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Societatea CONPET SA
Situatia pozitiei financiare la 3l decembrie 2015
(Todte sumele sunt oiprinate in LEl, daca nu este indicqt altfel)

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 20,I5

3l decembrie
in lei
ACTIVE
Active imobilizate
lmobiliziri corporale
lmobilizdri necorporale
lnvestitii financiare
Total active imobilizate

2015

Nota

398.698.454
2.851.500
305.860
401.855.814

415.493.510
3.162.304
527.515
419.183.330

8.189.161
42.204.216
256.149.O12
'124.120.816
3.031 .1 87
231.234
433.925.626

7.709.304
34.812.109
7.669.483
335.367.828

835.781.440

804.955.613

28.569.842
28.569.842
93.603.955
5.713.968
501.118.931
72.316.398
63.198.986
764.522.O80

28.569.842
28.569.842
107.646.176
5.713.968
472.512.205
57.548.709
51.434.194
723.425.094

'16

95.919

1.891.974

17

3.719.592

3.772.056

713.683
4.529.194

5.664.030

20.o43.292
26.047.983
19.339.603
65.430.878
69.960.072

30.032.321
24.001.008
20.853.O22
74.886.351
80.550.382

5
7

Active circulante

I

Stocuri
Creante comerciale si alte creante
lnvestitii pe termen scurt
Numerar 9i echivalente de numerar
Active detinute in vederea vanzarii
Cheltuieli in avans

9
11

10
12

Total active curente
TOTAL ACTIVE

Capitaluri proprii si datorii
Capitaluri proprii
Capital social, din care:
Capital social subscris

13

Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Alte Rezerve
Rezultatul reportat
Rezultatul exercitiului

13
13

13
13
13

Total capitaluri proprii

Datorii pe termen lung
Datorii privind impozitul pe profit
amanat
Provizion pentru beneficiile angajatilor
Datorii comerciale pe termen lung
Total datorii pe terrnen lung
Datorii comerciale
Alte datorii
Provizioane pe terme

Total datorii cure
TOTAL DATORII

16
16
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3'l decembrie
2014

3

213.560
385.772.284

Societatea CONPET SA
Situatia pozitiei financiare la 3l decembrie 2015
(Toote sumele sunl exprimate in LEl, dctco nu este indicat abfel)

Venituri in avans
Subventii pentru investitii
Venituri in avans
Total venituri in avans
Total capitaluri proprii si datorii

Situatiile financiare de
catre:

14
14

958.088
22.050
980.138
804.955.613

1.281.O54
18.234

1.299.288
835.781.440
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Societrlea CONPET SA
Siruatia profitului sau pierderii si altor elemente ale rezultatului global penrru anul financiar incheiat la 3l decembrie 2015
(Toate sumele xrnt exprimote fu LEl, docd nu este indicat ah/el1

SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI
GLOBAL PENTRU ANUL FINANCIAR INCHEIAT LA 3I DECEMBRIE 2015
31 decembrie
2015

Nota

31 decembrie

20't4

20

Venituri
Venituri din cifra de afaceri
Alte venituri

381 .353 176

Total venituri din exploatare

413.775.442

32.422.266

375.032.873
28.052.890
403.085.763

21

Cheltuieli

(17.319.138)
(105.564.433)

Cheltuieli privind stocurile
Cheltuieli cu personalul
Ajustari de valoare privind imobilizarile
necorporale, corporale
Ajustari de valoare privind activele
circulante
Cheltuieli privind prestatiile externe

(51.026.628)
547.590
(107.580.664)
(64.870.033)
1.565.883

Alte cheltuieli
Ajustari privind provizioanele
Total cheltuieli din exploatare

(18.389.317)
(98.021.971)
(46.430.433)
(3s6.688)
18.606.437)
(64.535 608)
't.91 1.798

(1

344.247.4231 1348.252.252)

69.528.019

Profitul din exploatare

5.793.178
(36.222)
5.756.956

Venituri financiare
Cheltuieli financiare
23

Profit financiar

54.833.s11

75.284.975

Profitul inainte de impozitul pe profit

18

9.947.716
(313.749)
9.633.967
64.467.478

(13.882.044)

Profitul exercitiului

(13.033.284)
63.198.986 51.434.194

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

63.198.986
7,30

lmpozit pe profit curent
Venituri din impozitul pe profit amanat

Situatiile financiare de
catre

1.796.055
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Societatea CONPET SA
'oqte sume le sunt ex imqle in LEL daca nu esle indical ql.

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2015
Capital

social

Rezerve
legale

Alte Rezerve

Rezerve din
reevaluare

Profitul sau
pierderea

Rezultatul

rePortat

Total capitaluri proprii

exercitiului
Soldul la

I

ianuarie 2015

28.569.842 5.713.968 472.5'.12.205

107.646.176

57

.544.709

Rezultatul net al perioadei
Majorare fond cota
modernizare

51.434.194

723.42s.O94

63.198.986

63.198.986

59.969.620

59.969.620

(31.362.895)

(31.362.895)

Diminuare fond cota

modernizare
Rezultat reportat provenit
din corectarea erorilor

725.469

725.469

contabile
Reluarea surplusului din
reevaluarea

(14.042.220)

Repartizarea profitului
aferent anului precedent ca

(51

dividend
Transferul profi tului aferent
anului precedent in
rezultatul reportat
Soldul la 3l decembrie

2015 28.569.842 5.713.968 501.118.930

14.042.220

.434.1

51.4U.1
93.603.956

(51.4y.',t

)

(51.434.194)

72.316.398

63.198.986

764.522.OAO

u

CJ

e4

cG

o

c

.!
o
e'
e d fo f d

6

)

(

(

societatea coNPET sA
(Toqte sumele sunt
imate in LEI, daca nu este indicqt al

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 3{ OECEMBRIE 20{4
Capital

social

Ajustari ale
capitalului
social

Alte

Rezerve
legale

Rezerve

Rezerve din
reevaluare

Rezutatul

reportat

Rezultatul
reportat
provenit din
adoptarea
pentru prima

Profitul sau
pierderea

Total capitaluri

proprii

exercitiului

data a IAS 29

Soldul la 1 ianuarie 2014
Rezultatul net al perioadei
Majorare fond cota modernizare
Diminuare fond cota
modernizare
Cresteri din reevaluare
Reluarea surplusului din

2A.569.842 ',t17.224.543 5.7't3.968 441.436.160 112.473.352 34.119.404 (120.080.985)

31.297.556

650.753.840

31.297.556

3',t.297 .556
64.455.055

64.455.055

2.260.1'l

32.260.11A
10.199.414

10.'199.414

(15.026.590)'15.026.590

reevaluarea
Rezultat reportat provenit din
corectarea erorilor contabile

10.294.689

10.294.689

(21.666)

(21.666)

Repartizarea profitului aferent

anului precedent la acoperirea
pierderilor contabile
Rezultatul exercitiului anterior
din retratare
Rezultatul exercitiului

(2 856

1',t7.224.543

120.080.985

51.4U.1

Repartizarea profitului aferent
anului precedent ca dividende

(29.538.340)

(29.538.340)

Repartizarea profi tului aferent
'1.737.550

anului precedent in rezerve
lmpozit pe profit curent si
impozit pe profit amantat
recunoscut pe seama
ca italurilor

(31.297.556)

(1.737.550)
(1

Situatiile financiare de

28.569.842

5.7't3.968 472.512.205 107.646.176
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Societatea CONPET S.A.
Situatia fluxurilor de trezorerie la 3l decembrie 2015
Ooate sumele sltnt erprinate in LEl. dace nu este indicol olfel)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

INCHEIAT LA

P

31 DECEMBRIE 2015
{:

K

o
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(Metoda directa)
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Fluxuri de numerar din activitati de exp)3{u-E-r ''j9,/
+
+

+

A
+
+
+

o

lncasari din prestarea de servicii
lncasari din dobanzi aferente plasamentelor bancare
Alte incasari
Plati catre furnizorii de bunuri si servicii
Plati catre si in numele angajatilor
Plati WA
Plati impozit pe profit
Alte plati privind act.de exploatare
Numerar net din activitati de exploatare
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:
lncasari din vanzarea de imobilizari corporale
lncasari din cota de modernizare
lncasari din investitii pe termen scurt
Plati ptr.achizit.de imob.corporale
Plati pentru achizitie investitii pe termen scurt

Numerar net din activitati de investitii
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:
+
lncasari din activitati de finantare
Dividende platite
c Numerar net din activitati de finantare
(Scaderea) / Cresterea neta a numerarului si
echivalentelor de
numerar-A+B+C=D2-D1
D1 Numerar si echivalente de numerar la
inceputul perioadei
D2 Numerar si echivalente de numerar la
sfarsitul perioadei
B

3l decembrie
2015
408.062.352
3.940.911
7.O57.253
(141.208.897)
(105.763.074)
(61.559.672)
(13.279.739)
(38.449.897)
58.799.237

31 decembrie
2014
415.918.467

9.454.926
7.530.750
(138.802.797)
(99.139.348)
(58.716.346)
(12.317.009)
(36.083.102)
87.845.541

578.403
59.969.621
14.240.800
(35.418.035)
(259.979.356)
(220.60e.566)

(30.2e4.627)
(588.529)
27.224.949

(4e.437.684)
(4e.437.684)

(29.197.201)
(29.197.201)

(211.247.013)

85.873.289

335.367.828

249.494.539

124.120.815-

335.367.828

61.964
58.036.141

'Nota : Scaderea numerarului si echivalentelor de numerar la sfarsitul peioadei analizate fata de inceputul
acesteia se datoreaza achizitionaiititlurilor de stat sub forma certificatelor de trezoreie si obligatiunilor de
stat in suma

de

253.338.556 lei (prezentate cumulat cu dobanda de incasat in Nota 11 ).

Numerarul net din activitati de exploatare inregistreazd o diminuare in anul 2015 de 33 % fata
de anul 2014, generata pe de o parte de incasari mai mici din vanzari (facturi incasate in
decembrie 2014 cu scadenta in 2015 ) si din dobanzi, iar pe de alta parte de cresterea platilor
catre furnizori (reducerea termenului de plata a serviciilor prestate de SNTFM CFR MARFA SA)
si angajati.

Activitatea de investitii inregistreaza un deficit de numerar in suma de 22O.609 mii lei in anul
2015, in principal datorita achizitionarii de certificate de trezorerie si obligatiuni de stat in suma
de 259.979 mii lei, din care 253.339 mii lei in sold la 31.12.2015,cu scadenta in anul 2016.

E

Societatea CONPET S.A.
Situatia fluxurilor de trezorerie la 3l decembrie 2015
(Toote sunele sunt exprinote in LEL ddce ru esle indicat alfel)

Numerarul net din activitati de finantare cuprinde platile de dividende, valoarea acestora fiind
in crestere in anul 2015 cu 20.240 mii lei fata de anul precedent.

Situatiile financiare de

catre:
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situatiile financiare pentru anul incheiat la

3l

(Toore sumele sunr erynmate in LEl. daco nu esle indicot altlel)

1.

decembrie 2015
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Descrierea activitatii si informatii qenerale
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te tatile,
CONPET functioneaza ca o societate pe actiuni, conform Legii nr. 31/'1 990
republicata, cu modificaarile ulterioare, fiind o societate detinuta public conform terminologiei
prevazute in Legea fi.29712004 privind piata de capital, fiind inregistrata la Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare (actuala Autoritate de Supraveghere Financiara) - Oficiul pentru Evidenta
Valorilor Mobiliare (certificat de inregistrare ff . 7 227 I 1997 ).
Adresa sediului social este Str. Anul 1M8, nr. 1-3, Ploiesti, jud. Prahova.
pn

Din luna septembrie 2013, actiunile emise de CONPET se tranzaclioneaza pe piata reglementata
administrata de Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul "COTE", sectorul Titluri de Capital,
categoria l. Din data de 5 ianuarie 2015, BVB a aplicat o noua segmentare a pietei, iar actiunile
CONPET au fost incluse in categoria Premium.

CONPET S.A. este concesionarul activitatii de operare a Sistemului National de Transport al
titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, calitate dobandita, in anul 2002, ptin incheierea cu
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, (A.N.R.M.) autoritatea competenta care reprezinta
interesele statului in domeniul resurselor de petrol, a Acordului Petrolier de Concesiune, aprobat
prin HG nr. 793125.07.2002.
Sistemul National de Transport al titeiului apartine domeniului public al Statului Roman, este in
administrarea ANRM (conform prevederilor Legii Petrolului), are aproximativ 3.800 km de
conducte, cu o capacitate de transport de 27,5 milioane toneian, si este constituit din urmatoarele
subsisteme:
1. Sub-sistemul de transport al titeiului tara, cu o lungime de 1.540 km, o capacitate de transport
de 6,9 milioane tone/an si 126 mii m.c. capacitate de stocare;
2. Sub-sistemul de transport al titeiului din import, (cu o lungime de '1.350 km, o capacitate de
transport de de 2O,2 milioane tone/an si 45 mii m.c. capacitate de stocare), leaga Oil Terminal
Constanta de cele 2 rafinarii din Romania Petrobrazi si Lukoil);
3. Sub-sistemul de transport al gazolinei si etanului lichid (cu o lungime de 920 km si o capacitate
de 0,23 mil. tone/an gazolina si 0,1 mil. tone/an pentru etan care leaga campurile de exploatare
de cele 2 rafinarii ale OMV -PETROM, doar una din ele fiind operationala (Petrobrazi);
4. Sub-sistemul de transport pe calea ferata, cu 40 vagoane-cisterna pentru titei' 29 pentru
gazolina, 13 locomotive, 12 km de cale ferata, rampe de incarcare-descarcare, infrastructura
aferenta, care asigura servicii de transport catre rafinariile OMV-PETROM si LUKOIL.
Concesionarul Sistemului National de Transport al titeiului are calitatea de transportator comun
si obligatia de a asigura, potrivit prevederilor legale, accesul liber la capacitatea disponibila a
sistemului tuturor solicitantilor, persoane juridice autorizate, in conditii egale, in mod
nediscriminatoriu si transparent.
Situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu Standardele lnternationale de Raportare
Financiara adoptate de catre Uniunea Europeana si aprobate de Ordinul Ministerului Finantelor
Publice nr.1 286/2012 cu modificarile ulterioare.
I

nfiintarea Societatii

CONPET este constituita in baza HG 1213120.11.1990 privind infiintarea de societati comerciale
pe actiuni in industrie, in temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de
stat ca regii autonome si societati comerciale, prin preluarea intregului activ si pasiv al fostei
lntreprinderi de Transport Titei prin Conducte (l.T.T.C.).
Dupa cum este prezentat in Nota'12, la 31 decembrie 2015 actionarii societatii sunt:
Statul Roman prin Ministerului Energiei, lntreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de
Afaceri. (conform ouc 86/2014) avand in posesie 5.083.372 adiuni reprezentand
58,72o/o din capitalul social,

o

l0

Societatea CONPET S.A.
Note explicatiye la situatiile financiare pentru anul incheiat la
Ooarc sunele sunt exprmote in LEI doco nu esre mdicat al(el)

o
o

3l

decembrie 2015

persoane juridice cu 2.900.26l actiuni reprezentand 33,50% si
persoane fizice cu 673.895 actiuni reprezenland 7 ,78o/o.

J

I

l',lAR 2016

Misiunea Societatii
Misiunea CONPET este de a presta servicii de transport al titeiului si de a exploata in siguranta
si efecient Sistemul National de Transport prin Conducte.
Alte infomatii legate de activitatea Societatii
Potrivit actului constitutiv, activitatea principala a societatii este transportul de titei, gazolina, etan
si condensate prin conducte si cu vagoane cisterna pe calea ferata de la rampele de incarcare la
beneficiari, pentru zonele petrolifere care nu sunt racordate la conductele magistrale de transport,
in scopul aprovizionarii rafinariilor cu titei si derivate ale acestuia din productia interna si cu titei
din import (cod CAEN 4950-'transporturi prin conducte").Mediul legislativ
Activitatea in domeniul petrolier este reglementata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
('ANRM") - organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in
subordinea Guvernului.
Potrivit prevederilor legii petrolului nr. 238 din 7 iunie 2004 Agentia Nationala pentru Resurse
Minerale are calitatea de Concedent ale bunurilor din domeniul public, concesionate operatorilor
din industria petroliera, alaturi de alte autoritati ale statului, negociaza si incheie in numele statului
acorduri petroliere; acorda licente de concesiune miniera si permise de exploatare; emite acte de
reglementare, norme, instructiuni, ordine si regulamente; controleaza respectarea de catre titularii
acordurilor petroliere, a conditiilor licentelor de concesiune si permiselor de exploatare;
gestioneaza Sistemul National de Transport prin conducte al titeiului si gazelor naturale si
reglementeaza activitatile de exploatare a acestuia prtn acordurile de concesiune a sistemului,
incheiate cu societatile nationale/ comerciale nominalizate de Guvern; anuleaza actele de
concesiune/administrare etc.
ln conditiile in care, ANRM aproba prin Ordin tarifele pentru serviciul de transport prin Sistemului
National de Transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, deciziile luate de catre
ANRM pot avea efecte semnificative asupra activitatii Societatii.
Tariful pentru prestarea serviciul de transpori prin Sistemului National de Transport
gazolinei, condensatului si etanului

al

teiului,

Tariful de transport reprezinta contravaloarea serviciului pentru transportul unei tone de titei,
gazolina sau etan intre punctele de preluare si punctele de predare la rafinarii. lnstructiunile
privind criteriile, metodologia si procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul
prin Sistemui National de Transport sunt elaborate de ANRM, in calitate de autoritate competenta,
in baza atributiilor si competentelor conferite prin Legea nr.23812004, cu modificarile si
completarile de rigoare.
Tarifele de transport fundamentate si aprobate de catre ANRM, diferentiat pentru cele doua
subsisteme din componenta Sistemului National de Transport, respectiv subsistemul pentru
transportul titeiului, condensatului, gazolinei si etanului din productia interna si subsistemul pentru
transportul titeiului din import. ln functie de caracteristicile tehnice si de regimul de exploatare al
fiecarui subsistem, determinarea tarifelor se face prin alocarea valorii serviciului de transport la
cantitatile de titei transportate pentru beneficiari, pe distantele corespunzatoare, utilizandu-se o
metodologie bazata pe determinarea costului serviciului, definit ca totalitatea veniturilor necesare
pentru acoperirea operatiunilor de transport prin sistem. Costurile cuprinse in tarifele de transport
se compun din:
- costul de operare, care cuprinde: cheltuielile cu materialele, cheltuielile cu personalul, cheltuielile
de intretinere a conductelor, cheltuielile cu energia, gazele si apa, costurile cu amortizarea
mijloacelor fixe, redeventa si alte taxe aplicabile transportatorului, cheltuielile privind asigurarea
pazei conductelor, sumele datorate proprietarilor de terenuri, alte cheltuieli;
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- cota de modernizare si dezvoltare,
- o maria rezonabila a profitului.

lndici bursieri
Prin Hotararea Comitetului lndicilor din data de 03.03.2015, Bursa de Valori Bucuresti a anuntat
includerea CONPET S.A in componenta indicilor BET-XT, BET-BK.
lndicele 8EI-X7 reflecta evolutia preturilor celor mai tranzactionate 25 de companii de pe Piata
Reglementata a BVB, inclusiv societatile de investitii financiare (SlF-uri), iar BEI-BK a fost
construit pentru a putea fi folosit ca benchmark de catre administratorii de fonduri, dar si de alti
investitori institutionali, metodologia de calcul reflecta cerintele legale si limitele de investitii ale
fondurilor.
lncepand cu data de 23 martie adiunile CONPET S.A. au fost incluse in urmatorii indici B.V.B.:
BET-BK, BET-XT si BET-XT-TR. BET-XT-TR esle varianta de tip total return a indicelui BET-XT,
care include cele mai tranzactionate 25 companii romanesti listate la BVB si reflecta atat evolutia
preturilor companiilor componente, cat si dividendele oferite de acestea.
Pana la data respectiva, CONPET facea parte doar din indicii BET Plus si BET-NG. ln prezent
CONPET S.A. este inclusa in 5 indici BVB din totalul de 9.
La sfarsitul anului 2015, conform ultimelor date publicate de BVB la data de 11.12.2015, ponderea
CONPET S.A in cadrul urmatorilor indici bursieri a fost: BET-NG: 2,52%: BETPlus 1,03%; BETBK: 4,7%: BET-XT: 1,05%: BET -XT -TR: 1,05%.
La 31.12.2015 Conpet avea o capitalizare de aproximativ 666,7 milioane lei.

2.

Bazele intocmirii

(a) Declaratia de conformitate
Aceste situatii financiare individuale ale Societatii au fost intocmite in conformitate cu Standardele
lnternationale de Raportare Financiara (.'IFRS) adoptate de catre Uniunea Europeana si
aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 128612012 cu modificarile ulterioare,
aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o
piata reglementata.
Standardele IFRS reprezinta standardele adoptate potrivit procedurii prevazute de Regulamentul
(CE) nr. 1 .606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea
Standardelor lnternationale de Contabilitate si includ standarde si interpretari aprobate de catre
Comitetul pentru Standarde lnternationale de Contabilitate (,,lASB'), Standarde lnternationale de
Contabilitate (,,lAS") si interpretari emise de catre Comitetul pentru lnterpretarea Standardelor
lnternationale de Raportare Financiara (,,lFRlC').
Regulile pentru adoptarea pentru prima data a IFRS sunt prezentate in IFRS 1 -Adoptarea pentru
pima data a Standardelor lnternationale de Rapoftare Financiara".lFRS 1 prevede ca societatile
sa foloseasca aceleasi politici contabile in intocmirea situatiei financiare de deschidere si pentru
toate perioadele prezentate ca informatii comparative in primul set complet de situatii financiare
intocmite in conformitate cu IFRS.

(b) Prezentarea situatiilor financiare
Situatiile financiare individuale sunt prezentate in conformitate cu cerintele IAS 1 Prezentarea
situatiilor financiare. Societatea a adoptat o prezentare bazata pe lichiditate in cadrul situatiei
pozitiei financiare si o prezentare a veniturilor si cheltuielilor in functie de natura lor in cadrul
situatiei rezultatului global, considerand ca aceste metode de prezentare ofera informatii care
sunt credibile si mai relevante decat cele care ar fi fost prezentate in baza altor metode permise
de IAS 1.
(c) Moneda functionala si de prezentare
Conducerea Societatii considera ca moneda functionala, asa cum este aceasta definita de IAS
21 Efectele variatiei cursului de schimb valutar, esle leul romanesc (lei). Situatiile financiare sunt
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(d) Bazele evaluarii
Situatiile financiare au fost intocmite in general pe baza valorii juste.
Politicile contabile definite maijos au fost aplicate consecvent pentru toate perioadele prezentate
in aceste situatii financiare.

(e) Estimari contabile si rationamente profesionale
Pregatirea situatiilor financiare in conformitate cu Standardele lnternationale de Raportare
Financiara ('lFRS") presupune din partea conducerii Societatii utilizarea unor estimari,
rationamente profesionale si ipoteze ce atedeaza aplicarea politicilor contabile, precum si
valoarea raportata a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Estimarile si ipotezele asociate
acestor estimari sunt bazate pe experienta istorica, precum si pe alti factori considerati rezonabili
in contextul acestor estimari. Rezultatele acestor estimari lormeaza baza rationamentelor
profesionale referitoare la valorile contabile ale activelor si datoriilor care nu pot fi obtinute din alte
surse de informatii. Rezultatele efective pot fi diferite de valorile estimarilor.
Rationamentele profesionale si ipotezele ce stau la baza lot sunt revizuite periodic de catre
Societate. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarile sunt
revizuite, daca revizuirile afecteaza doar acea perioada, sau in perioada in care estimarile sunt
revizuite si perioadele viitoare daca revizuirile alecleaza atat perioada curenta, cat si perioadele
viitoare.

(0 Continuitatea activitatii
Situatiile financiare individuale au fost intocmite avand in vedere principiul continuitatii activitatii
(g) Utilizarea estimarilor si judecatilor
Pregatirea situatiilor financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.
128612012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele lnternationale
de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise
la tranzactionare pe o piata reglementata cu modificarile ulterioare, presupune utilizarea din
partea conducerii a unor estimari, judecati si ipoteze ce afecteaza aplicarea politicilor contabile
precum si valoarea raportata a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Judecatile si
ipotezele asociate acestor estimari sunt bazate pe experienta istorica precum si pe alti factori
considerati rezonabili in contextul acestor estimari. Rezultatele acestor estimari lormeaza baza
judecatilor referitoare la valorile contabile ale activelor si datoriilor care nu pot fi obtinute din alte
surse de informatii. Rezultatele obtinute pot fi diferite de valorile estimarilor.
Judecatile si ipotezele ce stau la baza l sunt revizuite periodic de catre Societate. Revizuirile
estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarile sunt revizuite, daca revizuirile
afecleaza doar acea perioada, sau in perioada in care estimarile sunt revizuite si perioadele
viitoare daca revizuirile afecteaza atat perioada curenta cat si perioadele viitoare.
La evaluarea activelor sau datoriilor la valoarea justa, Societatea ulilizeaza pe cat este posibil
informatii observabile pe piata. lerarhia valorii juste clasifica datele de intrare pentru tehnicile de
evaluare utilizate pentru evaluarea valorii juste pe trei nivele, dupa cum utmeaza:
Nivel 1: pret cotat (neajustat) pe piete active pentru active sau datorii identice pe care
entitatea le poate accesa la data evaluarii;
Nivel 2: date de intrare, altele decat preturi cotate incluse in nivelul 1, care sunt observabile
pentru activ sau datorie, fie direct, fie indirect;
Nivel 3: date de intrare neobservabile pentru activ sau datorie.
Daca datele de intrare pentru evaluarea valoriijuste a unui activ sau a unei datorii potfi clasificate
pe mai multe nivele ale ierarhiei valoriijuste, IFRS 13,,eyaluarea la valoarea iusfa' este clasificata
in intregime pe acelasi nivel al ierarhiei valorii juste ca data de intrare cu cel mai scazut nivel de
incertitudine care este semnificativa pentru intreaga evaluare.
Societatea recunoaste transferurile intre nivele ale ierarhiei valorii juste la sfarsitul perioadei de
raportare, in care modificarea a avut loc.
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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 National de Transport al titeiului.
Societatea CONPET functioneaza ca o societate pe actiuni, conform Legii nr. 31/1990 privind
societatile, republicata, cu modificaarile ulterioare, fiind o societate detinuta public conform
terminologiei prevazute in Legea ff.2971 2004 privind piata de capital, este inregistrata la
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a carei atributii si prerogative au fost preluate conform
OUG 9312012 de ASF (Autoritate de Supraveghere Financiara)-Oficiul pentru Evidenta Valorilor
Mobiliare (certificat de inregistrare nr. 722711997) ca o societate p ublica si in consec
sub prevederile IFRIC 12 Acorduri de concesiune a serv iciilor carc interpreteaz
X,
de concesiune a serviciilor de tip "public-privat."

3.

3 1.

Politici contabile

ln cele ce l]r.meaza sunt descrise politicile contabile semnificative, aplicate de
mod consecvent in pregatirea situatiilor sale financiare.

l,,|AR 2016

eta

(a) Tranzactii in moneda straina
Tranzactiile in valuta se exprima in LEI prin aplicarea cursului de schimb de la data tranzactiei.
Activele monetare si datoriile denominate in moneda straina la sfarsitul perioadei sunt
transformate in lei la cursul de schimb de la acea data.
Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate sau nerealizate, sunt inregistrate
in situatia rezultatului global a exercitiului financiar respectiv.
Cursurile de schimb valutar ale principalelor monede straine au fost:

31 decembrie
2015

4,5245
4,1477
6,1466

RON/EURO
RON/USD
RON/GBP

31 decembrie
2014
4,4821
3,6868
5,7430

(b) Contabilizarea efectului hiperinfl atiei
ln conformitate cu IAS 29 Raportarea financiara

financiare

ale unei entitati

a

in economiile hiperinflationiste, situatiile
carei moneda functionala este moneda unei economii

hiperinflationiste trebuie prezentate in unitatea de masura curenta la data incheierii bilantului,
adica elementele nemonetare sunt retratate folosind un indice general al preturilor de la data
achizitiei sau a contributiei.
Prin urmare, valorile raportate in termenii puterii de cump5rare la data de 31 decembrie 2003 sunt
tratate ca baza pentru valorile contabile din aceste situatii financiare.
lntrucat caracteristicile mediului economic din Romania indic5 incetarea hiperinflatiei, incepand
cu 1 ianuarie 2004, Societatea nu mai aplicd prevederile IAS 29.
(c) lnstrumente fi nanciare
(i) Active financiare nederivate
Societatea recunoaste initial activele financiare (creditele, creantele si depozitele) la data la care
au fost initiate.
Toate celelalte active financiare (inclusiv activele desemnate la valoare justa prin contul de profit
si pierdere) sunt recunoscute initial la data tranzactionarii, cand Societatea devine parte a
conditiilor contractuale ale instrumentului.
Orice interes in activul financiar transferat care este creat sau pastrat de catre Societate este
recunoscut separat ca un activ sau o datorie.
Activele si datoriile financiare sunt compensate, iar in situatia pozitiei financiare este prezentata
valoarea neta numai atunci cand Societatea are dreptul legal de a compensa valorile si
l4
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intentioneaza fie sa le deconteze in baza neta, fie sa realizeze activul si sa stinga obligatia
simultan. Societatea detine urmatoarele active financiare nederivate: numerar si echivalente de
numerar, creante si active financiare disponibile pentru vanzare.
lnvestlii pe temen scurt
Contabilitatea trezoreriei asigura potrivit pct. 66 din Ordinul 1286/04.10.2012 evidenta existentei
si miscarii investitiilor pe termen scurt, disponibilitatilor in conturi la banci/casierie, creditelor
bancare pe termen scurt si altor valori de trezorerie.
ln categoria investitiilor pe termen scurt sunt cuprinse titlurile de stat: obligatiuni de stat, precum
si certificate de trezorerie, care au fost achizitionate in vederea rcaliza i unui profit pe termen
scurt.
La intrarea in Societate, investitiile pe termen scurt se evalueaza la costul de achizitie, prin care
se intelege pretul de cumparare sau la valoarea stabilita potrivit contractelor.
Creante
Creantele sunt active financiare cu plati fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piata
activa. Creantele cuprind creante comerciale si alte creante.
Numerar si echivalente de numerar
Numerarul si echivalentele de numerar cuprind solduri de numerar, conturi curente, depozite
rambursabile la termen si alte echivalente de numerar. Disponibilitatile banesti in valuta sunt
reevaluate la cursul de schimb de la sfarsitul perioadei.

(ii) Datofii ftnanciare nederivate
Societatea recunoaste initial datoriile financiare nederivate la data tranzactionarii, atunci cand
Societatea devine parte a conditiilor contractuale ale instrumentului. Societatea poate detine
urmatoarele datorii financiare nederivate: imprumuturi, garantii retinute subcontractorilor, datorii
comerciale si alte datorii.
Datorii comerciale
Datoriile catre furnizori si alte datorii includ contravaloarea facturilor emise de furnizorii de
produse, lucrari executate si servicii prestate.

lmprumutui pufiatoare de dobanda

lmprumuturile sunt recunoscute initial la valoarea justa, net de costurile de tranzactionare.
Costurile nete ale finantarii includ dobanzile corespunzatoare imprumuturilor calculate folosind
metoda ratei efective de dobanda, mai putin cheltuielile capitalizate in active capitalizabile,
dobanzile de primit aferente fondurilor investite, veniturile din dividende, diferentele de curs
valutar favorabile si nefavorabile, onorariile si comisioanele de risc.
Veniturile din dobanzi sunt recunoscute in contul de profit si pierdere al anului in care apar.

(iii) Capital social

-

Actiuni ordinare
Capitalul social compus din actiuni comune este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor
de constituire si a actelor aditionale, dupa caz, ca si a documentelor justificative privind
varsamintele de capital.
Actiunile proprii rascumparate potrivit legii sunt prezentate in bilant ca o corectie a capitalului
propriu.
Castigurile sau pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarca, cedarea cu titlu gratuit
sau inularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii (actiuni, parti sociale ) sunt
recunoscute direct in capitalurile proprii in liniile de ,,Castiguri sau Pierderi legate de
instrumentele de capitaluri proprii".
a lor in Adunarea
Societatea recunoaste modificarile la capitalul s ocial numa
Generala a Actionarilor.
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(d) lmobilizari corporale
(i) Recunoastere si evaluare
lmobilizarile corporale aflate in exploatare sunt clasificate in urmatoarele categorii de active de
aceeasi natura si cu utilizari similare:
terenuri si amenajari de terenuri;
constructii;
echipamente tehnologice, aparate si instalatii de masurare, control si reglare si mUloace de
transport;
alte active corporale
produsul petrolier de operare;
imobilizari corporale si necorporale in curs
lmobilizarile corporale recunoscute ca active sunt evaluate initial la cost de catre Societate. Dupa
recunoasterea initiala acestea sunt recunoscute la valoarea justa in baza unui raport de evaluare
intocmit de un expert autorizat independent. Reevaluarile vor fi facute cu suficienta regularitate
pentru a se asigura ca valoarea contabila nu difera semnificatrv de ceea ce s-ar fi determinat prin
utilizarea valorii juste la data perioadei de raportare.
lmobilizarile corporale sunt prezentate la valoarea justa, diminuata cu amortizarea cumulata si
pierderea din depreciere cumulata.

-

Costul unui element de imobilizari corporale este format din pretul de achizitie, inclusiv taxele de
import sau taxele de achizitie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele,
taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile aferente
direct imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in
conditiile de functionare.
lmobilizarile corporale in curs de executie rcptezinla investitiile neterminate efectuate in regie
proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie,
dupa caz. lmobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate
dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.
Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleasi
principii ca si pentru un activ achizitionat.
Societatea nu recunoaste in valoarea contabila a unui element de imobilizari corporale reparatiile
curente si intretinerea uzuala, aceste costuri sunt recunoscute ca o cheltuiala atunci cand apar.
Costurile intretinerii curente sunt in primul rand costurile cu manopera si consumabilele si pot
include costul componentelor mici. Scopul acestor cheltuieli este adesea descris ca fiind pentru
,,reparatiile si intretinerea" elementului de imobilizari corporale. Aceste costuri includ inlocuirea
tuturor partilor care nu sunt contabilizate ca si componente separate ale activului.

(ii) Costuri ulterioare
lnlocuiri ale unor componente de imobilizari corporale
Componentele unor elemente de imobilizari corporale pot necesita inlocuirea la intervale regulate.
ln cazul in care o parte a unei imobilizari corporale, care a fost initial recunoscuta ca o
componenta separata a activului, este inlocuita, valoarea contabila a partii inlocuite este
derecunoscuta.

lnspectii generale regulate
O conditie pentru a continuarea exploatarii unui element de imobilizare corporala, este efectuarea

unor inspectii generale regulate maiore pentru a depista defectiunile, indiferent daca sunt
inlocuite sau nu parti componente ale imobilizarilor respective. La momentul cand o inspectie
generala regulata este efectuata, costul aferent este recunoscut in valoarea contabila a
imobilizarii corporale ca si o inlocuire, daca criteriile de recunoastere sunt satisfacute.
Orice valoare contabila ramasa din costul inspectiei anterioare (distinct de partile fizice) este
derecunoscuta. Daca este necesar, costul estimat al unei inspectii similare viitoare poate fi utilizat
atunci cand
ca o indicatie a ceea ce a insemnat costul componentei de ins pectie e
i
ntru
c
€
elementul a fost dobandit sau construit.
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Un element al imobilizarilor corporale si orice parte semnificat rva rec
cand
nu
se
mai
asteapta
beneficii
economice
derecunoscute in momentul cedarii sau atunci
viitoare din utilizarea sau vanzarea lui.

La 31 decembrie 2003 imobilizarile corporale constand in terenuri, constructii, echipamente
tehnologice, aparate si instalatii de masura, mrjloace de transport, mobilier si alte active corporale
aflate in proprietatea Societatii au fost reevaluate conform HG 1553/2003, care reglementa ca
reevaluarea imobilizarilor corporale sa se efectueze in functie de utilitatea bunurilor, starea
acestora, inflatia si valoarea de piata. Diferenta din reevaluare este reflectata in contul "Rezerve
din reevaluare'.
La 31 decembrie 2008 s-a procedat la reevaluarea urmatoarelor imobilizari corporale: terenuri,
constructii, echipamente tehnologice, aparate si inslalatii de masura, mijloace de transport,
mobilier si alte active corporale aflate in proprietatea Societatii. Scopul evaluarii a fost aducerea
valorilor de inventar existente in evidentele contabile la valoarea justa a acestora. Diferenta din
reevaluare este reflectata in rezerva de reevaluare.
La 31 decembrie 2011, s-a efectuat reevaluarea urmatoarelor imobilizari corporale: teren,
constructii, echipamente tehnologice, aparate si instalatii de masura, mijloace de transport,
mobiliere si alte active corporale aflate in proprietatea Societatii. Scopul evaluarii a fost aducerea
valorilor de inventar existente in evidentele contabile la valoarea justa a acestora. Diferenta de
reevaluare este reflectata in rezerva de reevaluare si in contul de profit si pierdere.
La 31 decembrie 2013, s-a efectuat reevaluarea urmatoarelor active fixe: teren, constructii,
echipamente tehnologice, aparate si instalatii de masura, mijloace de transport, mobilier si alte
active corporale, precum si a imobilizarilor corporale si necorporale in curs, aflate in proprietatea
Societatii. Scopul evaluarii a fost aducerea valorilor de inventar existente in evidentele contabile
la valoarea justa a acestora. Diferenta de reevaluare este reflectata in rezerva de reevaluare si
in contul de profit si pierdere.

La 31 decembrie 2O14, s-a efectuat reevaluarea urmatoarelor imobilizari corporale: teren si
constructii aflate in proprietatea Societatii. Scopul evaluarii a fost aducerea valorilor de inventar
existente in evidentele contabile la valoarea justa a acestora. Rezultatele reevaluarii sunt
reflectate atat in conturile de capital (tezeva de reevaluare) cat si in contul de profit si pierdere.
La 31 decembrie 2015 societatea nu a reevaluat imobilizarile corporale. Frecventa reevaluarilor
depinde de modificarile valorilor juste ale imobilizarilor corporale reevaluate. ln cazul imobilizarilor
corporale ale caror valori juste nu sufera modificari semnificative, nu este necesar sa se faca
reevaluari.
Daca un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care
face parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nicio piata activa pentru acel
activ. O grupa de imobilizari corporale cuprinde active de aceeasi natura si utilizari similare, aflate
in exploatarea unei entitati. Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale nu mai poate fi
determinata prin referinta la o piata activa, valoarea activului prezentata in bilant trebuie sa fie
valoarea sa reevaluata la data ultimei reevaluari, din care se scad ajustarile cumulate de valoare.
Atunci cand anumite componente ale unei imobilizari corporale au durata de viata utila diferita,
acestea sunt contabilizate ca elemente distincte (componente majore) de imobilizari corporale.
Situatia privind evolutia imobilizarilor corporale ale Societatii pe anii 2014, 2015 este detaliata in
nota 5.

Produsul petrolier de operare

Produsul petrolier de operare este evaluat in bilant la costul determinat din reevaluarea realizala
conform HG nr. 26 din 22 ianuarie 1992, actualizat cu rata inflatiei pana la 31.12.2003, cand
economia Romaniei era inflationista. Dat fiind faptul ca Produsul petrolier de operare al Societatii
se reinnoieste fizic la fiecare pompare si ca elementele componente ale acestui produs nu sufera,
t'7
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astfel, depreciere calitativa sau morala, Produsul petrolier de operare nu are o durata de viata
utila, deci nu se amortizeaza. Societatea prezinta Produsul petrolier de operare la valoarea
costului, incluzand efectele retratarilor inregistrate in anii precedenti conform aplicarii IAS 29
'Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste".

(iii) Reclasificare ca investitie imobiliara
Atunci cand o imobilizare este detinuta mai degraba pentru a obtine venituri din chirii sau pentru
cresterea valorii capitalului, sau ambele, decat pentru a fi utilizati in producerea sau furnizarea
de bunuri sau servicii ori in scopuri administrative sau a fi vanduti pe parcursul desfigurdrii
normale a activit5tii, activul este transferat in investitii imobiliare.

(iv) Active imobilizate detinute in vederea vanzarii
Atunci cand exista o modificare a utilizarii unei imobilizari corporale, in sensul ca valoarea sa
contabila urmeaza a fi recuperata in principal printr-o tranzactie de vanzare, si nu prin utilizarea
sa continua, societatea inregistreaza transferul activului din categoria imobilizari corporale in cea
de active imobilizate detinute in vederea vanzarii.
Activele imobilizate sunt clasificate ca active detinute spre vanzare in momentul in care:
Sunt disponibile pentru vanzarea imediata
Managementul societatii este angajat la plan de vanzare
Sunt sanse minime ca planul de vanzare sa sufere modificari semnificative sau sa fie
retras
Este initiat un program activ de a gasi cumparatori
Grupul de active este comercializat la un pret rezonabil in raport cu valoarea justa
Se asteapta ca vanzatea sa se incheie in termen de 12luni de la data clasificarii activelor
ca detinute spre vanzare

.
.
o
.
o
.

Anumite evenimente sau circumstante pot prelungi perioada pentru finalizarea vanzatii mai mult
de un an. O prelungire a perioadei nu impiedica un activ (sau grup destinat cedarii) sa fie clasificat
ca fiind detinut in vederea vanzarii in cazul in care intazierea este cauzata de evenimente sau
circumstante in afara controlului managementului si exista dovezi suficiente ca societatea ramane
angajata la planul de a vinde activul (sau grupul destinat cedarii).
Activele imobilizate (sau grupuri destinate cedarii) clasificate drept detinute in vederea vanzarii
sunt evaluate de catre societate la minimum dintre valoarea contabila si valoarea justa mai putin
costurile de vanzare.
Activele imobilizate nu sunt amortizate in timp ce acestea sunt clasificate drept detinute in
vederea vanzarii.
(v) Amoftizarea
Amortizarea este calculata folosind metoda liniara.
Duratele de viata pentru pricipalele categorii de imobilizari corporale sunt prezentate in tabelul de
mat OS
Ani
Ti
intre 8 si 60 ani
Cladiri
intre 3 si 24 ani
Masini de roductie
intre 3 si '18 ani
Vehicule de transport
Durata de viata sunt revizuite la data reevaluarii active lor si daca este cazul la data majorarii
valorii ca urmare a modernizarii activelor

(vi) Vanzareal casarea imobilizarilor corporale
lmobilizarile corporale care sunt casate sau va ndute sunt eliminate din bilan t impreuna cu
din tr-o asemenea
amortizarea cumulata corespunzatoare. Orice profit sau pie
I l\t i
pierderea
operatiune sunt incluse in profitul sau

curent(a)
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Castigul sau pierderea care rezulta din derecunoasterea unui ele
neta a activului,
determinat ca diferenta intre incasarile nele din vanzarc si valoarea
este inclus in alte venituri sau cheltuieli din exploatare atunci cand elementul este derecunoscut
(e) Patrimoniul public
Societatea nu are in administrare patrimoniu public, insa are incheiat cu Agentia Nationale pentru
Resurse Minerale, in calitate de concedent Acordului petrolier de concesiune aprobat prin HG
nr.79312002 pe o perioada de 30 ani.
Potrivit acordului de concesiune, obiectivele asumate de catre CONPET SA in cadrul activitatii
sale sunt: asigurarea functionarii sistemului national de transport prin conducte in conditii de
maxima siguranta si eficienta economica, imbunatatirea continua a calitatii serviciilor si protejarea
mediului inconjurator.
lnvestitiile facute de societate la activele ce fac obiectul contractului de concesiune sunt
capitalizate si se amortizeaza pe durata minima dintre durata ramasa de viata a activului respectiv
sau durata ramasa din Acordul de Concesiune urmand ca sa reintregeasca valoarea bunurilor
care alcatuiesc patrimonial public al statului dupa amortizarea integrala a acestora.
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune la 31 decembrie 2015 este
de '128.736.560 lei.
(f) lmobilizari necorporale
(i) Recunoastere si evaluare
lmobilizarile necorporale sunt prezentate in situatia pozitiei financiare la costul istoric sau valoarea
justa, mai putin amortizarea cumulata si pierderile de valoare. Costul istoric include cheltuieli care
sunt direct atribuibile achizitiei elementelor respective. Cheltuiala aferenta achizitiilor de licente
pentru programele informatice este capitalizata pe baza costurilor de achizitie si punere in
functiune a programelor respective. Costurile asociate dezvoltarii sau intretinerii programelor
informatice sunt recunoscute ca si cheltuieli in momentul inregistrarii.

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

(iii) Amortizare
Amortizarea este recunoscuta in profit sau pierdere utilizand metoda liniara pentru durata de viata
utila estimata pentru imobilizarile necorporale, altele decat fondul comercial, de la data la care
sunt disponibile pentru utilizare.
Metodele de amortizare, duratele de viata utila si valorile reziduale sunt revizuite periodic si sunt
ajustate daca este cazul.

(g) lnvestitii imobiliare
lnvestitiile imobiliare sunt proprietati detinute fie pentru a fi inchiriate, fie pentru creslerea valorii
capitalului sau pentru ambele, dar nu pentru vanzatea in cursul activitatii obisnuite, utilizarea in
productie, furnizarea de bunuri sau servicii ori pentru scopuri administrative
Societatea nu are investitii imobiliare in sold la data intocmirii acestor situatii financiare.
(h) Stocuri
(i) Recunoastere si evaluare
Principalele categorii de stocuri sunt: materiile prime, materialele consumabile, piesele de schimb
si materialele de natura obieclelor de inventar.
Stocurile sunt evaluate la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta.
Costul stocurilor se bazeaza pe principiul primul intrat - primul iesit (FIFO) si include cheltuielile
efectuate pentru achizitia stocurilor, costurile de productie sau de prelucrare si alte costuri
suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locatia prezenta.
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Valoarea realizabila neta este pretul de vanzarc estimat a fi obtinut pe parcursul desfasurarii
normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cand este cazul,
si costurile estimate necesare vanzatli.
Daca este cazul se constituie ajustari de valoare pentru stocuri invechite, cu miscare lenta sau
degradate.

(ii) Deprecierea activelor
Active nefinanciare
Valoarea contabila a activelor Societatii care nu sunt de natura financiara, altele decat activele
de natura impozitelor amanate, sunt revizuite la fiecare data de raportare pentru a identifica
existenta indiciilor de depreciere. Daca exista asemenea indicii se estimeaza valoarea
recuperabila a activelor respective.
Valoarea recuperabila a unui activ sau a unei unitati generatoare de numerar este maximul dintre
valoarea de utilizare si valoarea sa iusta, mai putin costurile pentru vanzarea acelui activ sau
unitati. O unitate generatoare de numerar este cel mai mrc grup identificabil care genereaza
numerar si care in mod independent fata de alte active si alte grupuri de active are capacitatea
de a genera fluxuri de numerar. Pentru determinarea valorii de utilizare, fluxurile viiloare
preconizate.de numerar sunt actualizate folosind o rata de actualizare inainte de impozitare, ce
reflecta conditiile curente de piata si riscurile specifice activului respectiv.
O pierdere din depreciere este recunoscuta atunci cand valoarea contabila a activului sau a
unitatii sale generatoare de numerar depaseste valoarea recuperabila estimata a activului sau a
unitatii generatoare de numerar. Pierderile din depreciere se recunosc in situatia rezultatului
global.
Pierderile din depreciere recunoscute in perioadele precedente sunt evaluate la fiecare data de
raportare pentru a determina daca s-au diminuat sau nu mai exista. Pierderea din depreciere se
reia daca s-a produs o schimbare in estimarile folosite pentru a determina valoarea de recuperare.
Valoarea contabila majorata a unui activ, altul decat fondul comercial, rezultata din reluarea unei
pierderi din depreciere nu trebuie Sa depaseasca valoarea contabila (neta) care ar fi fost
determinata in cazul in care in exercitiile anterioare nu ar fi fost recunoscuta o pierdere din
depreciere pentru activul in cauza.
Avand in vedere unii factori interni si externi, Societatea a analizal valoarea contabila neta
inregistrata la data bilantului pentru imobilizarile corporale depreciabile, pentru a evalua
posibilitatea existentei unei deprecieri a acestora, ce ar putea atrage inregistrarea unei ajustari
pentru depreciere.

Active financiare
Valoarea contabila a imobilizarilor financiare este analizata la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar
pentru a determina daca exista scaderi de valoare. Daca o asemenea scadere este probabila,
este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Daca este cazul, un provizion pentru
depreciere este recunoscut in contul de profit si pierdere cand valoarea contabila a activului este
superioara valorii sale recuperabile.
Valoarea recuperabila a instrumentelor financiare ale Societatii inregistrate la costul amortizat
este calculata ca si valoare prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, actualizate cu rata de
dobanda efectiva corespunzatoare acestor active.
Creantele pe termen scurt nu sunt actualizate. Valoarea recuperabila a altor active este
considerata valoarea cea mai mare dintre valoarea justa (mai putin costurile de vanzare) si
valoarea de utilizare. Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica actualizarea fluxurilor de
numerar viitoare estimate utilizand o rata de actualizare inainte de impozitare care reflecta
evaluarile curente de piata cu privire la valoarea in timp a banilor si riscurile specifice activului.
Pierderile din deprecierea imobilizarilor financiare sau unei creante inregistrate la costul amortizat
este reluata in cazul in care s-a produs o schimbare a estimarilor utilizate pentru a determina
valoarea recuperabila
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fi) Dividende
Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobat
Repartizarea dividendelor se face ulterior aprobarii situatiilor financiare.

d

lor

(k) Rezerve din reevaluare
Reevaluarile sunt efectuate cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere
substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilantului. ln acest
sens, Societatea a efectuat reevaluarea terenurilor si a cladirilor cu evaluatori autorizati conform
reglementarilor legale in vigoare, la 31 decembrie 2003, 31 decembrie 2008, 31 decembrie 201 1,
31 decembrie 201 3 si 31 decembrie 2014.
Diferenta dintre valoarea rezultata in urma reevaluarii gi valoarea contabila neta a imobilizarilor
corporale este prezentata, functie de natura acesteia (apreciere/depreciere), fie la rezerva din
reevaluare, ca un sub-element distinct in "Capitaluri proprii", fie in contul de profit si pierdere.

Daca rezultatul reevaluarii este o cresjere fata de valoarea contabila neta, atunci aceasta se
taleaza astfel: ca o cregtere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul capitalurilor proprii,
daca nu a existat o descregtere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenla acelui activ sau
ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descregterea recunoscuta anterior la acel activ.
Daca rezultatul reevaluarii este o descregtere a valorii contabile nete, aceasta se trateaza ca o
cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii atunci cand in rezerya din reevaluare nu este
inregistrata o suma referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scadere a rezervei
din reevaluare cu minimul dintre valoarea acelei rezerve 9i valoarea descregterii, iar eventuala
diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala.
Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este transferat la rezultatul reportat
atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat. Castigul se considera realizat pe masura
inregistrarii amortizarii lunare si la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit
rezerva din reevaluare. Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi diskibuite, direct sau
indirect, cu exceptia cazului iin care reprezinti un caastig efectiv realizat.
O particularitate exista in cazul imobilizarilor finantate din cota de modernizare.
Astfel, in cazul in care rezultatul reevaluarii este o creslere fata de valoarea contabila neta, atunci
aceasta se taleaza dupa cum urmeaza:

>
>

ca o crestere a rezervei din reevaluare, daca nu a existat o descrestere anterioara
recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acelui activ,
ca o majorarea a rezervei constituita din cota de modemizare pana la compensarea
descresterii recunoscute anterior si pentru care concomitent cu cheltuiala din depreciere
s-a diminuat si rezerva din cota prin reluare la venit.

Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete, aceasta se trateaza ca o
cheltuiala atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel
activ (surplus din reevaluare), si se diminueaza concomitent rezerva constituita din cota de
modernizare prin reluare la venit.
lncepand cu data de 1 mai 2009, rezervele statutare din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a
terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, carc sunt deduse la calculul profitului
impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau
casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul
scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.
Rezervele realizate sunt impozabile in viitor, in situatia modificarii destinatiei rezervei, distribuirii
rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui
alt motiv, cu exceptia transferului, dupa data de 1 mai 2009, a rezeryelor mentionate in paragraful
anterior.
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(l) Rezerve legale
ul anului
Rezervele legale se constituie in proportie de 5% din profitul brut stat
pana cand rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social nominal
utar) varsat in
conformitate cu prevederile legale, Aceste rezerve sunt deductibile la calculul impozitului pe profit
si nu sunt distribuibile decat la lichidarea Societatii.
(m) Alte rezerve
Societatea constituie rezerve din profit si pe seama cotei de modernizare in baza HG nr.168/1998
privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltarii si modernizarii productiei de titei si gaze
naturale, rafinarii, transportului si distributiei petroliere cu modificarile ulterioare prezentate tn HGurile nr- 768 din 7 septembrie 2000 si 1116 din 10 octombrie 2002 si in conformitate cu precizarile
din Decizia CFC 412004. Cota de modernizare este agreata de Agentia Nationala pentru Resurse
Minerale (ANRM). Aceste rezerve privind cota de modernizare nu sunt distribuibile.
ln rezervele constituite pe seama cotei de modernizate, ca subelement al conturilor de capitaluri
proprii, sunt reflectate si diferentele rezultate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale finantate
pe seama acestei surse.

(n) Parti afiliate
Partile 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 influenta in mod semnificativ cealalta parte fie prin proprietate, drepturi
contractuale, relatii familiale sau de alta natura, asa cum sunt definite in IAS 24 Prezentarea
informatiilor privind partile afiliate.
(o) Beneficiile angajatilor
(i) Beneficii acordate la pensionare
ln cursul normal al activitatii, Societatea face plati catre Statul Roman in contul angajatilor sai la
ratele statutare.

Toti salariatii societatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului Roman. Aceste costuri sunt
recunoscute in situatia rezultatului global odata cu recunoasterea salariilor.
ln baza contractului colectiv de munca, Societatea este obligata sa plateasca salariatilor sai in
momentul pensionarii un multiplicator al salariului brut, functie de vechimea in Societate, conditiile
de munca etc.
ln acest sens, Societatea a inregistrat un provrzion pentru beneficii la pensionare. Acest provizion
a fost calculat dupa metode actuariale pe baza estimarii salariului mediu, a numarului mediu de
salarii de plata la pensionare, a estimarii perioadei cand acestea vor fi platite si a fost adus la
valoare prezenta folosind un factor de actualizare bazat pe dobanda aferenta unor investitii cu
grad maxim de siguranta (titluri de stat).
Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si, deci, nu
are niciun alt fel de alte obligatii referitoare la pensii.

(ii)

Beneficii ale salariatilor pe termen scutt
Beneficiile angajatitor pe termen scuft ale angajatilor sunt cele care vor fi decontate in temen de
cet mult 12 luni de la sfarsitul perioadei de raportare in care angajatii au prestat serviciile
respective. Aceste beneficii sunt reprezentate in principal de salaii si contributiile angaiatorului
la asigurarite sociate, concedii de odihna si medicale, padiciparea salariatilor la profit. Obligatiile
privind aceste beneficii sunt recunoscute ca si cheltuieli pe masura ce serviciile sunt prestate si
sunt evaluate pe o baza neactualizata.
Societatea constituie fond pentru participarea salariatilor la profit in conformitate cu prevederile
Ordonantei Guvernului nr. 64 din 30 august 2001

.

(p) Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are

o obligatie curenta (legala sau

implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara
pentru a onora obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.
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Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor
necesare stingerii obligatiei curente.
Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care
Societatea ar plati-o, in mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru
transferarea acesteia unei terte parti la acel moment.
ln cazul in care efectul valorii{imp al banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinta
valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. Rata de
actualizare utilizata reflecta evaluarile curente pe piata ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor
specifice datoriei.
Castigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor nu trebuie luate in considerare in
evaluarea unui provizion.
Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de
catre o terta parte, rambursarea este recunoscuta numai in momentul in care este sigur ca va fi
primita. Rambursarea este considerata ca un activ separat.
Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna
estimare curenta. ln cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de
resurse provizionul este anulat prin reluare la venituri.

(q) Subventii
Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in
contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat. Venitul amanat
se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea
sau la casarea ori 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 cheltuielile.
(r) Venituri
Venituri din prestarea seNiciilor
Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in
corespondenta cu stadiul de executie,
Venituri din redevente, chirii, dobanzi si dividende
Reguli de recunoastere:
dobanzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv,
pe baza contabilitatii de angajamente;
redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente conform
contractului;
dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

.
.
.

(s) Venituri si cheltuieli financiare
Veniturile financiare cuprind venituri din dobanzi aferente fondurilor investite si alte venituri
financiare. Veniturile din dobanzi sunt recunoscute in profit sau pierdere in baza contabilitatii de
angajamente, utilizand metoda dobanzii efective.
Cheltuielile financiare cuprind cheltuiala cu dobanda aferenta imprumuturilor si alte cheltuieli
financiare.
Toate costurile indatorarii care nu sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau producerii
activelor cu ciclu lung de fabricatie sunt recunoscute in profit sau pierdere utilizand metoda
dobanzii efective.
Castigurile si pierderile din diferente de schimb valutar privind activele si datoriile financiare sunt
raportate pe o baza neta fie ca venit financiar, fie ca si cheltuiala financiara, in functie de
fluctuatiile valutare: castig net sau pierdere neta.
er ntrU
(t) lmpozit
Cheltuielile cu impozitul pe profit cuprind impozitul curent si impozitul amanat
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(i) lmpozitul curent
lmpozitul curent este impozitul de plata aferent profitului realizal in perioada curenta, determinat
in baza procentelor aplicate la data raportarii si a tuturor ajustarilor aferente perioadelor
precedente.
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015, cota impozitului pe profit, conform
Codului fiscal, a fost de 16%.

(ii) lmpozitul amanat
lmpozitul amanat este determinat de Societate folosind metoda bilantului pentru acele diferente
temporare ce apar intre baza fiscala de calcul a impozitului pentru aclive si datorii si valoarea
contabila a acestora, folosita pentru raportare in situatiile financiare individuale.
lmpozitul amanat este calculat pe baza procentelor de impozitare care se asteapta sa fie
aplicabile diferentelor temporare la reluarea acestora, in baza legislatiei in vigoare la data
raportarii.
Creantele si datoriile cu impozitul amanat sunt compensate numai daca exista dreptul legal de a
compensa datoriile si creantele curente cu impozitul si daca acestea sunt aferente impozitului
colectat de aceeasi autoritate fiscala pentru aceeasi entitate supusa taxarii sau pentru autoritati
fiscale diferite dar care doresc sa realizeze decontarea creantelor si datoriilor curente cu impozitul
utilizand o baza neta sau activele si datoriile aferente vor fi realizate simultan.
Creanta privind impozitul amanat este recunoscuta de Societate numai in masura in care este
probabila realizarea de profituri viitoare care sa poata fi utilizate pentru acoperirea pierderii fiscale.
Creanta privind impozitul amanat este revizuita la incheierea fiecarui exercitiu financiar si este
diminuata in masura in care beneficiul fiscal aferent este improbabil sa se realizeze. lmpozitele
aditionale carc apat din distribuirea de dividende sunt recunoscute la aceeasi data cu obligatia
de plata a dividendelor.

(iii) Expunei fiscale
Pentru'determinarea valorii impozitului curent si a celui amanat, Societatea ia in considerare
impactul pozitiilor fiscale incerte si posibilitatea aparitiei taxelor si dobanzilor suplimentareAceasta evaluare se bazeaza pe estimari si ipoteze si poate implica o serie de rationamente cu
privire la evenimentele viitoare. lnformatii noi pot deveni disponibile, determinand astfel
Societatea sa isi modifice rationamentul in ceea ce priveste acuratetea estimarii obligatiilor fiscale
existente; astfel de modificari ale obligatiilor fiscale au efect asupra cheltuielilor cu impozitele in
perioada in care se efectueaza o astfel de determinare.

(u) Rezultatul pe actiune
Societatea prezinta rezultatul pe actiune de baza si diluat pentru actiunile ordinare. Rezultatul pe
actiune de baza se determina prin divizarea profitului sau pierderii atribuibile actionarilor ordinari
ai Societatii la numarul mediu ponderat de actiuni ordinare aferente perioadei de raportare.
Rezultatul pe actiune diluat se determina prin ajustarea profitului sau pierderii atribuibile
actionarilor ordinari si a numarului mediu ponderat de actiuni ordinare cu efectele de diluare
generate de actiunile ordinare potentiale.
(v) Raportarea pe segmente
Un segment este o componenta distincta a Societatii care furnizeaza anumite produse sau servicii
(segmLnt de activitate) sau furnizeaza produse si servicii intr-un anumit mediu geografic (segment
geografic) si care este supus la riscuri si beneficii diferite de cele ale celorlalte segmente.
(w) Active si datorii contingente
batoriile contingente nu sunt recunoscute in situatiile financiare. Ele sunt prezentate in notele la
aceste situatii financiare, cu exceptia cazului in care posibilitatea unei iesiri de resurse ce
reprezinta beneficii economice este indepartata.
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Un activ contingent nu este recunoscut in situatiile financiare, ci este prezentat atunci cand o
intrare de beneficii economice este probabila.
(x) Evenimente ulterioare
Situatiile financiare reflecta evenimentele ulterioare sfarsitului de an, evenimente care furnizeaza
informatii suplimentare despre pozitia Societatii la data raportarii sau cele care indica o posibila
incalcare a principiului continuitatii activitatii (evenimente ce determina ajustari). Evenimentele
ulterioare sfarsitului de an ce nu constituie evenimente ce determina aiustari sunt prezentate in
note atunci cand sunt considerate semnificative.
(y) Cifre comparative
Situatia pozitiei financiare pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2015 prezinta comparabilitate
cu situatia pozitiei financiare pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2014.
(z) Noi standarde si interpretari
Urmatoarele norme si interpretari noi nu au intrat inca in vigoare pentru perioada de raportare
financiara anuala incheiata la 31 decembrie 2015 si nu au fost aplicate la intocmirea acestor
situatii financiare: IAS 8.30 (a)]:
orma/l nte rp reta re
IAS 8.31 (a), 8.31(c)l

N

Amendamente la IFRS
1 'l

: Contabilizarea
achizitiilor de interese
in asocieri in
participatie.
(ln vigoare pentru
perioadele anuale
incepand cu sau dupa
data de 1 ianuarie
2016; se va aplica
prospectiv. Se permite
aplicarea in avans.)

Natura modificarii iminente a
politicii contabile IAS 8.31 (b)l
Aceste Amendamente impun
aplicarea ( combinarii de
intreprinderi ) la achizitia de
interese intr-o asociere in
participatie care constituie o
intreprindere.

(

Combinarile de intreprinderi

)

se aplica si la achizitia de

interese suplimentare intr-o
asociere in participatie in timp ce
conducatorul asocierii pastreaza
controlul comun. lnteresul
suplimentar achizitionat va fi
evaluat la valoarea justa.
lnteresele detinute anterior in
asocierea in participatie nu vor fi
reevaluate.

Exemplu de formulare cu privire la impactul
posibil asupra situaliilor financiarc flAS 8.31
(e)l
lmpactul adoptarii amendamentelor poate fl
masurat doar in cursul anului in care
amendamentele sunt aplicate pentru prima data,
intrucat aceasta depinde de achizitia de interese
in asocieri in participatie care au loc in timpul
acelei perioade de raportare. Entitatea nu
intentioneaza sa adopte amendamentele mai
devreme; asadar nu este posibila estimarea
impactului adoptarii amendamentelor asupra
situatiilor fi nanciare ale entitatii.
SAU
Este de asteptat ca amendamentele, cand vor fl
aplicate pentru prima data, sa nu aiba un impact
semnificativ asupra situatiilor financiare ale
entitatii intrucat entitatea are in prezent o politica
contabila de inregistrare a achizitiilor de interese
in asocieri in participatie compatibila cu cea
stabilita de amendamente.
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Amendamente la

IAS I
(ln ligoore pentru
perioadele onuale
incepand cu sau
dupa data de 1
iqnuarie 2016. Se

permite qplicareo
in qvqns.)

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

Entitatea se asteapta ca amendamentele, cand
vor fi aplicate pentru prima data, sa nu aiba un
impact semnifi cativ asupra prezentarii situatiilor

flnanciare ale entitatii.

Prevederile din IAS 1 privind pragul
de semnificatie au fost modificate
pentru a clarifica urmatoarele:
I nf orm ati ile n ese m n ific ative pot
afecta i nf orm at i ile uti I e
Pragul de semnificatie se aplica
situatiilor financiare ca intreg
Pragul de semnificatie se aplica
fiecarei ceinte de prezentare dintr-

un IFRS.
Prevederile privind ordinea notelor
(inclusiv politicile contabile) au fost
mod ific ate a stfe I i ncat :
Elimina limbajul din IAS 1 care a
fost interpretat ca ar prescie
ordinea notelor la situatiile
financiare
Claifica faptul ca entitatile au
flexibilitate in ceea ce piveste unde
divulga politicile contabile in
sit u ati ile fi n a n c i a re.

Amendamente la
IAS 16 si IAS 38:
Clarificari asupra
metodelor
acceptabile de
depreciere si
amortizare

(ln vigoare pentru
perioadele anuale
de un an incepand
cu sau dupa data

de 1 ianuarie
2016; se va aplica
prospectiv. se
permite aplicarea
in avans.)

Amortizarea pe baza de venituri
intezisa in cazul imobilizarilor
corporale
Amendamentele prevad in mod
explicit ca metodele de amortizare
bazate pe venituri nu pot fi folosite
pentru imobilizarile corporale.
Un test nou limitat pentru

imobilizari necorporale
Amendamentele introduc o
prezumtie relativa ca folosirea
metodelor de amortizare pe baza
de venituri pentru imobilizarile
necorporale este nepotrivita.
Aceasta prezumtie poate fi
infirmata doar atunci cand venitul si
consumarea avantajelor economice
ale imobilizarii necorporale sunt in
"stransa corelatie", sau cand
imobilizarea necorporala se
exprima ca o masura a venitului.

Este de asteptat ca noile amendamente, cand
vor fl aplicate pentru prima data, sa aiba un
impact semniflcativ asupra situatiilor fi nanciare,
intrucat este de asteptat ca metoda de
depreciere lsau amortizare] a anumitor elemente
de imobilizari corporale (sau imobilizari
necorporale) sa se schimbe IDescrieti impactul;
de exemplu: lncepand cu 1 ianuarie 2016,
Entitatea va aplica metoda amortizarii liniare
licentelor sale de transmisie si astfel e posibil sa
recunoasca mai putina amortizare aferenta
acestor active- ducand la profituri mai mari - in
anii anteriori. Cu toate acestea, pot aparea
cheltuieli suplimentare cu deprecierea daca
exista o scadere semnificativa a fuxurilor de
numerar viitoare dupa primii ani din durata de
viata a unui activ.l
SAU

Este de asteptat ca amendamentele, cand vor fl
aplicate pentru prima data, sa nu aiba un impact
semnificativ asupra situatiilor financiare ale
entitatii intructa entitatea nu aplica metode de
amortizare bazate pe venituri.
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Amendamente la
IAS 16 lnobilizai
corporale si IAS 4'1

Agicultun
(ln vigoare pentru
perioadele anuale
incepand cu sau
dupa data de 1
ianuaie 2016. Se
permite aplicarea in
avans.)

(ln vigoare pentru
perioadele anuale
incepand cu sau
dupa data de 1
ianuarie 2015;
Amendamentele se
aplica retrospectiv.
Se permite aplicarea
in avans.)

Aceste amendamente fac ca
plantele productive sa intre in aria
de aplicabilitate a IAS 16 lmobilizai
corporale, in loc de IAS 41
Agicultura, pentru a reflecta faptul
ca exploatarea lor este
asemanatoare cu productia.

SAU
Entitatea preconizeaza ca amendamentele, cand
vor fi aplicate pentru prima data, nu vor avea un
impact semnifi cativ asupra prezentarii situatiilor
financiare ale entitatii, intrucat entitatea nu detine
plante productive.
Amendamentele sunt relevante doar
pentru planurile de beneficii definitel
care implica contributii de la angajati
sau tertr care indeplinesc anumite
cfltefli. si anume ca acestea sunt:
stabilite in termenii oficiali ai
planului;
legate de servicru; si
independente de numarul de anide
se rv

Amendamente la
IAS 27 : Metoda
punerii in
echivalenta in
situatiile financiare

individuale.

Este de asteptat ca amendamentele, cand vor fi
aplicate pentru prima data, sa aiba un impact
semnifi cativ asupra situatiilor financiare, intrucat
este de asteptat ca evaluarea plantelor productive
ale entitatii sa se modifice din valoare justa minus
cost de vanzare (lAS 41) in cost minus amortizare
cumulata potrivit IAS 16. Totusi, entitatea nu a
pregatit inca o analiza a impactului noului
standard.

iciu

Atunci cand sunt indeplinlte aceste
criterii, unei companii rse permite
(dar nu i se impune) sa le
recunoasca ca o reducere a costului
serviciului in perioada in care este
furnizat acel serviciu.
Amendamentele la IAS 27 permit
unei entitati sa foloseasca metoda
punerii in echivalenta in situatiile
financiare individuale pentru a
contabiliza investitiile in filiale,
entitati asociate si asocieri in
participatie.

(ln vigoare pentru
peioadele anuale
incepand cu sau
dupa data de 1
ianuaie 2016; se

Este de asteptat ca amendamentele, cand sunt
aplicate pentru prima data, sa aiba un impact
semnifi cativ asupra situatiilor flnanciare, intrucat
entitatea va recunoaste contributiile de la angaJati
si terti la planurile de beneficii definite, ca o
reducere a costului serviciului in perioada in care a
fost furnizat serviciul respectiv in loc sa fie tncluse
la calculul costului net al serviciuluicurent si al
obligatiei beneficiului deflnit.
SAU
Entitatea pteconizeaza ca Amendamentele nu vor
avea un impact semnificativ asuPra situatiilor
financiare ale entitatii intrucat aceasta nu detine
planuri de beneflcii definite care implica contributii
de la angajati sau terti.
Amendamentele, cand vor fi aplicate pentru prima
data, vor avea un impact semnificativ asupra
situatiilor fi nanciare, intrucat evaluarea investitiilor
entitatii in filiale, entitati asociate si asocieri in
participatie se va modifica din lcost sau /AS 39
evaluarel in contabilizarea punerii in echivalenta.
Daca aceasta implementare ar fl implementata la
data de raportare curenta, impactul asupra
investitiilor in filiale ar fi lcuantificati modificarea
valoilor contabilel.
SAU
Entitatea preconizeaza ca amendamentele, cand
vor fi aplicate pentru prima data, nu vor avea un
impact semnifi cativ asupra situatiilor financiare
intrucat Entitatea intentioneaza sa-si continue
investitiile in filiale, entitati asociate sau asocieri in
participatie lla cosuin conformitate cu lAs 391.

aplica retrospectiv.
Se permite aplicarea
in avans.)
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Determinarea valorii iuste

Anumite politici contabile ale Societatii si cennte de prezentare a informatiilor necesita
determinarea valorii juste pentru activele si datoriile financiare si nefinanciare. Valorile juste au
fost determinate in scopul evaluarii si/ sau prezentarii informatiilor in baza metodelor descrise mai
jos.
Atunci cand e cazul, informatii suplimentare cu privire la ipotezele utilizate in determinarea
valorilor juste sunt prezentate in notele specifice activului sau datoriei respective.

Valoarea justa a terenurilor, cladirilor si echipamentelot se bazeaza pe metoda pietei si cea a
costului utilizand preturi de piata cotate pentru elemente similare, atunci cand acestea sunt
disponibile sau costul de inlocuire, atunci cand este cazul. Costul de inlocuire amortizat reflecta
ajustarile pentru deteriorarea fizica, precum si uzura morala functionala si economica. Valoarea
justa a terenurilor, cladirilor si echipamentelor a fost determinata prin reevaluare.
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(

lmobilizari corporale

lntre 01.01.2015-31.12.2015 comparativ cu perioada 01.O1.2014-31.12.2014 imobilizarile corporale au evoluat astfel

amenaiari
de terenuri

Cladiri si
instalatii
speciale

Produse
petroliere
de operare

24.622.797

184.212.934

42.865.714

Terenuri si
Valoare inventar

Sold la'1.01.2014
lntrari
Aprecieri din
reevaluare
Deprecieri din
reevaluare

40.899.355

(2.148.359)

Utilaje si

echipamente

Aparate de
magura si

Vehicule

Alte
imobilizari
corporale

lmobilizari
corporale in
curs

control

55.809.536

50.865.636

20.536.9s3

3.352. t69

33.6,41.591

2.624.742

495.170

't.475.412

198.2140

28.118.919

Avansuri
acordate
pentru
imobilizari
corporale

Total
imobilizari
corporale
415.907.330

15.293

73.827.732

'18.324.050

'18.324.050

(1.077.840)

(3.226.199)

Transferuridin
(42.813.847t

imobilizari corporale
in curs
(34.196)

(92.039)

lesiri

(6.910)

(42.8',t3.8/'7)

(15.244\

(680)

(149.068)

Amorlizare cumulata
(15.292.6r'.5)

('15.292.645)

eliminata din
valoarea bruta

Sold la 31.12.2014

22.474.438

226.973.816

42.865.714

58.400.083

51.353.896

22.0',12.765

3.549.930

18.946.663

49

446.577.353

Sold la 1.01.2015

22.474.438

226.973.816

42.865.714

58.400.083

5t.353.896

22.012.765

3.549.930

r8.946.663

.t9

446.577.353

14.O43.652

10.035.109

2.722.259

1.4'11.995

36.038.524

28.O42

'l

lntrari

1.381.305

75.660.886

Transferuridin
imobilizari corporale
in curs
lesiri

Sold la 31.12.2015

(38.489.443)
(2.409.935)
20.064.503

(8s2.963)
237.502.158

(4.552.289)

42.465.714

67.891.445

(86.887)

('t7't.232\

(3.640)

61.302.118

24.563.792

4.958.285

(38.489.443)
(28.091)

(8.105.037)

16.495.744

475.643.759
U
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Amortizari
cumulate
Sold la 1.01.20'14
Cheltuiala cu
amortizarea
Ajustari pentru
deprecierea

Terenuri si
amenajari
de terenu

Cladiri si
instalatii
speciale

Produse
petroliere
de operare

Utilaie si

echipamente

(

Aparate de
masura si

Vehicule

control

Alte
imobilizari
corporale

11.724.414

15.298.196
(80.897)

1

1.023.063

5.623.604

Total
imobilizari
corporale
2.191.530

690.137

44.359.414
('t20.276)

48.805
(s.551)

cumulata iesirilor
Amortizare cumulata
eliminata din
valoarea brula

culs

Avansuri
acordate
p€ntru
imobilizari
corporale

1.640.012

551.518

imobilizaiilor
Amortizarea

lmobilizari
corporale in

(10.231)

(6.163)

(152.369)

('t421

(22.086)

(15.292.645)

(15.292.645)

Sold la 31.12.2014

470.621

48.805

11.714.143

11.016.900

5.623.604

689.995

1.519.735

3l.083.843

Sold la 1.01.2015

470.621

4E.805

1'.t

.7'.14.183

11.0 t6.900

5.623.604

689.995

't.519.735

31.083.843

19.616.272

10.226.097

10.533.454

5.482.654

792.945

1.509.548

348.720

673.193

8.073

(46.153)

(3.268.878)

(57.679)

(171 .232')

(2.496)

470.621

21.128.471

19.O20.',t22

22.'t65.868

10.943.099

1.480.444

1.736.680

76.945.306

24.071.279

1U.212.934

42.865.714

55.809.536

50.865.636

20.536.95i

3.352.169

32.(n1.579

413.715.8(n

22.003.817

226.925.011

42.865.714

46.685.900

40.336.996

16.389.161

2.859.934

17.426.928

19.593.882

216.373.687

42.865.714

48.871.323

39.136.250

13.620.693

3.477.Ul

14.759.064

(2.409.935)

(10.551.324)

2.185.423

(1.200.746)

2.768.468)

617.907

(2.667.864)

Cheltuiala cu

amorlizarea
Ajustari pentru
deprecierea
imobilizarilor
Amortizarea
cumulata iesirilor
Sold la 31.'12.2015

Valoare contabila

neta la 1.O1.2014
Valoare contabila
neta la 31.12.2014
valoare contabila
neta ta 31 .1 2.201 5
Diferenta in cursul

anului 2O15

46.651.422

216.945

2.756.479
(3.546.438)

49

398.698.454
e)
^,.r

'!.

(:

415.493.510

t! irl

(16.795.056)
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La 31.12.2015 valoarea neta a imobi zarilor corpo rale a scazut fata de sfarsitul anului
suma de 16.795.056.00 lei astfel:
+ 39.594.320 lei reprezentand puneri in functiune din imobilizari corporale in curs
rUIi ,u8
o
plusuri de inventar .
U)
?$1$
4.530.507 lei reprezentand iesiri de imobilizari corporale la valoare ramasa din c
11 $AR
1.499.320 lei reprezinta valoarea ramasa a imobilizarilor corporale
dezmembrate/casate
3.031 .187 lei reprezinta valoarea ramasa a activelor corporale transfe ta
o oe
circulante in ,,Active imobilizate detinute in vederea vanzarii", din care: 2.409.
lei valoare ramasa terenuri si 621 .252lei valoare ramasa constructii si alte
imobilizari corporale (imobil situat in Municipiul Ploiesti, B-dul lndependentei, nr. 7)
2.539.5U lei reprezentand ajustari pentru depreciere pentru terenuri, constructii si alte
imobilizari corporale .
- 46,65'l.422lei reprezentand amortizarea imobilizarilor corporale in anul 2015.
2.667.864 lei reprezentand diferenta dintre valoarea imobilizarilor corporale in curs realizate
in 2015 si cele puse in functiune in cursul anului inclusiv ajustarile de depreciere
aferente in suma de 216.945 lei.
49 lei reprezinta descrestere ca urmare a decontarii avansurilor acordate pentru imobilizari
corporale

o
o

-

Terenurile detinute de Societate sunt situate in Ploiesti la sediile administrative ale societatii si in
cele 24 de judete pe care le tranziteaza conductele de transport sau unde se afla situate rampele
de incarcare a titeiului in cazane.
La 31 .12.2015 Conpet are inregistrate in patrimoniul societatii terenuri in suprafata de 733.648,93
mp cu o valoare justa de 22.474.438 lei, respectiv:
554.537 ,62 mp reprezinta terenuri detinute in baza a 47 de Certificate de atestare a dreptului
de proprietate obtinute in perioada 2001-2005, evaluate in conformitate cu HG 834/1991
privind stabilhea si evaluarea unor terenui detinute de societatile comerciale cu capital de
sfat la valoarea de 26.255.9'18 lei. Aceste terenuri au fost inregistrate in patrimoniul societatii
pe seama altor rezerve din capitalurile proprii, fara a m4oru capitalul social cu valoarea
inscrisa in certificatele de atestare a dreptului de proprietate.
Ulterior, in baza reevaluarilor din anii 2005, 2008, 2011,2013 si 2014 diferentele din
reevaluare au fost inregistrate, potrivit reglementarilor contabile referitoare la reevaluare, fie
pe seama conturilor de capitaluri (rezerve) fie pe seama rezultatului global. La 31.12.2015
valoarea rezervelor mentinute in conturile de capitaluri este de 21.665.264 lei (din care
19.060.265 lei alte rezerve si 2.604.999 rezerve din reevaluare), iar valoarea justa a
terenurilor inregistrata in baza ultimei reevaluarii este in suma de 11.858.571 lei, rezultand
un excedent ramas in conturile de capitaluri (rezerve) in suma de 9.806.693 lei;
155.411,45 mp reprezinta terenuri aferente unui numar de 14 Certificate de atestare a
dreptului de proprietate obtinute pana in anul 2001 si care sunt inregistrate in capitalul social.
La data de 31.12.2015 valoarea justa a acestor terenuri este in suma de 3.0'13.294 lei;
23.699,86 mp reprezinta terenuri achizitionate de Societate in baza unui numat de 27
contracte de vanzare-cumparare, cu o valoare iusta la 31 decembrie 2015 de 7.602.573\ei,
din care s-au transferat in conturile de stocuri, respectiv in active imobilizate detinute in
vederea vanzarii 3 terenuri in suprafata totala de 1.129,80 mp si valoarea totala 2.409.935

>

>
>

lei.

Produsul petrolier de operare este evaluat in bilant la costul determinat din reevaluarea realizata
conform HG nr. 26 din 22 ianuarie 1992, incluzand efectele retratarilor inregistrate in anii
precedenti conform aplicarii IAS 29 "Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste. Efectul
retratarilor poate fi observat in tabelul de mai jos:
3l decembrie 31 decembrie
produsur petrorier de

operare

Valoarea produsului petrolier de operare la cost
Diferente aferente retratarii conform IAS 29
Soldul produsului petrolier de operare (retratat)

3l

259.131

42.606.583
42.865.714

259.131
42.606.583

42.865.714

c

o

lmobilizdri corporale in curs de executie
ln cursul anului 2015, Societatea a rcalizal lucrari de investitii corporale cu scopul inlocuirii prin
deviere a unor portiuni de conducle pe diverse drstante, lucrari de puneri in siguranta a
conductelor de titei la subtraversarea sau supratraversarea raurilor, modernizari de rezeryoare,
modernizari rampe incarcare, modernizare sistem pompare in diverse statii, instalatii de i
exterior, instalatii PSl, modernizare si monitorizare statii protectie catodica, alimen
inspectii periodice locomotive si vagoane, precum si modernizar aferente s
{Y',rf,e
telecomunicatii conform ,,Programului de lnvestitii 2015" aprobat.
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lmobilizarinecorporale

lntre 0'1.01.201 5-31.12.2015 comparativ cu perioada 01.01.2014-31.12.2014
necorporale au evoluat astfel:
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soft

Alte
imobilizari
necorporale

lmobilizari
necorporale
in curs

Sold la 1.01.2014

2.404.995

3.041.007

lntrari
Transferuri din imobilizari necorporale
rn curs
lesiri
Sold la 31.12.2014

862.339
2.017.333
(2.879.672)

2.404.995

3.041.007

s.446.002

Sold la 1.01.2015

2.404.995

3.041.007

5.446.O02

lntrari
Transferuri din imobilizari necorporale
in curs
lesiri
Sold la 31.12.2015

2.262.832

Amortizari cumulate

Licente si

Valoare inventar

Licente si

4.667.827

soft

2.033.843
(1.928.832)

(2.075.676)
96s.331

Alte
imobilizari
necorporale

105.01

1

lmobilizari
necorporale
in curs

Total
imobilizari
necorporale
6.308.34r
2.017.333
(2.87e.672)

4.296.675
(1.928.832)
(2.075.676)
5.738.169
Total
imobilizari
necor rale

Sold la 1.01.2014
Cheltuiala cu amortizarea
Sold la 31.12.2014

1.021.038
1.02r.038

1.262.659
1.262.659

2.283.698
2.283.698

Sold la 1.01.2015

1.021.038
900.300

1.262.6s9
718.428

2.283.698
1.618.728

1.921.338

(1.015.757)
965.330

(1.015.757)
2.886.669

Valoare contabila neta la 01.01 .2014

2.404.995

3.041.007

Valoare contabila neta la 31,12.2014
Valoare contabila neta la 31.12.2015

1.383.957
2.746.489

1.778.347

Diferenta in cursul anului 2015

1.362.532

(1.778.347)

Cheltuiala cu amortizarea
Ajustari pentru deprecierea
imobilizarilor
Amortizartea cumulata iesirilor
Sold la 31.12.2015

862.339

6.308.341

105.011

3.162.304
2.851.500

105.011

(31o.804)

La 31.12.2015 valoarea neta a imobilizarilor necorporale a scazut fata de sfarsitul anului 2014 cu
suma de 310.804 lei astfel:

32

+ 2.262.832|ei intrari din imobilizari necorporale (licente, soft-uri)

-

1 .059.919 lei iesire din imobilizari necorporale reprezenland inspectie interioara
conducte la valoare ramasa neamortizata care s-a recunoscut ca o componenta de
inspectie pentru imobilizarea corporala inspectata.
- 1.618.728|ei reprezentand amortizarea imobilizarilor necorporale in anul 2015.
+ 105.011|ei reprezentand imobilizarile necorporale in curs de executie existente in sold
la 31.12.2015.

Duratele de viata utilizate la calculul amortizarii imobilizarilor necorporale sunt in medie de 34
ani. Metoda de amortizare utilizata este cea liniara. Componenta soldului este constituita din
programe informatice, licente soft, inregistrarea in contabilitate facandu-se la valoarea justa. Nu
sunt capitalizate cheltuieli de cercetare dezvoltare si cheltuielile de constituire.

7.

lmobilizarifinanciare

Situatia comparativa a imobilizarilor financiare pe cele doua perioade de raportare se prezinta
astfel:

lmobilizari financiare
Valoare inventar
Sold la 1.01.2014

1.080.634
43 696
(s45 989)
578.341

lntrari
lesiri

Sold la 31.12.2014

578.341
158.122
(430.603)
30s.860

Sold la 1.01.2015
lntrari
lesiri

Sold 31.'12.2015
ustari cumulate
Sold la 1.01.2014
Aiustari pentru deprecierea imobilizarilor
Sold la 31.12.2014
Sold la 1.01.2015
Aiustari pentru deprecierea imobilizarilor
Sold la 31.12.2015
Sold la 31.12.2014
Sold la 31.12.20'15
Valoate contabila neta la 01.01.2014
Valoare contabila neta la 31.12.2014
Valoare contabila neta la 31.12.2015
Diferenta in cursul anului 2015

60.309
(9.483)
50.826
trLt

rd,1

50.826
(s0.826)

1
a
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527.515
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1.020.325
527.515
305.860
(221.655)

La 31.12.2O15, societatea detine participatii la capitalul social al Registrului lndependent Monilor.
Conpet a detinut titluri de participare la compania de dezvoltare PEOP Project Development
Company PLC, o companie de dezvoltare a unui proiect privind privind constructia unui oleoduct
intre Constanta si Trieste pana in luna Noiembrie 2015, cand in Adunarea Generala a Actionarilor
PEOP PDC s-a hotarat inchiderea companie. ln urma lichidarii acesteia, conform procentului
detinut, Societatii Conpet i-a revenit suma - incasata - de '19.500 GBP.

-

Cheltuiala inregistrata la scoaterea din evidenta a acestor titluri a fost de 48.473 lei, valoare
acoperita pe seama provizionului constituit in perioada anterioara in suma de 50.826 lei.
ln struclura, situatia imobilizarilor financiare pe cele doua perioade se prezinta astfel:
31 decembrie
2015

3l decembrie
2014

Titluri detinute la PEOP
Titluri detinute la Registrul lndependent Monitor
Ajustari pentru pierderea de valoare a titluri lo imobilizate
Alte creante pe termen lung - garantii

300.860

172.400
5.000
(50 826)
400.941

Total

305.860

527.515

31 decembrie
2015
9.571.380
(1.382.251)

31 decembrie
2014
9.394.715
(1.685 41 1)

e,

5.000
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Stocuri
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Materii prime si materiale consumabile
Ajustari pentru deprecierea stocurilor

Materii prime si materiale consumabile la valoarea neta

7.709.304

8.189.129
32

Avansuri
TOTAL

7.709.304

8.189.16r

Structura stocurilor la data de 31 .12.2015, in suma de 8.189. 161 lei se prezinta astfel:

.
o

9

5.269.686

lei

(64,35%) reprezinta stocuri

de

securitate

si

interventie destinate

eventualelor accidente tehntce provocate sau urmare a unor calamitati naturale;
2.919.475|ei (35,65%) reprezinta stocuri folosite in activitatea curenta.

Creante comerciale si alte creante

Situatia comparativa a creantelor pentru perioada de raportare, in functie de vechime si tipuri
de creante, se prezinta dupa cum wrneaza'.

3l decembrie
Clienti
Ajustari pentru deprecierea creantelor
Alte creante comerciale
Subtotal Creante comerciale (valoare neta)

2015
37.286.723
(660.295)
161.152
36.787.580

31 decembrie
2014
31.387.166
(647 884)
1.404
30.740.686

Alte creante
Ajustari pentru deprecierea altor creante
Subtotal alte creante (valoare neta)

8.450.033
3.033.397)
5.416.636

7.361.661
3.290.237)
4.O71.424

Avansuri platite
Total creante pe termen scurt

42.204.216

34.812.109

300.861

Alte creante pe termen lung

34

400.942

Structura clientilor pe activitati. se orezinta astfel:
31 decembrie
2015

Clienti-activitatea de transport
Alti clienti-activitati auxiliare

36.220.062

Total

37.286.723

1.066.661

3l decembrie
2014
30.276.781
1 .1 1 0.385
31.387.166

Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobinda si au o viteza de rotatie de 32 zile.
Principalii clienti care detin o pondere semnificativa (99%) in cifra de afaceri la 31.12.2015
sunt: S.C. OMV PETROM S.A., S.C. Petrotel Lukoil S.A., S.C. Rompetrol Rafinare S.A.
Principalul client al societatii, OMV PETROM SA, detine pesle 74o/o din totalul creantelor
pe termen scurt la data de 31 decembrie 2015.

Alte creante in suma de 8.450.033 lei includ in principal sume de recuperat de la diverse
persoane fizice si juridice aflate in litigiu pe rolul instantelor de judecata (2.910.116 lei,
respectiv 34,4 %), dividendele virate Depozitarului Central conform prevederilor legale si
ramase de plata catre actionarii Conpet (2.044.803 lei, respectiv 24,2 o/o), impozite de
recuperat de la bugetul de stat (1 .007.715 lei, respectiv 1 1 ,9 o/o), TVA neexigibil aferent
facturilor nesosite (779.544 lei, respectiv 9,2 %), precum si contributie pentru concedii si
indemnizatii de incasat de la bugetul fondului asigurarilor sociale de sanatate (723.382 lei,
respectiv 8,6 %).
Ajustari pentru depreciere creante incerte si pentru alte creante incefie

La finele anului 2015, nivelul ajustarilor constituite pentru deprecierea

creantelor
comerciale s-a modificat nesemnificativ lata de 31 .12.2014 (647.884 lei), fiind in suma de
660.295 lei, ca urmare a faptului ca au mai indeplinit conditiile de inregistrare in creante
incerte doi clienti cu suma de 12.411 lei. Pentru creantele aferente clientilor incerti
mentionate mai sus, Conpet este constituita ca parte in litigii aflate pe rolul instantelor.
Ajustarite pentru deprecierea altor creante (diverse debite aferente dosarelor iuridice aflate pe

rol, obligatii fiscale si amenzi achitate si aflate in procedura de contestare) sunt la data de
31.12.2015 in suma de 3.033.397 lei, inregistrand o reducere nesemnificativa lata de 31.12.2014
(3.290.237 lei), respectiv de 256.840 lei ca urmare a incasarii partiale a debitului datorat de
societatea Mondorama si inregistrarii pe costuri a unor amenzi de mediu contestate, trecute in
sarcina Conpet de catre instantele judecatoresti.

Politica Societatii este de a inregistra ajustari pentru pierdere de valoare de 100% pe
clientii in litigiu, in insolventa, clientii in faliment si pentru alte de bite aferente do
juridice constituite sau amenzilor aflate in procedura de contestare.
s
(:
a)

10. Numerar si echivalente de nu merar

')

La data de 31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2014, numerarul si echivalentele de n

se prezinte dupa cum urmeazd
31 decembrie
2015
1 .136.373
122.968.259
16.183

Conturi curente la banci
Depozite bancare cu scadenta s 3 luni
Numerar in casierie
Alte echivalente de numerar

124.120.815

Total

Scaderea semnificativa

a

volumului numerarului

plasamentelor in investitii financiare pe termen scurt.

35

la

ru,c^
KPltrra

i

1

in

c

c
.a

df or I o!

31 decembrie
2014
7.385.575
327.928.312
16.252
37.689
33s.367.828

31.12.2015 s-a datorat
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principal
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1. lnvestitiile

pe termen scurt

lnvestitiile financiare pe termen scurt sunt active detinute de catre societate in vederea realizarii
unui profit intr-o perioada de timp de un an. Acestea cuprind titluri de stat sub forma certificatelor
de trezorerie si a obligatiunilor de stat si depozite constituite pe un termen mai mare de 3 luni.
31 decembrie
2015
Titluri de stat (certificate de trezorerie si
obligatiuni de stat)
Depozite bancare cu scadenta > 3 luni
Total

31 decembrie
2014

256.149.012
7.669.483
7.669.483

256.',!49.012

lnvestitiile pe termen scurt la 31 decembrie 2015 cuprind si dobanda de incasat aferenta titlurilor
de stat detinute.
Societatea gestioneaza o cota de cheltuieli de modernizare si dezvoltare destinata sustinerii
financiare a reabilitarii si modernizarii Sistemului National de Transport Titei prin Conducte pe
care o colecteaza in conturi de disponibilitati distincte si o utilizeaza pentru plata lucrarilor de
modernizare la activele apartinand domeniului public, pentru a crea noi active care vor fi
transferate la domeniul public dupa amortizarea integrala a acestora.

12. Active detinute in vederea vanzarii
La data de 31 .12.2015 societatea a inregistrat la active detinute in vederea vanzarii, suma
de 3.031.187 lei in urma aprobarii din Hotarare AGEA nr. 3 din data de 17.12.2015. de

prin licitatie deschisa cu strigare a activului compus din cladiri si trei loturi de tere
Municipiul Ploiesti, Bulevardul lndependentei, nr. 7 , Judetul Prahova.

Kl;i,i
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13. Caoitaluri proprii

7t]16

o

*:

Capitalul social
6,arclac
Pe perioada de raportare capitalul social al societatii nu s-a modificat, rama nand la
de 28.569.842 lei fiind impartit in 8.657.528 actiuni ordinare cu o valoare nominala de
lei/actiune si corespunde cu cel inregistrat la Oficiul Registrului Comertului.
ln data de 22.0'1.2015 Depozitarul Central a transferat un numar de 5.083.372 actiuni
(reprezentand 58,7162% din capitalul social al societatii Conpet SA) din contul Statului
Roman prin Ministerul Economiei, in contul Statul roman prin Ministerului Energiei,
lntreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri ca urmare a reorganizarii/infiintarii celor
doua ministere in conformitate cu prevederile OUG 86/2014.
Astfel, structura capitalului social si a actionariatului Conpet SA la 31 decembrie 2015 se
prezinta astfel:
Actionari
Statul Roman prin
Min.Energiei,lntreprinderilor Mici si
Mijlocii si Mediului de Afaceri (Min.
Economiei pana la 21 .01 .2015)
Persoane juridice
Persoane fizice

Total

31 decembrie 2014

31 decembrie 2015

Numar
actiuni
5.083.372

Suma
(RON)

f/.1

Numar
actiuni

Suma (RON)

%l

16.775.128

58,7 ',162

5.083.372

16.775.128

58,7162

2.900.261
673.895

9.570.867
2.223.847

33,4999

2.915.552

9.621 .321

33,6765

,7839

658.604

2.173.393

7,6073

8.657.528

28.569.842

100%

8.657.528

28.569.842

't00%
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Pe parcursul anului 2015, dinamica actionariatului cu detineri egale sau mai mari de 5%, a fost
urmatoarea:
- Statul Roman, KJK FUND ll SICAV-SIF si FONDUL PROPRIETATEA S.A. si-a mentinut
ponderea in capital;
- incepand cu data de 9 decembrie 2015, UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED detine
6,72o/o din capitalul social si numarul de voturi in adunarea generala elitraordinara a societatii
Conpet.
Legat de structura capitalului social, exista in derulare din anul 2007 pe rolul instantelor formulata
o actiune in revedicare pe ntru un numar de 524.366 actiuni, dosar in care Conpet

SA a
a'.

de parat , respectiv dosarul nr. 55551212014

D

Kh1:'i13

Detaliile privind continutul si stadiul actual al dosarului sunt urmatoarele:
Parati: Conpet S.A.
Fondul Proprietatea S.A.
Registrului lndependent Regisco S.A.
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

.t)
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Obiectul cererii: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului formuleaza actiune in
revendicare mobiliara a unui numar de 524.366 actiuni din capitalul social al Conpet S.A.
impotriva Fondul Proprietatea S.A., Registrului lndependent Regisco S.A., Comisiei Nationale a
Valorilor Mobiliare, Conpet SA, prin care solicita:

obligarea paratei S.C. Fondul Proprietatea S.A. sa lase in deplina proprietate si posesie
Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului actiunile in numar de 524.366 din capitalul social

-

al Conpet S.A.;
- obligarea paratelor Regisco, C.N.V.M. si Conpet S.A. sa modifice numarul de actiuni in registrele
de evidenta a valorilor mobiliare.

Prin decizia nr. 118/30.01.20'15 Curtea de Apel Bucuresti admite apelul declarat de apelantiireclamanti Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei 9i Ministerul
Economiei in calitate de succesor in drepturi al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de
Afaceri impotriva Sentinlei civile nr. 1296/19 martie 2014 pronuntata de Tribunalul Bucuregti Seqia a Vl - a CivilS in dosarul nr.333171312007 in contradictoriu cu intimatele-pArate Fondul
Proprietatea SA, Depozitarul Central SA, CONPET SA. Schimbi sentinta apelate in sensul ce:
Respinge exceptiile, ca neintemeiate. Admite cererea formulat5 de apelantii-reclamanli
Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei gi Ministerul Economiei in
calitate de succesor in drepturi al ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in
contradictoriu cu paratul Fondul Proprietatea SA. Constate dreptul de proprietate al reclamantului
Ministerul Economiei asupra a 524.366 actiuni CONPET SA. Oblige p6r6lii si efectueze
demersurile necesare in vederea inscrierii in registrul actionarilor. Departamentul pentru Energie
din cadrul Ministerului Economiei si Fondul Proprietatea SA au formulat recurs.
Stadiu procesual pe rol la lnalta Curte de Casatie si Justitie.
ln aceeasi perioada, Fondul Proprietatea a formulat actiune (Dosar fi. 3715110512007- Tribunal
Prahova) prin care solicita anularea art, 4 din Hotararea AGOA nr 2125.04.2007 referitoare la
rcparlizarea profitului anul 2006 pentru dividende, avand in vedere obiectul actiunii de mai sus
referitoare la dreptul de proprietate pentru cele 524.366 actiuni Conpet; actiune suspendata in
temeiul disp. an.244 alin. 1 C. pr. civ.
Rezerve legale
Rezervele legale in suma de: 5.713.968 lei la 31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2014,
reprezinta rezerve legale constituite conform legislatiei in vigoare aplicabila si nu pot fi
distribuite. Societatea a transferat catre rezerva legala cel putin 5% din profitul anual
contabil pana in anul 2007 cand soldul cumulat a alins 2Oo/o din capitalul social varsat
(OUG 64/2001, Legea 57112OO3, Legea 31/1990, Actul constitutiv al CONPET).
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Alte rezerve
La 31 decembrie 2015, Alte rezerve sunt in suma de 501.118.93'1 lei (472.512.205 leila 31
decembrie 2014), si se compun din.
cota de modernizare,
397.351.011 lei (368.7 44.285 lei la 31 decembrie 2014)
calculata si colectata in conformitate cu prevederile HG '168/1998,
'19.060.265 lei ('19.060.265 lei la 31 decembrie 2014) - rezerva aferenta terenurilor
pentru care sunt obtinute certificate de atestare a dreptului de proprietate si nu s-a majorat
capitalul social,
81.468.379 lei (81.468.379 lei la31 decembie2Ol4) - Ezerva aferenta alocarii profitului
3.239.277 lei (3.239.379 lei la 31 decembrie 2014) alte rezerve reprezentand surse
proprii de finantare.

.
.

-

.
.

-

Rezerve din reevaluare
Rezerva din reevaluare este in sume de 93.603.955 lei la 31 decembrie 201 5, respectiv
107.646.176 lei la 31 decembrie 20'14.
Rezultatul repoftat
Rezultatul reportat a inregistrat o evolutie favorabila, de la 59.2140.683 lei la 31 decembrie
2014,1a74.2O8.372|ei la 3'l decembrie 2015. Cresterea de 14.767 .689lei, a fost determinata
in principal de transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat, pe masura amortizarii
sau la casarea imobilizarilor corporale.
Astfel, la sfarsitul anului 2015, Rezultatul reportat in suma de 74.208.372|ei se compune din:
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile: 10.998.492 lei
Rezultatul reportat provenit din trecere la aplicare IFRS mai putin IAS 29: 4.000.546 lei
Rezultat reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare:59.209,334 lei

.
o
.

ln Sifuafla pozitiei financiare la 31.12.2075, Rezultatul reportat este de 72.316.398 lei
diminuat cu impozitul amanat de 1.891 ,974 lei.
Profitul exercitiului
Profitul exercitiului este de 63.198.986 lei la31 decembrie2015 (51.4U.194 lei la 31 d
2Q14), cu '|1 .764,792|ei mai mult fata de anul precedent.
Rezultatele anului 2015 au aratat o continuare a evolutiei financiare pozitive a soc
,,r)
crestere a profitabilitatii de 22,87o/o in anul curent

lJ

C(lb,;

Jl

t,tAR

?O

a:

14. Venituri in avans

d
d c+
perioa
inceputul
lei
fata
de
de
319.149
crescut
cu
suma
in
avans
au
Veniturile inregistrate
raportare, respectiv de la 980.138 lei (la 1 ianuarie 2015) la 1.299.288|ei (la 31 decembrie 2015),
sold ce se compune din:
18.234|ei (22.050 lei la 31 decembrie 2014), reprezentand veniturile din dobanzi inregistrate
in avans aferente ratelor pentru locuinte vandute salariatilor;
1.180.5M lei (958.088 lei la 31 decembtie 2014), reprezentand plusuri de inventar mijloace
fixe;
1OO.47O lei, reprezentand prima de casare suportata de Administratia Fondului pentru
Mediu primita prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national in anul 2015 (130.000
lei inclusiv TVA inregistrat in august 2015).

.
.
.

15. Obliqatii privi nd beneficiile si bonusuril e salaria tilor. Salarizare
ln conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca in vigoare, societatea a acordat
salariatilor urmatoarele beneficii: premii trimestriale, alutoare pentru pensionare, ajutoare pentru
casatorie, participarea salariatilor la profrt, contributia societatii la schemele de pensii facultative,
alte beneficii, precum si urmatoarele bonusuri: bilete de odihna si tratament, inclusiv transportul
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aferent, cadouri oferite salariatelor si copiilor minori ai salariatilor, ajutoare pentru nastere,
inmormantare, boli grave, umanitare, tichete de masa, alte bonusuri.
Obligatiile privind beneficiile anga,atilor se prezinta dupa cum urmeaza:

3l decembrie
276.948
62.643
4.339.680
3.055.785

31 decembrie
2014
1.982.355
238.125
44.450
2.716.986
1.659.435

2.241.662
11.477.790

843.780
7.485.131

2015
1.501 .072

Premii trimestriale
Ajutoare pentru pensionare
Ajutoare pentru casatorie
Participarea salariatilor la profit
Contrib. societatii la schemele de
pensii facultative
Alte beneficii
TOTAL

Obligatiile privind bonusurile angajatilor se prezinta dupa cum wmeaza
31 decembrie
2015
710.480

Bilete de odihna si tratament sa
transportul aferent
Cadouri oferite salariatelor si copiilor
minori
Ajutoare pentru nastere,
inmormantare, boli grave, umanitare
Tichete de masa
Alte bonusuri
TOTAL

3l decembrie
2011
664.099

89.1 50

117.525

566.697

524.466

3.496.812

3.467.625
32.011
4.805.726

60.1 57

4.923.296

(.
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ii;

ql

U)

Salarizare

3 1 t'tAR

Dircctorul General si membrii AGA si membrii Consiliului de Administratie
lndemnizatiile platite de Societate Directorului General si membrilor AGA si membrilor
Consiliului de Administratie sunt detaliate mai ,os:

3l decembrie
lndemnizatia aferenta contractului de mandat
lndemnizatiile membrilor AGA si ai Consiliului de
Administratie
TOTAL

1.773.113

fo

2014
541.221

484.248
1.025.469

La finele exercitiilor financiare, Societatea nu avea nicio obligatie privind plata pensiilor catre fostii

membri ai Consiliului de Administratie si conducerii executive si nici nu avea inregistrate avansuri
spre decontare catre membrii conducerii executive.
Niu au existat garantii sau obligatii viitoare preluate de Societate in numele administratorilor sau
directorilor.
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3l decembrie

2015
909.830
863.283

c

2016

dI

(\

Salariati
Numarul mediu al salariatilor a evoluat dupa cum utmeaza
31 decembrie
2015
86
461
1157
1.704

Personal conducere
Personal administrativ
Personal productie
Total

3l decembrie
2014
123
500
1 086
'l.709

16. Datorii comerciale si alte datorii
La data de 31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2014 datoriile comerciale si alte datorii se
prezinta dupa cum uffneaza
Termen de exigibilitate pentru
soldul
3l decembrie 31 decembrie
de la 31 decembrie 2015
Datorii
20',15
Peste
l-5 ani
Sub 1
5 ani
1 .Sume datorate institutiilor de
credit
2. Datorii comerciale-furnizori
30.032.321 20.756.975 20.043.292 713 683
terti
3.Total datorii comerciale
30.032.321 20.756.975 20.043.292 713.683
(1+2)
4.Alte datorii, inclusiv datoriile
95.919
25.892.982 26.143.902 26.047
fiscale si datoriile privind
sociale
asigurarile
55.925.303 46.900.877 46.091.275 809.602
Total

2014

an

.983

Furnizorii Companiei aferenti activitatii de operare sunt reprezentati in principal de: SNTFM CFR
Marfa, OMV Petrom S.A, Electrica Furnizare, FFEE Electrtica AFEE Ploiesti, GDF Suez Energy,
Premier Energy S.R.L. si Envirotech SRL. ln anul 2015, ponderea acestora in total furnizod
operare este de 80 % .

ln cadrul furnizorilor de imobilizari ponderea este detinuta de urmatorii furnizori: Talpac SRL,
lnspet, Gazpet lnstal, Maguay Computers, ABB Z.o.o., IPM Partners Romania SRL, Syscom 18,
Addvalue Global Consulting, Philro lndustrial, Prodrep, Renault Commercial, Rosen Europe
Olanda si Swiso Electric (respectiv 71 o/o in lolal furnizori de imobilizari in anul 2015).

Situatia comparabila pe cele doua exercitii financiare (201512014) a datoriilor cu personalul,
cele fiscale si altor datorii pe termene de exig ibilitate se prezinta dupa cum urmeaza:
Termen de exigibilitate pentru
de la 31 decembrie 2015
soldul
decembrie
3'l decembrie 31
Datorii
Peste
2015
1-5 ani
Sub I
5 ani
3.606 802
3.606.802
3.481.478
Salarii si datorii asimilate
3.219 003
3.219.003
3.341.934
Contributii aferente salariilor
3.376 275
95.919
3.472.194
pe
profit
4.665.944
lmpozitul
7.302
017
7.302.017
7.123.636
Redeventa petroliera
3.552 044
3.552.044
4.212.128
TVA de plata
1.143 588
1.143.588
1.024.266
Alte impoz ite si datorii tre bu get
3.644 233
3.644.233
1 .647 .712
Dividende de pl
204.021
204 021
395.884
Alte datorii
Nt'it;3
95.919
26.047.983
26.143.902
25.892.982
Total

2014

jl
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17. Provizioane
31 decembrie
2015
24.625.078
8.984.673
10.550.556

Sold la inceputul perioadei
Provizioane constituite in cursul perioadei
Provizioane utilizate in cursul perioadei
Sold la finalul perioadei, din care:

20't4
22.713.279
10.301.264
8.389.466
24.625.078

23.0s9.19s

Provizioane pe termen lung
Provizioane pe termen scurt

3.772.056
20.853.022

3.719.592

19.339.603
31 decembrie
2015
9.467.265
11.s99.153
1.992.777

Provizioane penku litigii
Provizioane pentru benef ciile angajatilor
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Total

Jt

31 decembrie
2014
8.937.366
11.298.203
4.389.509

23.059.195

l(i!.,i

Provizioane pentru I itigii
Detaliind provizioanele pentru litigii sunt

31 decembrie

24.625.078

o
ttAfr

a:'.i

.)

:10$

a_.

C)

r idc
Litigii pentru despagubiri civile
Litigii pentru nerespectarea de catre terti unor clauze
contractuale
Litigii de munca

Total

3l decembrie 3l decembrie
2015

2014
.121.367

8.274.266

7

1.192.999

1.192 999

9.467.265

623.000
8.937.366

Societatea este implicata in diverse litigii pentru despagubiri solicitate de diversi proprietari,
persoane fizice sijuridice. Pe langa despagubiri, acestia solicita fie plata unei rente anuale urmare
a exercitarii Societatii a dreptului de servitute legala pe terenurile reclamantelor, fie dezafectarea
conductelor si a instalatiilor aflate pe terenurile lor.
ln urma reconstituirii dreptului lor de proprietate ei actioneaza in instanta Societatea invocand
lipsa de folosinta a terenului datorita faptului ca acestea sunt traversate de conductele de
transport titei ce apartin domeniului public. Pentru acestea s-au constituit provizioane de
8.274.266!ei.
Cu toate ca parte din provizioanele pentru litigii inregistrate la finele perioadelor analizate a fost
reluata ca urmare a solutionarii unor procese aflate pe rolul instantelor de judecata, cresterea
provizioanelor are legatura cu deschiderea unor noi litigii in cursul perioadei urmatoare sau
analizarea probabilitatii pierderii unor litigii deschise in perioada precedenta.

Provizioane pentru beneficiile angaiatilor
La 31 decembrie 2015, Societatea cuprinde la acest capitol, in principal, provizionul pentru
participarea la profit si provizionul pentru pensii.
Provizionul pentru participarea personalului Ia profit se constituie in baza prevederilor bugetului
de venituri si cheltuieli al Societatii aprobat pentru sfarsitul exercitiilor financiare, cu respectarea
Ordonanta ff.6412001 si O.M.F.P. nr. 14412005. Ordonanta nr. 64 din 30 august 2001 stabileste
ca profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la societatile comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat sa se repad.izeze in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercitiul
financiar de referinta. La data de 31.12.2015, provizionul pentru participarea angajatilor la profit

4t

este in valoare de 4.524.137 lei, la care se adauga suma de 1.042.OOO lei aferenta contributiilor
sociale obligatorii.
Societatea a inregistrat in provizion pentru beneficii la pensionare in suma de 3.796.176 lei, din
care 3.719.592|ei reprezinta obligatii pe termen lung, iar 76.584 lei reprezinta obligatii pe termen
scurt. Acest provizion a fost calculat dupa metode actuariale pe baza estimarii salariului mediu, a
numarului mediu de salarii de plata la pensionare, a estimarii perioadei cand acestea vor fi platite
si a fost adus la valoarea prezenta folosind un factor de actualizare bazat pe dobanda aferenta
unor investitii cu grad maxim de siguranta (titluri de stat).
Referitor tot la obligatiile legate de angajati s-au mai constituit urmatoarele provizioane
30.000 lei provizion pentru plati compensatorii;
1 .420.000 lei provizion pentru concediile de odihna neefectuate;

.
o

Au fost de asemenea constituite provizioane pentru indemnizatiile acordate membrilor Consiliului
de Administratie, in conformitate cu prevederile OUG 109/201 1 privrnd guvernanta corporativa,
in suma totala 786.840 lei, din care:
151 .056 lei reprezentand subcomponenta variabila 1 aferenta trimestrului lV 2015;
alercnla anului 2015, suma
494.767 lei reprezentand subcomponenta variabila
prelevata din profitul net
141.Q17 lei reprezinta contributii aferente aferente celor doua subcomponente

o
.
.
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Alte provizioane
La 31 decembrie 2015, soldul pozitiei ,,Alte provizioane" in suma de 1.922.777 lei se compune
din:
228.777 lei provizioane privind cheltuieli de mediu; si
'l .764.000 lei provizioane privind cheltuielile legate de demolarea unui activ (Baza de
recuperare cardio-vasculara Breaza, pentru care exista Hotararea AGOA nr. 1114.03.2013).

.
o

18. lmpozitul

De

profit curent si amanat

lmpozitul pe profit curent si amanat al societatii pentru 2015 si 2014 este determinat la o rata
statutara de 160/o.
lmpozitul pe profit curent

lmpozitul pe profit datorat pentru2015si 2014estedup a cum urmeaza
2015

13.882.044
13.882.044

Cheltuiala cu impozit pe profit curent
Cheltuiala cu impozitul pe profit

2014
13.033.2U
13.033.284

Reconcilierea cotei efective de impozitare
Profit inainte de impozitare

75.284.975

2014
64.467.478

Venit din impozit amanat
lmpozit in conformitate cu rata statutara de
impozitare de '16%
Efectul asupra impozitului pe
-Cheltuielilor nedeductibile
-Veniturilor neimpozabile
J(i'r,-iG
-Elementelor similare venituri
-Elementelor similare cheltui
MAR 1 0
5
Scutiri pentru sponsorizare
)
lmpozit pe profit

1.796.055
12.332.964

10.314.797

2015

d fo r d c
4

6

2.195.687
(2.406.072)
2.246.485
(2.166)
484.854

't3.882.044

2.394.283
(1.487 .020)

2.403.165
(2.568)
589.373
,l3.033.284

lmpozitul pe profit amanat

lmpozitele amanate de plata si de recuperat se calculeaze pe baza diferentelor temporare
impozadile si/ sau deductibile, determinate pentru active gi datorii ca diferente dintre valoarea
contabil a activului si/sau datoriei gi suma atribuita in scopuri fiscale. Societatea recunoaste
impozitele amanate se pe seama unei cheltuieli sau a unui venit cu exceptia impozitulul generat
de un eveniment contabilizat direct in capitalurile proprii.
lmpozitul amanat de plata recunoscut pe seama capitalurilor proprii la 31 decembrie 2015, a
ramas neschimbat fata de 31 decembrie 2014, respectiv 1.891.974 lei.
lmpozit amanat de recuperat recunoscut la 31.12.2015 in situatia rezultatului global este de
1.796.055 lei si este akibuibil provizioanelor pentru beneficiile angajatilor si provizionului de
mediu.

Astfel, la 31 decembrie 2015, datoria neta din impozit amanat este de 95.919 lei,determinata
astfel:

2015
(lei)

Rezerva realizata din
reevaluarea
imobilizEri corporale
Provizioane
Rezultat reportat
provenit din trecerea
la aplicarea IFRS,
mai putin IAS 29
lmpozit pe profit
amanat inainte de

Valoare
neta la I
ianuarie

lmpozit pe
profit amanat
recunoscut in
contul de profit
si pierdere

Valoare neta la
decembrie

lmpozit pe
profit amanat
recunoscut in
capital
propriu

Creanta
privind
impozitul
pe profit
amanat

Datorie
privind
impozitul pe
profit
amanat
(1.251.887l.

(1.251.887)
1.796.055

1.796.055

(640.087)

(640.087)

.891.974)

(1

31

1.796.055

(r.891.974)

(1.796.oss)

1.796.055

1.796.055

compensare
Compensare
creanta/datorie
lmpozit pe profit
amanat net (datorie)

(1.891.974)

(95.91s)

1.796.055

19. Rezultatul oe actiune
Rezultatul pe actiune in ultimii doi ani este

63.198.986

31 decembrie
2014
51.434.194

8.657.528

8.657.528

7 30

5,93

31 decembrie

20't5
Profitul exercitiului

fi

nanciar

Numarul de actiuni ordinare la inceputul si sfarsitul
perioadei
Rezultat de baza si diluat pe actiune (lei/actiune)

.o
!)
5
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20. Venituri din exploatare

3l decembrie

31 decembrie
2015

Venituri din cifra de afaceri, din care
Venituri din serviciul de transport, din care:

2014

381.353.176

venituri din consum cota de modernizare
Venituri din vanzare active
Alte venituri

378.9s8.685
309.279.278
69.679.407
1 .521.456
873.035
32.122.266
30.637.426
578.403
1.206.437

375.032.873
372.945.993
314.399.632
58.546.361
1.348.073
738.807
28.0s2.890
25.466.067
1.105.101
1.481.722

Total venituri din exploatare

413.775.442

403.085.763

Venituri din serv. de transport subsr'stem Tara
Venituri din serv. de transpori subslstem lmpoft

Venituri din chirii
Venituri din alte prestari servicii
Alte venituri, din care:

Veniturile din transport

Veniturile sunt realizate din serviciile prestate clientilor pentru transportul cantitatilor de titei,
gazolina si condensat la tarifele aprobate prin Ordin al Pregedintelui Agentiei Nationale pentru
Resurse Minerale
ln anul 2015, cantitatile transportate pe subsisteme, comparativ cu anul precedent, se prezinta

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

3l decembrie

3l decembrie

2015
6.990.392
3.905.446
3.084.946

2014
6.627.153
3.9s8.758
2.668.395

Cantitatea totala de produse transportate a crescut cu 5,5% in anul 2015 fata de 2014 urmare a
cresterii cu 15,60/o a cantitatii transportate pe Subsistemul de transport lmport.
Pe Subsistemul de transport Tara in anul 2015 s-a inregistrat o scadere a cantitatilor transportate
cu 53.3'13 tone lata de 2014 si cu 123.649 tone fata de BVC.

Tarifele pentru prestarea serviciului de transport practicate in 2015, aprobate de Agentia
Nationala pentru Resurse Minerale se prezinta astfel:
78,64|eiltona tariful mediu pentru serviciul de transport pe Subsistemul de transport Tara,
aprobat conform Ordin nr.1 99/201 3.
tarifele pentru serviciul de transport pe Subsistemul de transport lmport s-au modificat
incepand cu luna februarie 2015, conform Ordin ANRM nr 1212015. Tarifele se aplica pe
rafinarii, pe intervale de cantitati transportate, practicandu-se modelul de tarifare in trepte.

-

Alte venituri din exploatare
Veniturile aferente cheltuielilor suportate din cota de modernizare reprezinta 94o/o din alte venituri
de exploatare realizate, inregistrand o crestere de 15,6 % tala de 2014

'-ltrn

--)

3 1 MAR

44

r

dC

la15

c

21. Cheltuieli de exploatare

a)

Cheltuieli privind stocurile
31 decembrie
2015

Cheltuieli cu materialele consumabile
Alte cheltuieli material
Alte cheltuieli cu energia si apa
Cheltuieli privind marfurile
Reduceri comerciale

18.389.3'17

5.425.',t76

6.624.50',1

1.875.914
10.052.718
6.877
(41.547)

1.209.332
10.904.132
(348.648)

Cheltuieli cu personalul

Total cheltuieli cu personalul, din care:
Cheltuieli
Cheltuieli
Cheltuieli
Cheltuieli
Cheltuieli

c)

2014

r7.3r9.138

Total cheltuieli privind stocurile, din care:

b)

3l decembrie

3l decembrie

3l decembrie

2015

2014

10s.564.433
75.137 931
3.522 207
4.339 680
1.401 089
21.163 526

cu salariile
cu tichetele de masa acordate si alte avantaje
cu participarea la profit
cu protectia sociala conform CCM
cu asigurarile sociale

98.021.97'l
69 652.837
3.467.625
2.716 986
1 .338.101
20.846.422

Cheltuielile privind prestatiile externe cuprind

3l decembrie

Cheltuieli privind prestatiile externe

3{ decembrie

2015

6't.308.829

Cheltuieli transport calea ferata
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

30.577.444
5.230.483
2.378.499
1.173.424
935.866
706.627
415.020
4.854.472

Cheltuieli pompare terti
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
Cheltuieli ecologizari, monitorizari factori mediu
Cheltuieli cu deplasari. detasari si transferari
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

107.580.664

Total

2014
7s.300.200
29.888 181
5.437 437
2.775 o42
1.899 622
671 657
483 325
430 096
3.720 872
118.606.436

Cheltuielite cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile cuprind redeventa petroliera, calculata

in conformitate cu prevederile OUG 10'l/14 octombrie 2OO7, in cota de 10% din valoarea

veniturilor brute realizate din operatiuni petroliere de transport si tranzit al petrolului prin Sistemul
Nationale de Transport.
rU
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d)

Alte cheltuieli
31 decembrie

3'l decembrie
2014

20't5

64.870.033

Alte cheltuieli, din care:
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
Cheltuieli cu despagubirl, amenzi si penalitati
Donatii acordate (sponsorizari)
Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital
Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale
Cheltuieli constituire cota de modernizare
Alte cheltuieli de exploatare

2.255.350
't62.526
484.854
1.563.471

70.541
59.969.621
363.670

64.535.608
3.506.177
54.663
589.373
232.014
265.986
1.640.634
58.036.141
210.619

Cheltuielile cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate cuprind, in mare parte, cheltuielile cu
impozitele locale.
Societatea constituie rezerve privind cota de modernizare prin alte cheltuieli de exploatare in
conformitate cu prevederile H.G. nr.168/1998 cu modificarile ulterioare si Decizia CFC 41 2004.

22. Raportarea pe segmeEtg
CONPET S.A. presteaza servicii de transport pentru clientii sai prin Sistemul National de
Transport, concesionat in baza Acordului Petrolier de concesiune a activitatii de operare a
Sistemului National de Transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului.
Activitatea de transport se desfasoara separat pe cele doua subsisteme de transport din
componenta Sistemului national de Transport national al titeiului, gazolinei si condensatului , in
functei de caracteristicile tehnice si de regimul de exploatare al fiecarui sistem , astfel:

.
.

Activitatea de transport pe subsistemul Tara;
Activitatea de transport pe subsistemul lmport.

a

Rezultatele activitatii de transport pe Total Subsisteme in perioada 2014-2015, se prezinta astfel

Perioada
INDICATORI
Venituri din transport -lei
Cheltuieli aferente - lei
Profiu(pierdere) - lei
Cantitati transporte - t
Venivtona- lei/t
Cosutona- lei/t
ProfiU(pierdere) pe tona lei/t
Mar.ia profiU(pierdere)- %

2014
2015
378.958.685 372.945.993
312.843.259 313.936.783
59.009.210
66.115.426
6.627.153
6.990.392
54,21
56,28
47.37
44,75
8,90
9,46

1106.22Y0

15,82o/o

110,2QYo

17 ,450/o

%
101,610/o

99,65%
112,040/0
105,480/0

96,36%
94,47o/o
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Activitatea de transport pe subsistem Tara se prezinta astfel:
Tara
INOICATORI
Venituri din transport Jei
Cheltuieli aferente - lei
Profiv(pierdere) - lei
Cantitati transporte - t
VeniUtona- lei/t
Cosutona- lei/t
Profiu(pierdere) pe tona -lei/t
Maria profiV(pierdere\- o/o

b) Activitatea

o/o

2015
2014
309.279.278 314 399.632
255.449.512 260.916.986
53.829.766
53.482.646
3.958.758
3.905.446
79,42
79,19
65.41

13,78
17,40%

98.37%
97.90%
100,65%
98,65%
99,710/o

65,91

99,24o/o

13,51

102.02%

17,010/o

102.32%

de transport pe subsistem lmport

lmport
INDICATORI
Venituri din transport -lei
Cheltuieli aferente - lei
Profiu(pierdere) - lei
Cantitati transporte - t
VeniUtona- lei/t
CosUtona- lei/t
Profiu(pierdere) pe tona -lei/t
Marja profiU(pierdere)- %

2015
2014
69.679 407 58.546.361
57.393.747 53.O19.797
12.285.660 5.526.564
2.668.395
3 084.946
21.94
22,59
19,87
18,60
2,07
3,98
17,63Yo

Yo

119,O2%
108,250k
115,610/o
102,950/o

93,63%

9,440/o

23. Rezultat financiar net

Venituri din dobanzi
Venituri din operatiuni cu titluri si alte
instrumente financiare
Alte venituri

fi

3'l decembrie
2015
2.967.704
2.810.456
'15 018

nanciare

5.793174

Total venituri fi nanciare

(87.048)

Alte cheltuieli financiare
Ajustari de valoare privind imobilizarile
financiare
Total cheltuieli financiare
Rezultat financiar net

50.826
36.2221

5.756.956

31 decembrie
2014

BVC 2015

3.211.500
2.300.000

9.774.219

13.500
5.525.000

't73.497
9.947.716

(56.000)

(262.923)
(50 826)
(313.749)
9.633.967

(56.000)
5.469.000

Veniturile financiare si cheltuielile financiare au scazut cu 42o/o, respectiv 88% in anul 2015 fal6
de2014. Rezultatul financiar net s-a diminuat in anul 2015 fata de anul 2014 in principal datorita
,r'.1tt, ,ra
reducerii dobanzilor pentru depozite la termen
$
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24. Cadrul lesislativ fissa!
Declaratiile de impozite si taxe fac subiectul reviziei si corectiilor autoritatilor fiscale, in general pe
o perioada de cinci ani dupa data completarii lor.
Legislatia fiscala in Romania este foarte stufoasa si se reformeaza permanent in functie de
contextul economico-financiar intern si international, fiind reglementata printr-o multitudine de
acte normative: legi, hotarari de guvern de aprobare a normelor de aplicare, ordonante simple si
de urgemta, ordine, instructiuni, circulare, precizari, etc.
Nu poate fi vorba de o abordare facila a acesteia de catre contribuabili mai ales ca se mentine in
general o practica abuziva din partea organelor fiscale in ceea ce priveste interpretarea
prevederilor legale consfintita chiar de lege.
Modernizarea legislatiei fiscale in Romania nu asigura inca claritate si accesibilitate in aplicarea
prevederilor Codului fiscal, prin restructurarea pe baze sistematice a normelor fiscale, precum si
a celor privind procedura fiscala si exista in continuare riscul ca autoritatile fiscale sa adopte pozitii
diferite in legatura cu interpretarea acestor aspecte cu consecinta in calculul de obligatii
suplimentare si plata de dobanzi/penalitati, majorari si amenzi de intaziere.

Prin Legea nr. 20712015 privind noul Cod de procedura fiscala s-au modificat unele principii cu
privire la interpretarea legii, in sensul ca in interpretarea legislatiei fiscale se aplica principiul (rrt
dubio contra fiscumt, adica in caz de dubiu cu privire la norma fiscala se aplica interpretarea in
favoarea contribuabilului.

Totusr inainte sa se faca aceasta interpretare, fiecare functionar public trebuie sa clarifice
respectivul test, apeland la vointa legiuitorului si sensul in care a fost data legea, sa verifice
punctele de vedere exprimate in notele de fundamentare, in expunerile de motive (...). Adica
trebuie vazut spiritul in ansamblul legii si pentru ce scop a fost creata aceasta lege. Numai daca
prin aceste norme sensul normei nu a fost clarificat, atunci urmeaza sa se aplice regula de
interpretare in favoarea contribuabilului, care are ca ratiune protejarea contribuabilului contra unei
aplicari abuzive a legii de catre organul fiscal, dar si pentru imbunatatirea relatiei intre
administratia fiscala si contribuabil, pentru evitarea unor eventuale conflicte
Conducerea considera ca a inregistrat in mod adecvat obligatiile fiscale in situatiile financiare.

25. Anqaiame nte si continqente
4

Angajamente de capital
Societatea nu are alte angajamente de capital acordate

1i

Garantii acordate teftilor
Garantiile acordate tertilor sunt prezentate in tabelul de mai jos

r/

31 decembrie
2015
462.O'.t3

Alte creante imobilizate
Total

Krr'

462.013

\r,[R 101t

o

C
,9r

fcr i dc

3't decembrie
2014
402.345
402.345

Alte creante imobilizate sunt prezentate separat, la linia de imobilizeri financiare pentru garantiile
pe termen lung si la linia de creante pentru cele care vor fi recuperate in termen mai mic de 12
luni (Nota 7 si Nota 9).
La finele anului 2015, Societatea nu are in evidenta alte angajamente acordate tertilor.

4E

Garantii pimite
Garantiile primite sunt prezentate in tabelul de mai jos

31 decembrie
2015
Garantii de buna executie virate in conturile
societatii
Scrisori de garantie bancara de buna executie
primite de la clienti
Scrisori de garantie bancara de buna executie
primite de la furnizori
Garantii de buna executie virate in conturile
beneficiarilor, blocate pana la indeplinirea
conditiilor de eliberare

Total

31 decembrie

2014

76.480

28.026

27.019.607

9.922.663

7.4',t8.922

4.324.322

3.139.319

3.690.619

37.654.328

't7.965.630

Contingente
Taxare
Societatea considera ca toate sumele datorate pentru taxe si impozite au fost platite si inregistrate
la data bilantului.

26. Parti afiliate
ln perioada 2014-2015, Societatea a derulat urmatoarele tranzactii cu parti afiliate
31 decembrie
2015

Datorii comerciale

6.700.297
714.830
7.415.127

SNTFM CFR Marfa SA
ELECTRICA Furnizare SA
Total

Achizitii de servicii
SNTFM CFR Marfa SA
ELECTRICA Furnizare SA
Total

ix i'j
,:]:

31 decembrie
2015

t

KPioiti
1 1 t\Nl'

'ttlt

c

o

78.329.038
6.820.511
85.149.549

31 decembrie

20't4
10.792.323
10.792.323

31 decembrie
20'14
78.505.393
78.505.393

u

27. Cheltuieli de audit

i,

f

c
r d

Auditul Societatii pentru anul 2015 a fost asigurat de firma KPMG Audit S.R.L. Onorariile sunt
stabilite pe baza contractului incheiat intre cele doua parti. Toate onorariile platite se refera la
serviciile de audit asupra situatiilor financiare individuale intocmite in conformitate cu Standardele
lnternationale de Raportare Financiara ('IFRS') si cu cerintele Ordinului Ministerului de Finante
128612012.
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28. Gestionarea riscurilor
(a) Riscul valutar

Societatea poate

fi

expusa fluctuatiilor cursului

de schimb valutar prin numerar

si

echivalente de numerar, investitii pe termen scurt, imprumuturi pe termen lung sau datorii
comerciale exprimate in valuta.
Moneda functionala a Companiei este leul romanesc. ln prezent Societatea este expusa
riscului valutar prin numerarul si echivalentele de numerar, precum si prin achizitiile
realizate in alta moneda 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 bilantului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Diferentele
rezultate sunt incluse in contul de profit si pierdere, dar nu afecteaza fluxul de numerar pana
in momentul lichidarii datoriei.
Expunerea Companiei la riscul valutar exprimata in RON a fost nesemnificativa, dupa cum se
prezinta in situatiile de mai jos:
Valoare

RON

EUR

GBP

USD

31 decembrie 2015

Active monetare
Numerar si echivalente de
numerar
lnvestitii pe termen scurt

Datorii monetare
Furnizori de imobilizari
Expunerea neta in situatia
pozitiei financiare

124.120.815

123.933.335

256.149.012

256.149.012

(1.427.366t

55.377 10.065

122.038

(1.427 .366)

378.842.461 380.082.347 (1.371.989)

10.055

122.038

31 decembrie 2014
Active monetare
Numerar si echivalente de
numerar
lnvestitii pe termen scurt

335.367.828

335.305.081

7.669.483

7.669.483

21.994

23.398

.355

17

Datorii monetare
Furnizori de imobilizari

Expunerea neta in situatia
pozitiei financiare

(624.772)

(624.772)

342.412.539 342.974.564 (602.77e1 23.398

17.355

Cursurile de schimb aplicate pentru evaluarea elementelor de mai sus in RON au fost

3'l decembrie
2015
4.5245
4.1477

RON/EURO
RON/USD
RON/GBP

6 1466

31 decembrie
2014
4,4821
3,6868
5 7430

(b) Riscul de credit
Riscul de credit este riscul ca Societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a
neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument
financiar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale, numerarul si echivalentele de
numerar si investitii pe termen scurt ale Societatii
Expunerea maxima la riscul de incasare la data raportarii a fost
i"i
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Creante comerciale si alte cre
or
scurt si lung
Numerar si echivalente de numerar
lnvestitii pe termen scurt

Valoare neta
31 decembrie
3l decembrie
2015
2014

a:

J

I

42.505.O77

35.213.051

124.120.815
256.149.O12

335.367.828
7.669.483
378.250.362

422.774.904

Total

Societatea desfasoara relatii comerciale numai pe baze contractuale cu terti recunoscuti, care
justifica finantarea pe credit. Conducerea monitorizeaza indeaproape expunerea la riscul de
credit comercial.

Activele financiare care pot supune Compania riscului de incasare, sunt in principal
creantele comerciale, numerarul si echivalentele de numerar si investitiile pe termen scurt.
Societatea a pus in practica o serie de politici prin care se asigura ca vanzatea de servicii
se realizeaza catre clienti cu o incasare rapida. Valoarea creantelor neta (fara ajustari de
depreciere) reprezinta suma maxima expusa riscului de incasare.

La 31 decembrie 2015, Societatea detine numerar si echivalente de numerar in valoare de
124.120.815 lei (la 31 decembrie 2014: 335.367.828 lei), precum si investitii pe termen scurt
materializate in titluri de stat si depozite cu maturitate peste 3luni in valoare de 256.149.012lei
la 31.12.2015 (la 31 decembrie 2014: 7.669.483 lei), ceea ce reprezinta expunerea maxima a
grupului asupra acestor active. Numerarul si echivalentele de numerar sunt detinute la banci si
institutii financiare, dintre care enumeram BCR, Raiffeisen Bank, BRD Groupe Societe Generale,
Credit Europe Bank, Banca Transilvania, etc.
Riscul de credit legat de creantele comerciale este redus datorita incasarii cu regularitate a
serviciilor de transport. Chiar daca exista concentratii semnificative, baza de clienti fiind extrem
de redusa, conducerea apteciaza ca riscul de credit comercial este redus.
Situatia vechimii creantelor reprezentate de clienti la data intocmirii situatiei pozitei financiare a
fost:
Aj usta re
Valoare bruta
Valoare bruta
Aj usta re
31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie 3l decembrie

Neajunse la scadenta
Scadenta depasita intre
1 -30 zile
Scadenta depasita intre
30-60 zile
Scadenta depasita intre
60-90 zile
Scadenta depasita intre
90 zile-1 an
Mai mult de 1 an

Total

2015
36.441.155

2014

2014
30.700.763

2015

28.331

77.589
43.926

10.189

49.085
14.673
660.295

660.295
37.286.723

560.295

647.883
647.883

647.883
3{.387.166

Situatia vechimii altor creante la data intocmirii situatiei pozitei financiare a fost

Valoare bruta
3{ decembrie
2015
Neajunse la scadenta
Tota I

Ajustare
3{ decembrie
2015
3.033.397
3.033.397

8.450.033
8.450.033

Valoare bruta
31 decembrie
2014

Ajustare
31 decembrie
2014

7.361.661
7.361.66'f

3.290.237
3.290.237

Mentionam faptul ca pentru creantele imobilizate sub 1 anin suma de 161.152lei (nota 9) nu
au fost efectuate ajustari de deprecieri intrucat creantele respective nu sunt ajunse la scadenta.
5l

Miscarile in ajustarile pentru deprecierea creantelor clientilor au fost urmatoarele:
2015
647.884
12.447

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

2014
637.903
9.98't

(36)

660.29s

647.884

Miscarile in ajustarile pentru deprecierca altor creante au fost urmatoarele
2015
3.290.237
6.806

Sold Ia 1 ianuarie
Cresteri in timpul anului
Reversari in timpul anului
Sold la 3'l decembrie

2014
2.554.343
830.524

(2ffi.q4q)

p4.630)

3.033.397

3.290.237

(c) Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate este riscul Societatii de a intampina dificultati in indeplinirea obligatiilor
asociate datoriilor financiare care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ
financiar. Abordarea Societatii in administrarea lichiditatii consta in asigurarea, pe cat de mult
posibil, ca va dispune mereu de lichiditati suficiente pentru a-si achita obligatiile scadente, atat in
conditii normale cat si in conditii de stres, fara a suporta pierderi inacceptabile sau de a pune in
pericol reputatia Societatii.
Riscul de lichiditate este gestionat de conducerea Societatii prin aplicarea unei politici de
asigurare permanenta a lichiditatilor menite sa acopere decontarea obligatiilor financiare
scadente.

2015
Datorii comerciale
Alte datorii

Total

2014
Datorii comerciale
Alte datorii
Tota I

Fluxuri de numerar
contractuale
20.756.975
26.143.902

<1an

1-5

20.o43.292
26.047.983

46.900.877 46.091.275
Fluxuri de numerar
contractuale
30.o32.321
25.892.982

1-5

55.925.303 54.033.329

>5ani

713.683
1.891.974
2.605.657

<'lan
30.o32.321
24.001.008

ani

ani

>5ani

1.891.974
1.891.974

(d) Riscul de personal si sistemul de salarizare
La 31 decembrie 2015 categoria de varsta cu ponderea cea mai mare in socielate o are
personalul cu varsta cuprinsa intre 41-50 ani (44% ), urmata de cea intre 51-60 ani ( 33% ), si
31 - 40 ani (15o/o). La momentul actual, acest lucru reprezinta un mare avantaj tinand cont si de
faptul ca peste 70% din personal are o experienta in cadrul societatii de peste 20 de ani. Riscul
legat de personal il reprezinta ca in viitor, societatea sa se confrunte cu o lipsa de personal
calificat datorita plecarilor angajatilor din cauze naturale
Riscul legat de personal il reprezinta ca inviitor, societatea sa se co
datorita plecarilor angajatilor din cauze naturale
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Nivelul acestui risc analizat a fost mic, este un risc cu tolerabilitate ridicata pentru care masurile
pentru tinerea sub control a acestuia sunt stabilite pe termen mediu si lung prin politica de
personal si monitorizarea fluctuatiei de personal (intrari/iesiri in/din societate).

(e) Riscul determinat de corelarea cu evolutia pietei globale
Evenimentele de pe piata financiard mondiali au un impact direct, dar 9i indirect asupra evolutiei
economiei romanegti, fapt reflectat in evolutia pietei de capital romanegti in ultimii ani. Prin
urmare, evolutiile la nivel mondial afecteaza atat activitatea Conpet cat gi evolutia acestuia pe
piata de capital.
Economia Romaniei, ca oricare economie in dezvoltare, este sensibili la fluctuatia activit5tii la
nivel global. Evenimentele de ordin politic, economic, social gi de alti naturi de pe piata mondialS
au un impact semnificativ asupra climatului economic in care Conpet igi desfdgoari activitatea.
Scaderea pretului titeiului poate determina o reorientare a clientilor spre importuri si implicit o
utilizare mai mare a subsistemului de transport import in detrimentul subsistemului de transport
tara cu implicatii nefavorabile asupra veniturilor din activitatea de transport.
Nivelul riscului determinat de evolutia pietei globale analizal a fost mare, este un risc intolerabil
pentru care s-au stabilit masuri urgente pentru tinerea sub control a acestuia:
- comunicarea sistematica si adecvata cu reprezentantii actionarului majoritar (statul roman), ai
actionarilor si ai tuturor celorlalte parti interesate pentru integrarea activitatii economice a
societatii in strategia nationala a domeniului energie.

(f) Riscul de piata de frontiera
lnvestitorii in piete de frontiere trebuie s5 fie congtienti de faptul ce astfel de piete prezint; un risc
mai mare decat pietele tdrilor cu o economie dezvoltatd gi cu sisteme juridice gi politice mature.
Acest risc este determinat de necesitatea adaptdrii sistemului legislativ in scopul cre5rii unor
instrumente eficiente atat din punct de vedere juridic, cat gi economic pentru asigurarea cadrului
necesar unei economii de piata functionale.
Piata de capital romaneasce se incadreaze la nivelul actual de dezvoltare in categoria pietelor de
frontierS, piete care prezintd riscuri mai mari comparativ cu pietele emergente sau pietele
dezvoltate, degi pot oferi investitorilor performante mai bune. Riscul de tard este generat de
probabilitatea aparitiei unor schimb5ri politice, sociale gi economice neprev5zutb, schimberi
legislative repetate, fluctuatii ale cursului de schimb sau rate ridicate ale inflatiei.
Chiar daci Romania este stat-membru al Uniunii Europene, situatia financiar5 9i rezultatele
Conpet pot fi influentate de evenimente neprevizute caracteristice unei piete de frontiere,
considerat5 o piata caracterizati de o volatilitate mult mai ridicatd, mai ales in contextul global
actual.

(g) Riscuri de natura legislativa
Rezultatele initiativelor Conpet sunt greu de anticipat gi pot avea de suferit de pe urma instabilitdtii
legislative din Romania. Modificarea frecventS a actelor normative, inclusiv a celor care au impact
direct asupra activitetii Conpet pot genera riscuri pentru Conpet.
Efortul Conpet de a se adapta constant cerintelor legislative in continud schimbare poate genera
costuri suplimentare semnificative 9i eventualele modificdri viitoare ale cadrului legislativ ar putea
avea efecte negative asupra activititii si profitabilitdtii Conpet (majorarea impozitelor,
introducerea de impozite gi taxe noi, reducerea sau suspendarea unor inlesniri fiscale etc.).
De asemenea, o eventuala cregtere a nivelului redeventei plStite pentru utilizarea Sistemului
National de Transport poate afecta situatiile financiare gi proiectiile financiare. ln trecut, au existat
astfel de proiecte legislative, iar societatea gi-a exprimat punctul de vedere in sensul
inoportunititii unei asemenea decizii legislative, justificat prin prezentarea efectelor financiare
produse, alat asupra societatii, cat gi, in lant, la nivel macroeconomic. O creqtere a nivelului
redeventei se va reflecta in cregterea tarifului de transport iar, ulterior, consecintele se pot regasi
pe doud directii: in scederea cantitetilor de titei transportate - in special la titeiul din import - 9i
asupra pretului la pompe al produselor finite rezultate din prelucrarea titeiului.
voarea
Asadar, legislatia romana referitoare la activitatea Conpet se poate m
nor,
societatii si implicit a investitorilor (majorarea impoz itelor, introducerea d
o
reducerea sau suspendarea unor inlesniri fiscale).
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Nivelul acestui risc analizat a fost mic, este un risc cu tolerabilitate ridicata pentru care masurile
pentru tinerea sub control a acestuia se reduc la comunicarea sistematica si adecvata cu toate
partile interesate pentru a preintampina modificarile taxelor si impozitelor si a inlesnirilor fiscale.
Un risc important il constituie pierderea facilitatii cu privire la cheltuielile suportate de statul
Roman, pentru asigurarea pazei si protectiei conductelor cu efective de jandarmi, reglementate
prin HG 1107 din 14 nov 2012, care modifica si completeaza HG nr. 1468/2005.
Nivelul acestui risc de natura legislativa analizat a fost mediu, este un risc cu tolerabilitate scazuta
pentru care s-au stabilit masuri pe termen scurt pentru tinerea sub control a acestuia:
- lntroducerea sistemului de detectare si localizare in timp real a scurgerilor acopera partial riscul;

(h) Riscuri aferente unor litigii
Unul dintre riscurile importante la care este expusd societatea in momentul de fatd, in calitate de
concesionar al Sistemului National de Transport al Titeiului, Gazolinei, Etanului gi Condensatului
are ca izvor regimul juridic al terenurilor sub/supratraversate de conductele magistrale de
transport instituit de dispozitiile. Legii petrolului nr.23812004,. Numarul de proprietati private
sub/supratraversate de conducte este foarte mare si exista posibilitatea ca din ce in ce mai
multi proprietari sa actioneze in judecata societatea pentru obtinerea de despagubiri motivate
prin simpla prezenta a conductelor pe terenul lor. Din cauza modului defectuos in care a fost
reglementat regimul juridic al terenurilor sub/supratraversate de conductele magistrale de
transport, Conpet a fost si este si in prezent angajatd intr-o serie de procese in care proprietarii
terenurilor respective solicita fie ridicarea conductelor de transport, fie mutarea lor pe alte
amplasamente (pe cheltuiala Conpet), fie acordarea de despegubiri anuale reprezentand sume
consistente.
Societatea a elaborat in decursul ultimilor ani mai multe propuneri legislative de modificare a Legii
nr.23812004 - legea petrolului, in speranta unei reglement5ri coerente si clare a regimului juridic
al terenurilor sub/supratraversale de conductele magistrale de transport.
(i) Riscul legat de cadrul de reglementare si de autorizatii
Activitatea principald a Conpet, gi anume transportul prin conducte gi cazane CF, are un impact
semnificativ asupra mediului, ceea ce presupune obtinerea gi reinnoirea autorizatiilor care
reglementeazd activitatea Societdtii, obtinerea autorizatiilor de construire, in baza tuturor avizelor
necesare pentru lucrerite subcontractate din programele de reparatii capitale (RK) gi investitii,
obtinerea autorizatiilor gi certific5rii pentru activitatea de transport feroviar (AFER), obtinerea
autorizarii INSEMEX pentru toate sectoarele etc.
Activitatea Societitii este supusS unui volum mare de reglementeri din diverse domenii care, dace
nu sunt respectate, pot conduce la sanctionarea societatii sau suspendarea activititii. De
asemenea, Societatea se confrunte cu lipsa de coerentd gi concordante existent5 intre aceste
reglementdri, din cauza cdrora apar cheltuieli suplimentare gi intarzierea inceperii sau finalizerii
unor lucrdri cu efecte negative, cum sunt: avariile tehnice, urmate de pierderi de produs
transportat gi primirea de sanctiuni din partea autoritatilor.
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 si sistematice pentru modificarea Legii petrolului si armonizarea acesteia cu
alte prevederi legale aplicabile din domenii cu care interfereaza.
0) Riscul de piati
Societatea este dependente de nivelul de prelucrare a titeiului din Romania. Conpet S.A nu este
interconectat la alte sisteme de transport externe, din regiune.
Riscul semnificativ il reprezintd reducerea cantitetii de titei transportate ca rezultat al reducerii
cantititii de titei importati de rafindrii. Aceasta face ca gradul de utilizare a subsistemului de
import sd fie de sub 10%. ln prezent, rafinariile care prelucreazd titei din import gi folosesc
Sistemul National de Transport pentru transportul lui, sunt S.C. Petrotel Lukoil S.A si intr-o mai
mica mesura Rafinaria Petromidia.
e trans port din afara
ln lipsa unei interconecteri a Sistemului National de Transport la
ietetilor implicate
Romaniei, existi o dependentd a realizdrii veniturilor program
kiti I i
in prelucrarea titeiului in Romania
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Cantitatea de titei si gazolina produsa din resursele interne ale Romaniei pentru urmetorii 3 ani,
pe baza informatiilor primite de Societate de la OMV Petrom, este relativ constante, situandu-se
la nivelul de circa 4 milioane tone/an. ln ultimul an, datorita scaderii pretului titeiului, OMV Petrom
a scazut cantitatea planificata pentru extractie din resurse interne.
Ca urmare a restructurarii industriei petro chimice din Romania, transportul produselor derivate
din tara din titei (gazolina si etan) s-a diminuat drastic, fapt care influenteaza in mod negativ gradul
de utilizare a subsistemului aferent acestor produse.
Din aceste considerente, cu spruinul actionarului principal, Ministerul Energiei si al Autoritatii de
Reglementare a Activitatii (ANRM), Societatea face eforturi pentru identificarea de noi oportunitati
care sa duca la cresterea gradului de utilizare a sistemului, implicandu se totodata in proiectele
regionale demarate in domeniul sau de activitate.
Conducerea societetii considera cA nu poate prevedea schimbErile ce vor avea loc in Romania
cu privire la decizia rafinariilor asupra nivelului de prelucrare, inchidere/deschidere a unitdtilor de
prelucrare gi efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatului din exploatare gi a
fluxurilor de trezorerie ale Societitii.
Nivelul acestui risc analizat a fost mediu, este un risc cu tolerabilitate scazuta pentru care s-au
stabilit masuri pe termen scurt pentru tinerea sub control a acestuia:
Mentinerea unor relatii reciproc avantajoase cu clientii si satisfacerea cerintelor acestora,
lnterconectarea Sistemului National de Transport cu alte sisteme din regiune,
ldentificarea si dezvoltarea de activitati conexe activitatii de baza.

-

(k) Riscuri operationale
Rezultatele gi activitatea Societatii pot fi influentate de riscuri operationale specifice, incluzand
urmdtoarele:
degradarea Sistemului National de Transport prin conducte ca urmare a gradului scezut
de utilizare (cantiteti mici, frecventa redusd).
escaladarea fenomenului infractional de atac la conducte cu impact semnificativ asupra
Sistemului National de Transport prin Conducte gi asupra mediului inconjuretor;

)
>

lnchiderea unui punct de extractie a titeiului atrage de fiecare data demararea unei proceduri de
identificare a altor posibilitati de exploatare a SNT.

ln cazul in care nu au fost identificate noi oportunitati de utilizare a capacitatllor respective, cu
aprobarea ANRM se procedeaza 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 masuri urgente pentru tinerea sub control a acestuia.
- redefinirea infrastructurii de transport in functie de perspectiva cererii.
Nivelul riscului operational de 'escaladare a fenomenului infractional" analizat a fost mediu, este
un risc cu tolerabilitate scazuta pentru care s-au stabilit masuri pe termen scurt pentru tinerea sub
control a acestuia:
- descurajarea fenomenului infractional prin introducerea unui sistem de detectare si localizare
in timp real al scurgerilor.
(l) Criza financiara
Turbulentele semnificative aparute la nivelul pietei globale de credit au avut un efect semnificativ
asupra entitatilor care acliveaza in diverse industrii, creand o c/.iza generulizata de lichiditate si
solvabilitate la nivelul pietelor financiar bancare.
Alte efecte semnificative ale crizei sunt cresterea costurilor de finantare, reducerea pietei creditarii
si a consumului, o volatilitate semnificativa a pietelor de capital si a ratelor de schimb etc.
Falimentele au afectat sectorul financiar bancar, anumite state contribuind la recapitalizarea unor
itare s-a redus
asemenea entitati in scopul salvarii acestora de la faliment. Capacitatea
ctorului nonsemnificativ, la fel si disponibilitatea de a credita, astfel incat cea mai
nomrca
bancar la nivel mondial se confrunta cu incetinirea cresterii sau cu
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(m) Aspecte legate de mediu
ldentificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asupra mediului
Activitatea de evaluare a impactului asupra mediului se rcalizeaza in sectoarele de productie ori
de cate ori apar modificari in sistem care presupun activitati cu impact asupra mediului, lista
aspectelor cu impact semnificativ identificate la nivelul societatii aflandu-se la baza elaborarii
Programului de management de mediu si a Planului de actiuni pentru indeplinirea obiectivelor de
mediu.

ln anul 2015 a fost revizuita Lista aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de
Conpet SA, s-au reactualizat aspectele aspectele de mediu semnificative, acestea fiind cuprinse
intr-un nou Plan de actiuni pentru indeplinirea obiectivelor de mediu.
Stadiul realizarii obiectivelor si tintelor stabilite este analizat periodic in analiza efectuata de
management.
Evaluari ale conformarii cu cerintele legale si cu alte cerinte de mediu
Evaluarea periodica a conformarii cu cerintele legale a fost asigurata prin inspectii efectuate de
reprezentantii Gazii Nationale de Mediu - Comisariatele Judetene de Mediu, Agentiilor Teritoriale
de Protectia Mediului, Administratiei Nationale Apele Romane -Direcliile Bazinale de Apa/
Sistemele de Gospodarire a Apelor, precum si audituri interne efectuate de catre auditorii interni
din cadrul Serviciului Certificare Sisteme de Management.
ln cursul anului 201 5 au efectuate de catre autoritatile de mediu un numar de 91 inspectii elterne,
consemnate neconformitati majore.

nefi ind

29. Evenimente ulterioare
Nu s-au inregistrat evenimente semnificative ulterioare inchiderii exercitiului financiar 2015
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