP

31 decembrie 20'16
Active monetare
Numerar si echivalente de
numerar
lnvestitii pe termen scurt
Creante comerciale gi alte
crean.te pe termen scurt gi

lu ng

Datorii monetare
Furnizori/creditori diversi

Expunerea neti in situatia
poziliei financiare

31 decembrie 2015
Active monetare
Numerar si echivalente de
n u merar
lnvesti-tii pe termen scurt
Creante comerciale gi alte
creante pe termen scurt 9i
lu ng

Datorii monetare
Furnizori/creditori diversi
Expunerea neti in situalia
poziliei financiare

Cursurile de schimb aplicate

401.822.965 403.062.851 (1.371.98e) 10.065 122.038

244 598.286 244.461 .838 23.880 7 .417 1 05.1 5',1

163.053.678 163.053.678
43.008.024 43.008.024

4?9.59?.907 430.172.760 (692.421\ 7 .417 105.151

Valoare EUR USD GBPRON

124.120.815

256.149.O12

't23.933.335

256.149.012

55.377 10.065 122.O38

42.505.077 42.505.O77

oaa o?o 19.524.573 1 .427 .366

pentru evaluarea elementelor de mai sus in RON au fost:

'1 .067.081
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31 decembrie
20'16

31 decembrie
2015

RON/EURO
RON/USD
RON/GBP

Situalia vechimii
fost:

Neajunse la scadenla
Scaden!a dePagiti intre
1 -30 zile
Scadenta dePaiita intre
30-60 zile
Scaden!a dePaqit5 intre
60-90 zile
Scaden!a dePagita intre
90 zile-1 an
Mai mult de '1 an
Total

4,5411
4,3033
s.2961

4,5245
4,1477
6,1466

(b) Riscul de credit
Riscul de credit este riscul ca Societatea si suporte o pierdere financiard ca urmare a

neindeplinirii obligatiilor contractuale de cetre un client sau o contrapartide la un instrument
financiar, iar acest risc rezultd in principal din creanlele comerciale, numerarul 9i echivalentele de

numerar gi investilii pe termen scurt ale SocietSlii.
Expunerea maxima la riscul de incasare la data raportirii a fost

Valoare neta
31 decembrie

2016
31 decembrie

2015
Creanle comerciale 9i alte creanle pe termen
scurt 9i lung
Total

43.008 024 42.505.077

43.008.024 42.505.077

Societatea desfdEoari relalii comerciale numai pe baze contractuale cu te4i recunoscuti, care

justifici finanlarei pe credit. Conducerea monitorizeaze indeaproape expunerea la riscul de

credit comercial.
Activele financiare care pot supune Compania riscului de incasare, sunt in principal

crean,tele comerciale.
Socieiatea a pus in practice o serie de politici prin care se asigurd cd vdnzarea de servicii

se realizeazi cStre clienti cu o incasare rapida. Valoarea creanlelor netd (fird ajustiri de

depreciere) reprezinta suma maxima expusS riscului de incasare'

La 3.1 decembrie 2016, Societatea detine numerar 9i echivalente de numerar in valoare de

244.598.286 lei (la 31 decembrie 2015: 124.120 815 lei), precum si investilii pe termen scurt

materializate in tiiluri de stat in valoare de 1 63.053.678 lei la 31 .1 2.201 6 (la 31 decem brie 201 5:

256.14g.O12 lei), ceea ce reprezinte expunerea maximd a grupului asupra acestor active.

Disponibilitdlile sunt delinute la binci gi institulii financiare, dintre care enumerim BCR, Raiffeisen

Bank, BRD Groupe Societe Generale, Banca Transilvania, Unicredit, credit Europe Bank,

Piraeus Bank, etc.)
Riscul de credit legat de creanlele comerciale este redus datorite incasarii cu regularitate a

."rri.iito|" de transp--ort. Chiar dalS existe concentralii semnificative, baza de clien,ti fiind extrem

deredusS,conducereaapreciazAcerisculdecreditcomercialesteredus.

creanlelorreprezentatedeclienliladataintocmiriisitualieipozitieifinanciarea

Valoare bruti
31 decembrie

2016

Ajustare
31 decembrie

2016

Valoare neta 31

decembrie 2015

37.939.456

15.481

6.112

37.939.456

15.481

6.112

6.950

688.638 688.638

6.950

U

38.656.637
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Note explicative la situaliile financiare pentru anul incheiat la 3 I decembrie 20 l6
(Toate fl! ele sunt exprimate in LEL daca nu este ndicat attfel)

Valoare brute
3'l decembrie

2015

Ajustare
31 decembrie

2015

Valoare neta 3'l
decembrie 20{ 5

Neajunse la scadenti
Scaden!a depagitd intre
1 -30 zile
Scaden!a depagite intre
30-60 zile
Scaden!a depagitA intre
60-90 zile
Scadenta depagiti intre
90 zile-1 an
Mai mult de 1 an
Total

Neajunse la scaden!6
Total

Ajustare Valoare bruti
31 decembrie 31 decembrie

2016 2015

36.441 155

77.589

43.926

49.085

14.673

660.295 660.295

36.441.155

77.589

43.926

49.085

14.673

0

37.286.723 660.295 36.626.428

Situalia vechimii altor creanle la data intocmirii situaliei poziliei financiare a fost.

Valoare bruta
3'l decembrie

2016

Ajustare
31 decembrie

2015

Menliondm faptul ci pentru creanrere imobitizate sub 1 anin suma de 216.383 lei (nota 9) nu

au fost efectuate ajustdri de depreiiere intrucat creantele respective nu sunt ajunse la scadenld.

Migcdrile in ajustdrile pentru deprecierea creantelor clientilor au fost urmatoarele:

7.727.012 O EEE 1'/' 8.450.033 3.033.397
7.727.012 3.555.333 8.450.033 3.033.397

2016 2015

Sold la 1 ianuarie
Cregteri in timpul anului
Reversari in timpul anului
Sold la 31 decembrie

(10.207) (36)

660 295
38.550

647.884
12.447

660.295688.638

Miscdrile in ajustSrile pentru deprecierea altor creanre au fost urmatoarele:

2016

Sold la 1 ianuarie
Cregteri in timpul anului
Reversari in timpul anului
Sold la 3{ decembrie

2015
3.290.237

6.806

3.033.397

(c) Riscul de lichiditate
RisculdelichiditateesterisculsocietetiideaintampinadificultStiinindeplinireaobligatiilor
asociatedatoriilorfinanciarecaresunt.decontateinnumerarsauprintransferulaltuiactiv
financiar. Abordarea Societatii-in- admini.irrr", lichiditelii consti in asigurarea, pe cat de mult

posibil, cd va dispune."r"u i'u ti.nioiteti suficiente pentiu a-gi achita obligatiile scadente, atat in

lonfitLi norn,''rr" cit si in conJilii de stres. fere a suporta pierderi inacceptabile sau de a pune tn

pericol reputalia Societelii
Riscul de lichiditate este gestionat de conducerea societelii prin aplicarea unei politici de

,"g;;";; p"irrn""ta , ii.n,Oitrfif",. menite si acopere decontarea obligatiilor financiare

scadente.

3.033.397
559.590
(37.654)
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2016
Fluxuri de numerar

contractuale
< 1 an 'l -5 ani > 5 ani

Datorii comerciale
Alte datorii

20.657.756
32.O89.120

20.657.756
30.417.910 264.393 1.406.817

Total 52.746.876 51.075.655 264.393 1.406.817

2015
Fluxuri de numerar

contractuale
< 1 an

't -5
ani

>5ani

Datorii comerciale
Alte datorii

20.756.975
26 143.902

20.o43.292
26.047.983

713.683
95.919

Total 46.900.877 46.091.27s 809.602

(d) Riscul de personal 9i sistemul de salarizare
La 31 decembrie 2016 categoria de varste cu ponderea cea mai mare in societate o are

personalul cu varsta cuprinsi intre 41-50 ani ( 43% ), urmatd de cea intre 51-60 ani ( 34% ) qi 31

- +o ani (14%). Acest lucru reprezinte un avantaj linand cont si de faptul c6 peste 51olo din

personal are o experiente in cadrul societetii de peste 20 de ani.

Riscul legat de personal il reprezinti cain viitor, societatea sA seconfruntecu o lipsa de personal

datoritd plecirilor angajalilor din cauze naturale.

Nivelul acestui risc analizat a fost mic. este un risc cu tolerabilitate ridicatA pentru care mdsurile

pentru tinerea sub control a acestuia sunt stabilite pe termen mediu 9i lung prin politica de

personal gi monitorizarea fluctualiei de personal (intrSri/iegiri in/din societate).

(e) Riscul determinat de corelarea cu evolulia pie.tei globale

Lvenimentele de pe pia,ta financiard mondiald iu un ihpact direct, dar 9i indirect asupra evoluliei

economiei romanegii, fapt reflectat in evolulia pielei de capital romdnegti in ultimii ani Prin

urmare, evolutiile li nivei mondial afecteazd atat activitatea Conpet cAt 9i evolulia acestuia pe

piala de capital.
'iconomia iRomAniel, ca oricare economie in dezvoltare, este sensibila la fluctualia activitalii la

.ir"f gi"U;i. ivenimentete de ordin politic, econom ic,. social 9i de altd natura depe piala mondiali

au un"impact semnificativ asupra ciimatului economic in care Conpet igi desfigoari activitatea

scaoerea pretului liteiului poate determina o reorientare a clientilor spre importuri si implicit o

,tilir"r" rri mare i'subsiitemului de transport import in detrimentul subsistemului de transport

Gia cu impf icatli nefavorabile asupra veniturilor din activitatea de transport'

Nivelul riscului determinat O" euoiulia pi"t"i glob"l" analizat a fost mare' este un risc intolerabil

p"nirr ar*.-r, stabilit mdsuri urgente pentru tinerea sub control a acestuia:

_ comunicarea sistematicd sira"E "ta 
cu reprezentanlii aclionarului majoritar _(statulfory,il 1

,.t,.";;il;;; ,i trtrro|. .irtott'tt" pi(i interesate pentru integrarea activitatii economrce a

io"i"talii in strategia nationala a domeniului energie'

(f) Riscul de Pia!5 de frontieri
lnvestitorii in piete de trontreia teouie sa fre congtienti de faptul cd astfel de piete prezinti un risc

mai mare decit pielele prifoi.,i" 
""o*mie 

Oe)vonata gi cu sisteme juridice 9i politice mature

Acest risc este determinat l"-"*""it"t!, adaptarii sistbmului legislativ in scopul cre5rii unor

instrumente eficiente 
"tat 

aln 
"pr"".t"0"" 

"'"0"* rrr,ai", cit 9i econoriic pentru asigurarea cadrului

n"a"trt unei economii de piati functionale'
piala de capitat romanea".e ; i;";i;;r;l Ia nrvetul actual de dezvoltare in categoria pie{elor de

frontierd, piete care pr"r,nti1i."un mai mari comparativ cu pietele emergente sau pietele
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dezvoltate, degi pot oferi investitorilor performante mai bune. Riscul de tare este generat de
probabilitatea apariliei unor schimbiri politice, sociale qi economice neprevdzute, schimberi
legislative repetate, fluctuatii ale cursului de schimb sau rate ridicate ale inflaliei.
Chiar dacd RomAnia este stat-membru al Uniunii Europene, situalia financiare 9i rezultatele
Conpet pot fi influenlate de evenimente neprevdzute caracteristice unei piele de frontierd,
considerate o piate caracterizati de o volatilitate mult mai ridicata, mai ales in contextul global

actual.

(g) Riscuri de natura legislativi
Rezultatele inifiativelor Conpet sunt greu de anticipat gi pot avea de suferit de pe urma instabilitdtii
legislative din Romania. Modificarea frecventa a actelor normative, inclusiv a celor care au impact
direct asupra activititii Conpet pot genera riscuri pentru Conpet.
Efortul Conpet de a se adapta constant cerintelor legislative in continui schimbare poate genera

costuri suplimentare semnificative gi eventualele modificeri viitoare ale cadrului legislativ ar putea

avea efecte negative asupra activit5lii gi profitabilitetii Conpet (majorarea impozitelor,

introducerea de impozite gi taxe noi, reducerea Sau suspendarea unor inlesniri fiscale etc.).

De asemenea, o eventuali cregtere a nivelului redeven{ei pletite pentru uttlizarea Sistemului

Nalional de Transport poate afecta situaliile financiare si proiectiile financiare. ln trecut,^au existat

astiel de proiecte legislative, iar societatea 9i-a exprimat punctul de vedere in sensul

inoportunititii unei asemenea decizii legislative, justificat prin prezentarea efectelor financiare

produse, atat asupra societatii, cat gi, in lanl, la nivel macroeconomic. o cregtere a nivelului

iedevenlei se va reflecta in cregterea tarifului de transport iar, ulterior, consecintele se pot regesi

pe doue directii: in sciderea cantitSlilor de litei transportate - in special la lileiul din import - si

asupra prelului la pompe al produselor finite rezultate din prelucrarea titeiului'
Agadar, legislatia romane referitoare la activitatea Conpet se poate modifica in defavoarea

societitii siirpiicit a investitorilor (majorarea impozitelor, introducerea de impozite 9i taxe noi'

reducerea sau suspendarea unor inlesniri fiscale).
Nivelul acestui risc analizat a fost mic, este un risc cu tolerabilitate ridicata pentru care masurile

pentru linerea sub control a acestuia se reduc la comunicarea sistematica si adecvatd cu toate

pd(ile interesate pentru a preintampina modificarile taxelor 9i impozitelorgi a inlesnirilor fiscale.

Un'risc importani il constituie pierderea facilitSlii cu privire la cheltuielile suportate de Statul

RomAn, pentru asigurarea pazei gi protectiei conductelor cu efective de jandarmi, reglementate

prin H.G. 1107 din14 nov 2012, care modificS gi completeazS H.G. nr. 1468/2005.

irlivelul acestui risc de nature legislativi analizat a fost mediu, este un risc cu tolerabilitate scSzuta

pentru care s-au stabilit mSsuri pe termen scurt pentru linerea sub control a acestuia:
I lntroducerea sistemului de detectare si localizare in timp real a scurgerilor acopera pa(ial riscul,

(h) Riscuri aferente unor litigii
i.tnul ointre riscurile importantJ la care este expusd societatea in momentul de fata, in calitate de

concesionar al sistemului Nalional de Transport al Tileiului, Gazolinei, Etanului 9i condensatului

aie 
-ca 

iruo, regimul ;uridic'al terenurilor sub/supiatraversate de conductele magistrale de

trr""p"rt i.rtit.ri de iispoziliile Legii petrolului nr.Z182OO4. Numdrul de proprietSli private

sub/supratraversate de conducte esle foarte mare gi existe posibilitatea ca din ce in ce mai

,Jii iioprietari sa aclioneze in judecatri societate€ pentru obJinerea de-despig^ubiri motivate

pill]'"iLpi, prezenli ,'"onar#r--pe terenul lor. Din cauza modului defectuos in care a fost

reglementat regimul juridrc at'Gr"nurito|. sub/supratraversate de conductele magistrale de

transport, Conpet a fost 9t esf, qil" pi";nt angalite intr-o serie de procese in care proprietarii

terenurilor respective soticiti ti! rioicarea coidlctelor.de transport, fie mutarea lor pe alte

;;il;;;"il(p" "n"rtri"r, 
ii"npJi), n" 

'"o'a"*a 
de despigubiri anuale reprezentand sume

3[t,5:::f" etaborat in decursut ultimitor ani mai multe propuneri legislative de modificare a Legii

nr.23gl2OO4- legea petroluluii" rp"r""t, ,"ei reglementiri coerente si clare a regimului juridic

al terenurilor sub/supratraveisate de conductele magistrale de transport'
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(i) Riscul legat de cadrul de reglementare 9i de autorizalii
Activitatea principald a Conpet, gi anume transportul prin conducte 9i cazane CF, are un impact
semnificativ asupra mediului, ceea ce presupune oblinerea gi reinnoirea autorizaliilor care
reglementeazi activitatea SocietdJii, obtinerea autoriza!iilor de construire, in baza tuturor avizelor
necesare pentru lucr5rile subcontractate din programele de reparalii capitale (RK) gi investi,tii,

obtinerea autorizaliilor 9i certificdrii pentru activitatea de transport feroviar (AFER), oblinerea
autorizdrii INSEMEX pentru toate sectoarele etc.
Activitatea Societetii este supusd unui volum mare de reglementari din diverse domenii care, dacd

nu sunt respectate, pot conduce la sanclionarea societelii sau suspendarea activitalii. De

asemenea, Societatea se confrunti cu lipsa de coerente gi concordanta existentd intre aceste

reglementeri, din cauza cdrora apar cheltuieli suplimentare gi intArzierea inceperii sau finalizirii
unor lucriri cu efecte negative, cum Sunt: avariile tehnice, urmate de pierderi de produs

transportat gi primirea de sancliuni din partea autoritelilor.
Nivelul riscului determinat de cadrul de reglementare si de autorizare analizat a fost mare, este

un risc intolerabil pentru care s-au stabilit masuri urgente pentru tinerea sub control a acestuia:
- demersuri urgente gi sistematice pentru modificarea Legii petrolului gi armonizarea acesteia cu

alte prevederi legale aplicabile din domenii cu care interfereaze.

fi) Riscul de piatd
Sicietatea este dependente de nivelul de prelucrare a titeiului din Rominia. Conpet S.A nu este

interconectat la alte sisteme de transport externe, din regiune.
Riscul semnificativ il reprezintd reducerea cantitetii de lilei transportate ca rezultat al reducerii

cantitS.tii de titei importati de rafinirii. Aceasta face ca gradul de utilizare a subsistemului de

import si fie be sub 1O%. in prezent, rafineriile care prelucreazi !i!ei din !.P9fr ll folosesc

Sistemul National de Transport pentru transportul lui, sunt S.C. Petrotel Lukoil S.A 9i intr-o mai

mica mesure Rafinaria Petromidia.
in lipsa unei interconecteri a Sistemului National de Transport la alte reJele de transport din afara

Romaniei, existi o dependen!5 a realizirii veniturilor programate de deciziile societe!ilor implicate

in prelucrarea !i!eiului in RomAnia
Crntitrt"" ae {1bi gi gazoline produsi din resursele interne ale RomAniei pentru urmatorii 3 ani'

pe baza informiliilor 
-primite 

de Societate de la oMV Petrom. este relativ constantd, situAndu-se

ia nivelul de circa 4 milioane tone/an. in ultimul an, datorite scederii pretului lileiului, OMV Petrom

a scizut cantitatea planificate pentru extractie din resurse interne'

ca urmare a restructurerii industriei petrochimice din RomAnia, transportul produselor. derivate

Jin irra Oin !i!ei (gazolind 9i etan) s-a diminuat drastic, fapt care influenleazd in mod negativ

grad'ul de utilizare i subsistemului aferent acestor produse'

Din aceste considerente, cu sprijinul aclionarului principal, Ministerul Energiei 9i al Autoritilii de

n"gL;"nlrr" 
" 

Activitilii leN irrrirl Societatea face eforturi pentru identificarea de nor oportunititi

care si duci la cregterea graautui de utilizare a sistemului, implicandu-se totodata in proiectele

regionale demarate in domeniul sdu de activitate'

c-JnJr."r"" societatii consioeraia nu poate prevedea schimbirile ce vor avea loc in Rom6nia

;;;;;; Ia decizia ,'riinariitoiarrpra nivetului d_e prelucrare, inchidere/deschidere a unitdlilor de

orelucrare si efectele ,""rtor, ,rJpi, situaliei financiare, asupra rezultatului din exploatare si a

iluxurilor de trezorerie ale Societatii
Nivelul acestui risc analizat a fost mediu, este un risc cu tolerabilitate scezuta pentru care s-au

stabilit masuri pe termen scurt pentru linerea sub control,.a acestuia:

_ Menlinerea unor retaliiieciproc avantajoase cu clientii si satisfacerea cerintelor acestora,

_ lnterconectar", Si"t"irlJi'1"r!ionri Jl rirn.port cu'alie sisteme dln regiune,

- iJ"ntiti"rt"r gi dezvoltarea de activit5ti conexe activitelii de bazd'

$]flil:i:"ri::lff,:,:,; societa.tii pot ri inruentate de riscuri operationare specirice, incruzand

,r.1*"xtiJ?"o"rea 
Sistemului Nalional de Transport prin conducte ca urmare a gradului scazut

' 
J"-rtirir"t" (cantitdli mici' frecvenJd redusd)'
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) escaladarea fenomenului infrac,tional de atac la conducte cu impact semnificativ asupra
Sistemului National de Transport prin Conducte 9i asupra mediului inconjuritor;

inchiderea unui punct de extraclie a lileiului atrage de fiecare datd demararea unei proceduri de
identificare a altor posibilitS.ti de exploatare a SNT.

in cazul in care nu au fost identificate noi oportunit;ti de utilizare a capacitS{ilor respective, cu
aprobarea ANRM se procedeazd la conservarea/dezactivarea acestora in scopul reducerii
cheltuielilor.

Nivelul riscului operational de "degradare a SNT" analizat a fost mare, este un risc intolerabil
pentru care s-au stabilit mesuri urgente pentru linerea sub control a acestuia:
- redefinirea infrastructurii de transport in funclie de perspectiva cererii.
Nivelul riscului operalional de "escaladare a fenomenului infractional" analizat a fost mediu, este
un risc cu tolerabilitate scdzuti pentru care s-au stabilit mdsuri pe termen scurt pentru tinerea sub
control a acestuia:
- descurajarea fenomenului infraclional prin introducerea unui sistem de detectare 9i localizare
in timp real a scurgerilor.

(l) Aspecte legate de mediu
ldentificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra mediului

Activitatea de evaluare a impactului asupra mediului se realizeazi in sectoarele de produclie ori

de cate ori apar modificiri in sistem care presupun activitdli cu impact asupra mediului, lista

aspectelor cu impact semnificativ identificate la nivelul societdlii aflSndu-se la baza elabordrii
programului de management de mediu gi a Planului de acliuni pentru indeplinirea obiectivelor de

mediu.

'in 
anul 2016 au fost revizuite tintele de mediu, s-au reactualizat aspectele de mediu la nivelul

localiilor, aspectele de mediu semnificative fiind cuprinse intr-un nou Plan de acliuni pentru

indeplinirea obiectivelor de mediu.

Stadiul realizirii obiectivelor si tintelor stabilite este analizat periodic in analiza efectuate de

management.

conpet s.A. a analizat impactul implementSrii actului normativ 9i a solicitat bugetare^a sumelor

n"""rrr" punerii in practicb a O.M.A.l. nr.96/20'16. TotodatS, se continue demersurile in vederea

modificerii acestui act normativ astfel incAt serviciul privat pentru situalii de urgentd infinlat la

nivJui societalii noastre si fie incadrat in categoria C1, aspect care va avea drept consecinte

sciderea semnificativi a costurilor.

Evaluari ale conformarii cu cerintele legale si cu alte cerinte de mediu

Evaluarea periodici a conformSrii cu cerinlele legaP 1l?:t asigurati prin inspeclii efectuate de

cetre reprezentanlii autoritaliiol i" frrf"ai, iCf.f frrtCJ, ANPM, APM teritoriale, Secretariatele de

Risc din cadrulApM teritoriate]ANnn er"uigti, noministratii Bazinale), inspec.tii interne realizate

resoonsabilii HSEe, audituri inierne etectuite de cetre auditorii interni din cadrul Serviciului

Si.i"." de Management si Control lntern/Management'

Autorititile de mediu si de gospodirire a apelor ".:|::tl't 
in locatiile Conpet' in cursul anului

2016 un numar de I z+ lnspeJii cu p""i* rj respectarea cerin.telor legale 9i altor re-gl^ementdri de

mediu,aactelordereglemeniareexistentesaucuprivirelamisurileceseimpuncaurmarea
poluSrilor accidentale. o"r."rn'"n"" 

"u 
fost ef"ctraie inspectii in baza Legii nr' 59/20'16 privind

controlulasupraperlcolelo,o".,".la"ntmajorincareSuntimolicateSubstantepericuloase,art'
7, atin (4), conform 

"ar"i", 
Ju'tolffi i"ri"t".t" la nivel judetean efectueaze impreund vizita
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pe amplasament, ca urmare a Notificerii primite de SRAPM 9i stabililesc incadrarea acestuia,
potrivit dispozitiilor legii sus men!ionate.

28. Evenimente ulterioare

Nu s-au inregistrat evenimente semnificative ulterioare inchiderii exercitiului financiar 2016.

lng.llagi Liviu
Director Economic,

ec.Toadel Sanda

JWV
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