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Societatea CONPET S.A.
Situaţia interimară a pozitiei financiare la 30 iunie 2021
(Toate sumele sunt exprimate Tn LEI, dacă nu este indicat altfel)

SITUAŢIA INTERIMARĂ A POZIŢIEI FJNANCIARE LA 30 IUNIE 2021
30 iunie
2021
(revizuită)

31 decembrie
2020
(auditată)

4
5
6

505.392.848
3.942.g52
912.473

504.534.005
4.313.253
1.111.921

13

4.996.746

4.955.676

5i5.245.019

514.914.855

7
8
9

5.763.884
45.445.247
159.333.748
1.810.246
21 2.353.1 25
727.598.144

5.912.006
40.260.134
198.257.333
602.808
245.032.281
759.947.136

1o
1O
1O
1O
1O
1O

28.569.842
5.713.968
19.582.337
504.316.034
43.142.643
27,320.803
628.645.627

28.569.842
5.713.968
20.931.765
500.269.257
40.678.977
60.846.759
657.010.568

11

19.523.131

19.864.043

11

3.329.457
22.852.588

3.470.722
23.334.765

11
11
11

19.667.566
2.010.028
31.410.213

23.583.540
738.139
29.892.967

11

1 3.433.848

14.127.500

12

9.518.274
76.099.929

11.259.657
79.601 .803

N ota
ACTIVE
Active imobilizate
lmobilizări corporale
lmobilizări necorporale
lmobilizări financiare
Creanţe privind impozitul pe profit
amânat
Total active imobilizate
Active curente
Stocuri
Creanţe comerciale i alte creanţe
Numerar i echivalente de numerar
Cheltuieli în avans
Total active curente
TOTAL

ACTIVE

Capitaluri proprii í datorii
Capitaluri proprii
Capital social subscris i vărsat
Rezerve legale
Rezerve din reevaluare
Alte rezerve
Rezultatul reportat
Rezultatul exerciţiului
Total capitaluri proprii
Datorii pe termen lung
Datorii către angajaţi
pe termen lung
Alte datorii pe termen lung
Total datorii pe termen lung
Datorii curente
Datorii comerciale
lmpozit pe profit curent
Alte datorii

Provizioane pe termen scurt
Total datorii curente

Societatea CONPET S.A.
Situaţia interimarä a pozitiei financiare la 30 iunie 2021
(Toate sumele sunt expimate Tn LEI, dacă nu este indicat aĺtf&)

Totai datorii
TOTAL CAPITALURI PROPRII l
DATORII

98.952.517

102.936.568

727.598.144

759.947.1 36

Aceste situaţii financiare interimare si notele aferente, de la pagina 1 la pagina 27 au fost
autorizate pentru emitere i semnate de către conducerea societăţii la data de 12 august 2021.

Director Eonomic,
Ec. Sand Toadęr

Notele atasate de la 1 la 19 constituie parte integrantă a acestor situaţii financiare.

___________________________________
_______________________________________
_____________________________________
___________________________________
____________________________

Societatea CONPEŢ S.A.
Situaţia interimară a profitului si pierderii i altor eleniente ale rezultatului global pentru perioada de ase luni rncheiată
la 30 iunie 2021
(Toate sumele sunt exprŕmate în LE/, dacă nu este indicat aitfeĺ)

SITUAŢIA INTERIMARĂ A PROFITULUI l PIERDERII l ALTOR ELEMENTE ALE
REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA DE ŞASE LUNI ÎNCHEIATĂ
LA 30 IUNIE 2021

Venituri din exploatare
Venituri din contracte
Câtig din cedare active
Alte venituri
Total venituri din exploatare

6 luni încheiate la
30 iunie 2021
(revizuită)

6 luni încheiate la
30 iunie 2020
(revizuită)

206.666.786
181.196
22.821.078
229.669.060

204.035.889

2431.965
6.935.348
87.138.453

2.303.677
6.935.393
79.705.004

25.626.967

23.673,522

882.211

832.680

(29.737)
54.578.933
(2.587.378)
23.977.510
1 98.954.272
30.714.788

(21 .953)
53.398.91 1
281.342
19.985.436
1 87.094,01 2
33.384.838

1.570.122

3.718.092

116.602

215.901

17

64.079
180.681
1 .389.441

46.649
262.550
3.455.542

13

32.1 04.229
4824.496

36.840.380
5.427.560

(41 .070)

(369.095)

27.320.803
27.320.803
3,16

31.781.915
31 .781 .91 5
3,67

15

Cheituieii din exploatare
16
Cheltuieli privind stocurile
Cheltuieli cu energia i apa
Cheltuieli cu personalul
Ajustări de valoare privind imobilizările, mai
puţin ajustări aferente drepturilor de
utilizare rezultate din contracte de leasing
Ajustări de valoare privind drepturi de
utilizare rezultate din contracte de leasing
Ajustări de valoare privind activele curente
Cheltuieli privind prestaţiile externe
Ajustări privind provizioanele
Alte cheltuieli
Total cheltuieli din exploatare
Profit din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli privind dobânzile aferente
contractelor de leasing
Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli financiare
Profit financiar
Profitînainte de impozitul pe profit
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent
Cheltuieli cu (venit din) mpozitul pe profit
a mâ nat
Profitul exercitiului
TOTAL

REZULTAT

GLQBAL

Rezultat pe acţiune

14

-

16.442.961
220.478.850

Aceste situaţii financiare interimare si notele aferente, de la pagina 1 la pagina 27 au fost
autorizate pentru emitere si serj
tre conducerea societăţii la data de 12 august 2021.
Director Gene'
lng. Dorin Tud
N ote l e

Director Ęconomic,
Ec. Sanda Toader
\\ łl
.rte

integrantă a acestor situaţii financiare.
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Soldul la 30 iunie 2021

—

Soldul la 1 ianuarie 2021
Rezultatul net al perioadei
Surplus realizat din
reeval uare
Total alte elemente ale
rezultatului global
Crestere netă rezervă cotă
modernizaíe
Rezultat reportat din
corectarea unor elernente
care au afectat profitul anului
anterioí
Dividende cuvenit€
acţionariior
• Repartizarea prevăzută de
lege a prolitului scutirea de
impozit a profitului reinvestt

_________________________

-

28.569.842

-

-

-

28.569.842

Capital
social

-

-

5.713.968

-

-

-

-

5.713.968

Rezerve
legale

.

-

19.582.337

-

-

(1.349.428)

(1.349428)

-

20.931.765

Rezerve din
reevaluare

504.316.034

-

-

4.046.777

-

-

-

500.269.257

Alte
rezerve

43.142.643

27.320.803 ;

(1 .531 .818)

1 .531.818

-

(59.31 4.941)

-

27.320.803

Profit sau
pierdere din
exerciţiu
60.846.759
27.320803

(392.498)

(25.082)

-

i.349.428

1.349.428

-

40.678.977

Rezultat
reportat

SITUAŢIA INTERIMARĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30 IUNIE 2021 (revizuită)

Societatea CONPET S.A.
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat affei)

4

628.645.627

-

(59.707.439)

(25.082)

4.046.777

27.320.803

-

657.010.568
27.320.803

Total capitaluri
proprii

28.569.842
5.713.968

-

-

-

19.689.386

-

-

(1.422.507)

(1 .422.507)

21.111.893

Rezerve din
reevaluare

497.625.123

-

2.084.351

-

-

495.540772

Alte
rezerve

43.240.804

(1 1 1 9.275)

1 .1 19.275

31.781.915

.

(57.757.444)

-

31.781.915

j

626.621.038

ET

-‘

oAĄ'

Director Eýonomic,
Ec. Sand oader

Aceste situatii financiare de la pagina 1 Ia pagina 27 au fost autorizate pentru emitere si semnate de către conducerea societăţii la data de 12
august 2021.

Director Gener
lng. Dori
„

-

(61.055.584)

2.084.351

31.781.915

-

31.781.915

31.781.915
-

653.810.356

Total capitaluri
proprii

58.876.719

Profit sau
pierdere din
exerciţiu

(3.298.140)

-

1.422.507

1 .422.507

43997.162

Rezultat
reportat

Noţă: Poziţia „Aite rezerve" cuprinde si rezerva reprezenănd cota de modernizare in sumä de 465.167.913 lei ia 30.062021, respectiv 461.121.136 iei a 01.01.2021. Această rezervă
are regim special de utili2are. preväzut de H.G. nr. 168/1998, fiind destinată numai pentru finantarea lucrărilor de modernizare si dezvoltare a bunurilor din domeniul public. Cota de
modemizare se coieçteazâ pe măsura încasării serviçiiior de transport prin SNT i şe rel9ectä ín conturi de rezerve, pe seama cheltuielilor. Lunar, se reia la venituri rezerva cotă de
modemizare ia nivelui amorti2ării mijioacelor fixe finantate din această sursă.

SolduI la 30 iunie 2020

—

-

-

-

-

5.713.968

SoIduI la 1 ianuarie 2020
; 28.569.842
Rezultatul net al perioadei
Surplus realizat din
reevaluare
Total alte elemente ale
rezultatului global
Cretere netă rezervă cotă
modernizare
Dividende cuvenite
acţionarilor
Repartizarea prevăzută de
lege a profitului scutirea de
impozit a profitului reinvestit
-

Rezerve
legale

Capital
social

SITUAŢIA INTERIMARĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30 IUNIE 2020 (revizuită)

Societatea CONPET S.A.
(Toate sumele sunt exprĺmate în LEI, dacă nu este indicat aUfei)

Societatea CONPEŢ S.A.
Situaţia interimară a fluxurilor de trezorerie pentru perioada de sase luni incheiată la 30 iunie 2021
(Toate sumeíe sunt exprimate in LEI, dacă nu este índicat al(feĺ)

SITUAŢIA INTERIMARĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU PERIQADA DE
ŞASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2021
lei
6 luni 2020
revizuita
-

.
.
Denumirea elementului
+
+
-t-

-

-

-

-

A
--

-t-

B
-

-

-

C

D1
D2

Fluxuri de numerar din activităti cle exploatare:
Încasări din prestarea de servicii
Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare
Alte încasări
Plăţi către furnizorii de bunuri si servicii
Plăţi către si în numele angajaţilor
Plăţi TVA
Plăţi impozit pe profit i impozit specific
Alte plăţi privind activitatea de exploatare
Numerar net dín activitatea de exploatare
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie:
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale
Încasări din cota de modernizare
Plăţi pentru achiziţii de imobilizări corporale
Numeťať net din activîtăti de investitie
Fluxuri de numerar c1in activităţi de finanţare:
Dividende plătite
Plăţi în contul datoriei aferente leasingului
Plăţi privind dobânzile
Numerať net din activităţi de finantare
Cre$erea netă a numerarului i echivalentelor de
numeťar-A+B+C=D2-D1
Numerar i echivalente de numerar la
inceputul peťioadei
Numerarsiechivalente de numerar la

6 iuni 2021
revizuita
.

.

-

.

221.395.523
1.716.873
3.103.789
60.372.465
88.144.100
24.176.690
3.577.689
19.700.304
30244.937

226.164.953
4.353.576
2.432.857
55.530.187
80.808.524
22.459.285
6.51 1 .085
19.400.635
48.241.670

189.590
22.485.399
33.374.918
(10.699.929)

18.278.152
50.500.027
(32.221.875)

57.171.156
1.180.723
116.714
(58.468.593)

58.474.434
1.250.115
163.881
(59.888.430)

(38. 923.585)

(43. 868. 635)

198.257.333

238.576.951

159.333.748

194.708.316

-

Numerarul i echivalentele de numerar existente la data de 30.06.2021 au scăzut cu 1 8, 1 7%
faţă de 31 decembrie 2020 (159,3 mii. lei faţă de 198,3 mil lei). Scăderea a fostdeterminată
de plăţile de dividende i achiziţiile de imobilizări (investiţii), mai mari faţă de excedentul de
numerar obţinut din activitatea de exploatare.
Din totalul de 159,3 mil. lei disponibilităţi în sold la data de 30.06.2021, partea aferentă cotei de
modernizare este în sumă de 119,5 mil.lei.
Efectele celor trei arii de activitate (exploatare, investiţii i finanţare) asupra cash-ului din
perioada celor 6 luni din 2021 se prezintă astfel:
activitatea operaţională a generat un flux de numerar în sumă de 30 mil. lei;
activitatea de investiţii s-a încheiat cu un flux de numerar negativ în sumă de 11 mil. lei;
activitatea de finanţare a diminuat fluxul total de numerar cu 58 mil. lei1 datorită iesirilor de
numerar în principal pentru plata dividendelor în sumă de 57 mil. lei.

-

-

-

Activitatea de exploatare înregistrează o scădere a numerarului cu aproximativ 1 8 mil. lei1 faţă de
aceeai perioadă a anului trecut, generată de creterea plăţilor către angajaţi i furnizori (plăţi mai
mari cătíe operatorul de transport ţiţei pe calea ferată datorită majorării tarifului de transport).
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Societatea CONPET S.A.
Situaţia interimară a fluxurilor de trezorerie pentru perioada de ase luni încheiată la 30 iunie 2021
(Toate sumeie sunt exprimate in LEI, dacă nu este indicat aitfel)

Numerarul net din activităţile de investiţii înregistrează o valoare negativă, mai mică cu
aproximativ 22 de mil. lei faţă de nivelul înregistrat în anul 2020, datorită scâderii volumului de
investiţii, pe de o parte, i creterii numerarului aferent cotei de modernizare, pe de altă parte.

Aceste situaţi financiare de la pagina 1 la pagina 27 au fost autorizate pentru emitere i
semnate de către conducerea societăţii la data de 12 august 2021.
Director Gene
lng. Dorin Tud
Notele atasate

Director Economic,
Ec. Sana Toader
irte integrantă a acestor situaţii financiare.'
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Societatea CONPET S.A.
Note explícatíve la situatiile financiare interimare la 30 iunie 2021
(Toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu este indícat altfel)

1.

Descrierea activitătii si informatii generale

Societatea CONPET S.A. (“Societatea) este o societate pe acţiuni, administrată in sistem unitar,
conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, fiind
înregistrată la Registrul Comerţului Prahova sub nr. J29/6/1991 i la Autoritatea de Supraveghere
Financiară cu certificat nr. 7227/1 997.
Adresa sediului social este în municipiul Ploiesti, Str. Anul 1848, nr. 1-3, judeţul Prahova.
CONPET S.A. este concesionarul activităţii de operare a Sistemului Naţional de Transport al
ţiţeiului, gazolinei, condensatului si etanului, calitate dobândită în anul 2002 prin încheierea cu
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.), autoritatea competentă care reprezintă
interesele statului în domeniul resurselor de petrol, a Acordului Petrolier de Concesiune, aprobat
prin H.G. nr. 793/25.07.2002.
Începând cu data de 5 septembrie 2013, acţiunile CONPET sunt tranzacţionate pe piaţa Bursei
de Valori Bucuresti (BVB), sub simbolul de emitent “COTE".
În prezent, societatea CONPET S.A. este inclusă în 7 indici bursieri din totalul de 9, respectiv
BET, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, BET-NG si BET Plus.
La data de 30.06.2021, CONPET S.A. avea o capitalizare bursieră de 741,1 mil. lei (150,4 mil.
euro), ocupând poziţia 23 în “Top 25 al emitenţilor după capitalizare".

Înfiinţarea Societăţii
CONPET este constituită în baza H.G. nr. 1213/20.11.1990 privind înfiinţarea de societăţi
comerciale pe acţiuni în industrie, în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor
economice de stat ca regii autonome si societăţi comerciale, prin preluarea întregului activ i
pasiv al fostei Întreprinderi de Transport Ţiţei prin Conducte (l.T.T.C.).
Structura sintetică a acţionariatului i drepturile de vot deţinute, la data de 30.06.2021, se prezintă
astfel:
o Statul Român prin Ministerul Energiei, care deţine un număr de 5.083.372 acţiuni
reprezentând 58,72% din capitalul social,
o persoane juridice, cu o deţinere de 2.363.321 acţiuni reprezentând 27,30% si
o persoane fizice cu 1.210.835 acţiuni reprezentând 13,98% din capitalul social.
Mis/unea Socŕetăţii
Misiunea CONPET este exploatarea Sistemului Naţional de Transport al ţiţeiului în condiţii de
siguranţă i eficienţă, acces liber la capacitatea disponibilă a sistemului tuturor solicitanţilor,
persoane juridice autorizate, în condiţii egale, în mod nediscriminatoriu i transparent.

Alte informaţii legate de actŕvitatea Societăţiŕ
Potrivit actului constitutiv, activitatea principală a societăţii constă în transportul de ţiţei, gazolină,
etan si condensat prin conducte, în scopul aprovizionării rafinăriilor cu ţiţei i derivate ale acestuia
din producţia internă i cu ţiţei din import (cod CAEN 4950-"transporturi prin conducte").
CONPET prestează servicii de transport pentru clienţii săi atât prin Sistemul Naţional de
Transport, concesionat în baza Acordului Petrolier de concesiune a activităţii de operare a
Sistemului Naţional de Transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului si etanului, cât si pe calea
ferată, de la rampele de încărcare la rafinării, pentru zonele petroliere care nu sunt racordate la
conductele magistrale de transport.
Sistemul Naţional de Transport al ţiţeiului reprezintă ansamblul conductelor magistrale
interconectate care asigură transportul petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui
provenit din import, de la punctele de predare, la unităţile de prelucrare.
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situaţiile financiare interimare la 30 iunie 2021
(Toate sumele sunt exp,imate in LEJ, dacă nu este indicat alfe/)

În calitate de concesionar al Sistemului Naţional de Transport al ţiţeiului, CONFET are calitatea
de transportator comun şi obJigaţia de a asigura, potrivit prevederilor legale, accesul libeí la
capacitatea disponibilă a sistemului tuturor solicitanţilor, persoane juridice autorizate, în condiţii
egale, în mod nediscriminatoriu i transparent.
Sistemul Naţional de Transport al ţiţeiului face parte din domeniului public al Statului Român i
este în adniinistrarea A.N.R.M. (confoím prevedeíilor Legii Fetrolului). Acesta cuprinde un sistem
de conducte de aproximativ 3.800 km si are o capacitate de transport de 18,5 milioane tone/an.
Mediuĺ ĺegislativ
Activităţile din domeniul petrolier sunt reglementate prin Legea petrolului nr. 238/2004.
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) reprezintă interesele statului în domeniul
resurseloí de petrol, i este autoritatea competentă abilitată să aplice dispoziţiile Legii nr.
238/2004. Potrivit Legii petrolului, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale are calitatea de
concedent al bunurilor din domeniul public, concesionate operatorilor din industria petrolieră.
Principalele responsabilităţi ale A.N. R. M. sunt următoarele:
negociază i încheie în numele statului acorduri petroliere;
acordă Jicenţe de concesiune minieră si permise de exploatare;
emite acte de reglementare, norme, instrucţiuni, ordine i regulamente;
controlează respectarea de către titularii acordurilor petroliere, a condiţiilor din licenţele de
concesiune i permisele de exploatare;
gestionează Sisteniul Naţional de Transport prin conducte al ţiţeiului i gazelor naturale i
reglementează activităţile de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune încheiate;
anulează actele de concesiune/administrare;
aprobă tarifele i contractul-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi
etanuluj.
-

-

-

-

-

-

-

(3

Tariful pentru prestarea serviciului de transport prin Sistemul Naţiona/ de Transport aĺ ţ/ţeiuĺu
gazo/ine condensatului i etanului
Tariful de transport reprezintă contravaloarea serviciului de transport prestat de titularul acordului
petrolier de concesiune, în calitate de transportator comun, pentru transportul prin Sistemul
Naţional de Transport al ţiţeiului a unei tone de petrol între punctele de preluare a petrolului de la
producătorii internj sau din import i punctele de predare la rafinării.
Tarifele de transport se stabilesc în conformitate cu Ordinul A.N.R.M. nr. 53/2008 pentru
aprobarea lnstrucţiunilor privind criteriile, metodoiogia i procedura de stabilire a tarifelor
reglementate pentru transportui prin Sistemul Naţional de Transport i sunt aprobate de A.N.R.M.,
în calitate de autoritate competentă.
Societatea practică tarife de transport diferite pentru cele două subsisteme din coniponenţa
Sistemului Naţional de Transport, respectiv subsistemul pentru transportul ţiţeiului, condensatului,
gazolinei i etanului din producţia internă i subsistemul pentru transportul ţiţeiului din import.
Pentru serviciul de transport pe subsistemul de transport import sunt stabilite tarife pe rafinării i
pe transe de cantităţi transportate, practicându-se modelul de tarifare in trepte.
Tarifele de transport se determină prin alocarea valorii serviciului de transport la cantităţile de
petrol transportate pentru beneficiari, utilizându-se o nietodologie bazată pe determinarea
costului serviciului, definit ca totalitatea veniturilor necesare pentru acoperirea operaţiunilor de
transport prin sistem, incluzänd:
costul de operare, care cuprinde: cheltuielile cu materialele, cheltuielile cu personalul,
cheltuielile de întreţinere a conductelor, cheltuielile cu energia, costurile cu amortizarea
mijloacelor fixe, redevenţe şi alte taxe aplicabile transportatorului, cheituielile privind asigurarea
pazei conductelor, sumele datorate proprietarilor de terenuri, alte cheltuieli etc.;
cota de modernizare, dezvoltare;
o rată rezonabilă a profitului.
-

-

-
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Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situaţiile financiare interimare la 30 iunie 2021
(Toate sume/e sunt exprimate în LE/, dacă nu este indicat aItfel)

2.

Bazele întocmirii

(a) Declaratia de conformitate
Situaţiile fínanciare interimare au fost întocmite în conforniitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor
Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementăror contabile conforme cu Standardele
lnternationale de Raportare Financiară (“IFRS") (“OMFP 2844/2016") i cu IAS 34 Raportarea
financiară interimară.
Aceste situatii financiare interimare nu includ toate informaţiile necesare pentru un set complet
de situaţii fínanciare în conformitate cu IFRS i trebuie să fie citite impreunä cu situaţiile fínanciare
anuale ale Societăţii, întocmite la 31 decembrie 2020. Cu toate acestea, anumite note explicative
selectate sunt incluse pentru a explica evenimentele i tranzacţiile care sunt semnificative pentru
înţelegerea modificărilor survenite în pozitia financiară si performanta societăţii de a ultimele
situaţii financiare anuale întocmite la data i pentru exerciţiul financiar incheiat la 31 decembrie
2020.
Situaţiile financiare interiniare nu sunt auditate, dar au fost revizuite de un auditor financiar
independent.
Aceste situaţii financiare interimare au fost autorizate pentru emitere i semnate de către
conduceíea societăţii la data de 12 august2ü2l.
—

(

(b) Estimări contabile i raţionamente profesionale
Pregătirea acestor situaţii financiare interimare presupune din partea conducerii Societăţii
utilizarea unor estimări, raţionamente profesionale i ipoteze ce afectează valoarea raportată a
activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Estimările si ipotezele sunt evaluate permanent si
se bazează pe experienţa din trecut i pe alţi factori1 inclusiv predicţii ale unor evenimente viitoare
despre care se crede că sunt rezonabile în anumite circumstanţe. Rezultatele acestor estimări
formează baza raţionamentelor profesionale referitoare la valorile contabile ale activelor i
datoriilor care nu pot fi obţinute din alte surse de informatii. Rezultatele efective pot fi diferite de
valorile estimărilor.
Raţionamentele seninificative utilizate de către conducere pentru aplicarea politicilor contabile ale
Societăţii i principalele surse de incertitudine referitoare la estimări au fost aceleai cu cele
aplicate situaţiilor financiare ale anului 2020.
3.

Politici contabile

PoliticiJe contabiJe aplicate în aceste situaţii financiare interimare sunt aceleasi cu ceie aplicate in
situaţWe financiare ale Societaţii la data i pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie
2020, exceptänd modificările aduse politicilor contabile în primul semestru al anului 2021,
aplicabile de la 1 ianuarie 2021, si adoptarea noilor standarde, în vigoare de la 1 ianuarie 2021.
Modificările aduse politicilor contabiie se referă la tratamentui contabil al operaţiunilor determinate
de racordarea utilizatorilor la reţeaua electrică, conform modificărilor aduse Ordinului nr.
2.844/2016 incepând cu anul 2021 si la politica contabilă utilizată pentru evaluarea după
recunoaterea iniţială a imobilizărilor necorporale, respectiv, trecerea de la modelul de reevaluare
la modelul bazat pe cost. Trecerea la modelul bazat pe cost nu a implicat retratarea situaţiei
poziţiei financiare.
Următoarele amendamente ale standardelor existente, emise de Comitetul pentru Standarde
lnternationale de Contabilitate (IASB) si adoptate de Uniunea Europeană (UE) au intrat în vigoare
începând cu 1 ianuarie 2021:
Amendamente la IFRS 4 “Contracte de asigurare" (în vŕgoar& pentru perŕoade anuale
începând cu 1 íanuarŕe 2021 sau uĺterŕor acesteŕ date). Amendamentele la IFRS 4 prelungesc
termenul de expirare a derogării temporare de la aplicarea IFRS 9 până în 2023, pentru a

1o

Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situaţiile linanciare intermare la 30 iunie 2021
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfei)

alinia data intrării în vigoare a IFRS 9 la noul IFRS 17. Adoptarea amendamentelor la IFRS
4 nu a avut impact asupra situaţiilor financiare ndividuale, întrucât acest standard nu este
aplicabij la data întocmirii acestor situaţii financiare.
Aniendamente la IAS 39 “lnstrumente financiare: recunoastere i evaluare", IFRS
4 “Contracte de asigurare", IFRS 7 “lnstrumente financiare: informatii de furnizat", IFRS 9
“lnstrumente financiare" si JFRS 16 “Contracte de leasing" (în vigoare pentru perioade
anuale începând cu 1 ianuar/e 2021 sau u/ter/or aceste/ date). Amendamentele prevăd un
tratament contabil specific pentru a esalona în timp modificările valorii instrumentelor
financiare sau a contractelor de închiriere survenite ca urmare a inlocuirii indicelui de referinţă
al ratei dobânzii, ceea ce împiedică un impact brusc asupra profituui sau pierderii i
împiedică întreruperile inutile ale relaţiilor de acoperire împotriva riscurilor, urmare înlocuirii
indicelui de referinţă al ratei dobânzii. Adoptarea amendamentelor nu a avut impact asupra
acestor situaţii financiare.
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lmobilizări corporale

Valoare contabilă brută la 1 ianuarie 2021
Amortizarea cumulată la 1 ianuarie 2021
Ajustări pentru deprecierea imobilizárilor
Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2021
lntrări de imobilizări corporale
lesiri de imobilizări corporale la valoare brută
Amortizare cumulată aferentă iesirilor
AmortizareinregistratăTncursulperioadei
Valoare contabiă brută ia 30 iunie 2021
Amortizarea cumulatá la 30 iunie 2021
Ajustări pentru deprecierea imobilizárilor la
3Oiunie2O2l
Valoare contabilă netă la 30 iunie 2021

Denumire

257.242.051
16.843.267
(13.220)
4.826
(13.892.031)
274.285.618
(14.100.725)

260.184.893

25.094.534

-

-

24.853.886
758.204
(342.274)
339.874
(515.156)
26.872.718
(1.778.184)

257.455.571
(213.520)

Clădiri i
instalaţii
speciale

26.456.788
(1.602.902)

Terenuri

-

-

-

-

42.072.846

-

42.072.846

-

57.784.162

(4.837.146)
124.711.504
(66.927.342)

61.967.609
653.699

42.072.846
-

-

124.057.805
(62.090.196)

Utilaje i
echipamente

-

-

Produse
petroliere
de operare
42.072.846

În primee sase uni ae anuui 2021 imobiizările corporae au evouat astfe:

4.

Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situatiile financiare interimare la 30 iunie 2021
(Toate sumeie sunt expiirnate în LEI, dacă nu este indicat aifei)

23.450.042

26.748.981
483.782
(80.100)
74.750
(3.777.371)
95.525.895
(72.075.853)

Aparate de
masură si
control
95.122.213
(68.373.232)

.

17.458.897

13.539.039
5.984.112
(1.196.825)
l 1 96.825
(2.G64.254)
44.791.611
(27.332.714)

-

Mijloace
de
transport
40.004.324
(26465.285)

3.061.271

(564.551)
9.175.738
(6.114.467)

-

-

3.171.604
454.218

-

8.721.520
(5.549.916)

Alte
imobilizări
corporale

.

76.286.203

( 228 293 )

-

7L514.496

-

-

-

(228.293)
74.937.989
1.348.214

lmobilizări
corporale
în curs
75.166.282

12

505.392.848

.

( 228 293

Total
imobilizări
corporale
669.057.349
(164295.051)
(228.293)
504.534.005
26.525.496
(1.632.419)
1 .61 6.275
(25.650.509)
693.950.426
(188.329.285)

Societatea CONFET S.A.
Note explicative la situatiile financiare interimare la 3G iunie 2021
(Toate sumele sunt exp,imate Tn LEÍ, dacă nu este indícat alżfeI)

La 30.06.2021 valoarea netă a imobilizărilor corporale a crescut faţă de sfâritul anului 2020 cu
suma de 858843 ei.
ln cursul primelor ase luni ale anului 2021 s-au înregistrat micări de iniobilizări corporale care se
compun din: intrări în valoare de 26.525.496 lei i iesiri la valoare netă de 16.144 lei. Amortizarea
imobilizărilor corporale aferentă semestrului l 2021 a fost în sumă de 25650.509 lei.
lmobilizările corporale puse în funcţiune în primele ase luni ale anului 2021 au fost de 24.019.162
lei. ln semestrul l 2021 s-au înregistrat i cresteri la activele aferente drepturilor de utilizare rezultate
din contracte de leasing, în valoare de 1.152.464 lei.
În cadrul imobilizărilor corporale sunt recunoscute, conform IFRS 16, activele aferente drepturilor
de utilizare rezultate din contractele de leasing astfel:

Q

La elementul-rând Terenuri' este inclusă valoarea drepturilor de utilizare rezultate din
contractele de închiriere i concesiune încheiate cu diferiţi proprietari de terenuri.
Pe terenurile închiriate sunt amplasate echipamente de telecomunicaţii i staţii de protecţie catodică
în diverse locaţii din ţară. La data de 30.06.2021 valoarea brută a acestor active este de
4.013.818 lei, amortizarea cumulată de 1.778.184 lei, rezultând o valoare netă a drepturilor de
utilizare aferente acestorterenuri de 2.235.634 lei.
La elementul-rând Clădiri i instalaţii speciale" este inclusă valoarea đrepturilor de utilizare
rezultate din contractele de închiriere i concesiune încheiate cu diferiţi proprietari pentru clădiri
care sunt închiriate pentru a fi puse la dispoziţia jandarmilor, conform H.G. nr. 1486/2005 privind
asigurarea pazei si protecţiei obiectivelor, bunurilor i valorilor cu efective de jandarmi, i pentru
desfăurarea de activităţi administrative. La data de 30.06.2021 valoarea brută a acestor active este
de 998.239 lei, amortizarea cumulată este de 492.173 lei, rezultând o valoare netă a drepturilor de
utilizare aferente clădirilor închiriate/concesionate de 506.066 lei.
La elementul-rând “Mijloace de transporť' este inclusă valoarea drepturilor de utilizare a unor
activelor achiziţionate în sistem de leasing, în luna decembrie 2019, constând în 30 de autoturisme
necesare desfăşurării activităţilor specifice societăţii. La data de 30.06.2021 valoarea brută a
acestor active este de 2.228.610 lei, amortizarea cumulată este de 835.730 lei, rezultând o valoare
netă a drepturilor de utilizare aferente mijloacelor de transport de 1 .392.880 lei.
La data de 30.06.2021 CONPET are înregistrate în patrimoniul societăţii terenuri în suprafaţă de
733.637 mp cu o valoare contabilă de 22.858.900 lei, care se compune din:
) 554.373 mp terenuri cu o valoarea contabilă de 12.562.749 lei, deţinute în baza a 48 de
Certificate de atestare a dreptului de proprietate obţinute în perioada 2001-2005, evaluate
la data obţinerii certificatelor, în conformitate cu H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea i
evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, la valoarea de
26.708.233 lei. Aceste terenuri au fost înregistrate în patrimoniul societăţii pe seama altor
rezerve din capitalurile proprii, fără a fi majorat capitalul social cu valoarea acestora;
155.433 mp terenuri cu o valoarea contabilă de 3.215.951 lei, deţinute în baza a 14
Certificate de atestare a dreptului de proprietate obţinute până în anul 2001. Capitalul social
al socităţii a fost majorat cu valoarea acestor terenuri;
(

23.831 mp terenuri cu o valoarea contabilă de 7.080.200 lei, achiziţionate de Societate în
baza unor contracte de vânzare-cumpărare, pe care sunt amplasate clădiri administratíve i
turnuri de telecomunicaţii.
Terenurile deţinute de Societate sunt situate în Ploiesti, la sediile administrative ale societăţii, si în
cele 24 de judeţe pe care le tranzitează conductele de transport sau unde se află situate rampele
de încărcare a ţiţeiului în cazane.
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Note explicative la &Waţiile financiare interiniare la 30 iunie 2021
(Toate sumeie sunt exprĺniate in LEI, dacă nu este ŕndicat altfeĺ)

lmcbilízările coíporale includ i produsul petrolier de operare, evaluat în situaţia poziţiei fínanciare
la ccstul determinat din reevaluare, retratat prin aplicarea IAS 29 ‘Raportarea finançiară în
econorniire hiperinfJaţioniste". Pe parcursul prřmelor ase luni ale anului 2021 nu s-au înregistrat
micări de produs petrolier, valoarea acestuia la data de 30.06.2021 fiind de 42.072.846 lei.
lmobilĺzărí corporale în curs de executie
La data de 30 iunie 2021, valoarea imobilizarilor în curs de execuţie este de 76.286.203 lei, şi
cuprinde proiecte de investiţii prevăzute in „Programul de investiţii 2021". care se compun în
principal din: ĺnlocuiri de porţiuni de conducte pe lungimi si trasee diferite, modernizări de
rezervoare, modernizări rampe de încărcare, lucrăn de teleccmunicaţii, modernizări de sisteme de
protecţie catodică. modernizări locomotive. modernizări de clădiri, etc.
5.

lmobilizări necorporale

Situaţia imobilizarilor necorporale în primele ase luni ale anului 2021 se preiintă astfel:
Denumire

Valoare contabilă brută
la 1 ianuarie 2021
Amortizarea cumurată la 1 ianuarie 2021
Valoare contabilă netă
la 1 ianuarie 2021
lntrări imobilizări necorporale
Amortizare ínregístrată in cursul perioadei
Valoare contabilă brută
la 30 iunie 2021
Anicrtizarea cumulată la 30 iunie 2021
Valoare contabilă netă
la 30 iunie 2021

Q

Licenţe i
soft

Alte
imobilizărj
necorporale

Total imobijizări
necorporale

6.361.295

2.454.804

8.816.099

(3.591.863)

(910.983)

(4.502.846)

2.769.432

1.543.821

4.313,253

493.718
(606.715)
6.855.013

(257.304)
2.454.804

493.718
(864.019)
9.309.817

(4.198.578)

(1 .168.287)

(5.366e65)

2.656.435

1.286.517

3.942.952

-

La 30.06.2021 valoarea netă a imobilizărilor necorporale a scăzut faţă de sfârsitul anului 2020 cu
suma de 370.301 lei.
ln primere sase luni ale anului 2021 s-au înregistrat intrări de imobilizări necorporare în sumă de
493.71 8 lei i amortizare în sumă de 864.01 9 lei. Metoda de amortizare utilizată este metoda liniară.
lmobilizările necorporale cuprind, în principal: programe informatice, lřcente soft, harta vectorială a
României si model nurneric altitudinal al terenului, cheltuielile suportate de societate cu racordarea
la reţeaua de energie electrică si la reţeaua de apă, recunoscute în imobilizari necorporale de natura
drepturilcr de utilizare înainte de 1 ianuarie 2021.
lmobilizările necorporale nu includ cheltuieli de cercetare dezvortare.
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6.

lmobilizări financiare

În primele trei sase ale anului 2021 imobiliiările financiare se prezintă astfel:
Denumire
Valoare contabilă brută la 1 ianuarie 2021
Ajustări pentru deprecieíe
Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2021
lntrări
leiri
Valoare contabilă brută la 30 iunie 2021
Ajustări pentru depíeciere
Valoare contabiłă netă ia 30 iunie 2021

Alte titluri
imobilizate
5.100
-

5.100
-

-

5.100
-

5.100

Creanţe
imobilizate
1A27.010
(320.189)
1.106.821
36.600
(236.048)
1.227.562
(320.189)
907.373

Total imobilizări
financiare
1.432.110
(320189)
1.111.921
36.600
(236.048)
1.232.662
(320.189)
912.473

La 30.06.2021, valoarea imobilizărilor financiare a scâzut faţă de 1 ianuarie 2021 cu 199.448 lei
datorită dirninuării în cuísul anului a creanţelDí imobilizate.
Societatea deţine participaţii la capitalul social al Registrului lndependent Monitorîn sumă de 5.000
lei i este membru asociat, alături de alte societaţi, în Comitetul Naţional Român pentru Consiliul
Mondial al Petrolului (CNR-CMP), participând la cDnstituirea patrimoniului CNR-CMP cu aport în
sumă de lOOlei.
Creanţele mobilizate, în valoare netă de 907.373 lei1 se compun, în principal, din garanţii returnabile
achitate de Societate către Ministerul Agíiculturii i Dezvoltării Rurale i Ministerul Mediului, Apelor
i Pădurilor în vederea scoaterii temporare a terenurilor din circuitul agricol si din fondul forestier
pentru realizarea diveíselor obiective de investiţii, precum i din garanţii aferente contractelor de
închiriere terenuri i spaţii în vederea desfăurării de activităţi de producţie i administrative în
diferite locaţii din ţară, garanţii pentru echipamente de telecomunicaţii, garanţři energie electrică
aferente unor staţii de protecţie catodică.

7.

Stocurí

Denumire
Valoare contabilă brută la 1 ianuarie 2021
Ajustări pentru deprecierea stocurilor

Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2021
lntrări stocuri in cursul perioadei

Consum/ieiri de stocuri in cursul perioadei
Venit din (Cheltuială cu) ajustări pentru
deprecierea stocurilor

Valoare contabilă brută la 30 iunie 2021
Ajustări pentru deprecierea stocurilor
Valoare contabilă netă la 30 iunie 2021

Materiale
consumabile
6.1 35.908
(1 004.542)
5.131 .366
2.336.549
(2441 .789)
18 218

Servicii în
cu rs
769.477

Produse
reziduale
1 1 .1 63

Total stocuri
6.916.548
(1.004. 542)

769.477
4.838.821
(4.891 .072)
-

1 1 .1 63
33.384

5.91 2.006
7208754

(42.233)

(7375094)

-

18 218

.

6.030.668
(986.324)
5.044.344

717.226

2.314

-

-

717.226

2.314

6.750.208
(986.324)
5.763.884

Stocurile sunt alcătuite, în principal, din: materiale, piese de schimb i alte mateíiale ce urmează a
fi folosite in cadrul desfăurării activităţii, inclusiv cele care compun stocurile de securitate i
intervenţie destinate eventualelor avarii tehnice si provocate.
Societatea înregistrează în servicii în curs costul seviciilor prestate i nerecepţionate de beneficiari
până la sfârşitul perioadei, pe seama veniturilor aferente serviciilor în curs de execuţie.
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8.

Creante comerciale si alte creante

La 30 iunie 2021 i 31 decembíie 2020, creanţele comerciaie si alte creante se prezintă după
cum urmează:
30 iunie
31 decembrie
2020
2021
Clienţi
39.760.904
35.115.718
Ajustări pentru deprecieíea cíeanţelor
(339.307)
(339.307)
Alte creante comeíciale
284.926
284.042
Ajustări pentíu pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate
(282 466)
(282.466)
pe termen scurt
Subtotal creanţe comerciale (valoare netă)
39.424.057
34.777.987
Altecreanţe
8.335.119
7.807.5g4
Ajustări pentru deprecierea altor creanţe
(2.313.929)
(2.325.447)
Subtotal alte creanţe (valoare netă)
6.021.190
5.482.147
45.445.247
Total creanţe
40.260.134
Structura clientilor pe activităti. se prezintă astfel:

Clienţi-activitatea de transport
Alţi clienţi-actŕvităţi auxiliaíe
Total

30 iunie
2021
39.227.386
533.518
39.760.904

31 decembrie
2020
34.562.999
552.718
35.115.718

Creanţele comercŕaie nu sunt purtătoare de dobandă i au o durată medie de încasare de 28 zile.
Princŕpalele creanţe comerciale în sold la 30 iunie 2021 sunt datorate de: OMV PETROM S.A.
33,830.788 lei (31 decembrie 2020: 29.623.308 lei) i Petrotel Lukoil S.A.
5.371.960 lei
(31 decembrie 2020: 4.904.580 lei).
Prestărŕle de servicii de transpoít efectuate către clienţi au o pondere semnŕficativă (peste 99%)
în cifía de afaceri a Societăţii.
Clientul Societăţii, OMV PETROM S.A., deţine apíoximativ 75% din totaJul creanţelor pe
termen scurt înregistrate la data de 30 iunie 2021.

—

—

Alte creanţe în sumă de 8335.1 1 9 lei includ în principal: suma de încasat de la bugetul de stat,
uímare a soluţionăíii în instanţă a litigiului cu ANAF (2.718.892 lei, respectiv 32,6%), sume de
íecuperat de la diverse persoane fizŕce si juridice, majoíitatea în litigiu pe rolul instantelor de
judecată (1 .792.403 lei, íespectiv 21 ‚5%), TVA neexigibil afeíent facturilor nesosite până la data
de 30.06.2021 (1.112.226 lei, respectiv 13,3%), precum i sume de íecuperat de la buget
reprezentând indemnizatii pentru concedii medicale (1.044.898 lei, respectiv 12,5%).
Ajustările pentru deprecierea creanţelorcomerciaĺe sunt inregistrate pentíu clienţii incerti, în litigiu
sau în insolventá, caíe prezintă risÇ de neincasare. La data de 30 iunie 2021 valoarea acestor
ajustări este de 339.307 lei, similară cu cea de a finele anului píecedent.
Ajustărŕlc pcntru deprecierea altor creanţe sunt înregistrate pentru debite aferente dosaíelor
juridice aflate pe íol, amenzi achitate si aflate în procedura de contestare. La data de 30 iunie
2021 valoarea acestor ajustări este în suma de 2.313.929 lei, în scădere cu 11.518 lei faţă de 31
decembrie 2020.

Societatea înregistrează ajustări pentru pierdere de valoare în cuantum de 100% din valoarea
creanţelor pentru clienţii în titigiu, în insolventă i pentru alte debite aferente dosaíelorjuridice
constituite sau a amenzŕlor aflate în procedura de contestare.
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Situatia pe vechimi a creantelor
Creante comerciale
Clienţi, din care:
Creanţe depreciate

Creanţe nedepreciate din care:
-

-

-

-

-

cu
cu
cu
cu
cu

vechime
vechime
vechime
vechime
vechime

mai mică de 30 zile
ĺntre 30 i 60 de zile
ĺntre 60 i 9O de zile
intre 90 de zile i 270 de zile
între 270 zile i 1 an

Alte creante comerciale, din care:
Creanţe depreciate
Creanţe nedepreciate

30 íunie
2021
39.760.904
339. 307
39.421.597

31 decembrie
2020
35.115.718
339. 307
34.776.411

3g405222
10.762
3.380
2.165
68

34.766.616
3.439
530
5.1 54
672

284.926
282.466

284.042
282.466

2.460

1.576

30 iunie
2021
2. 31 3. 929
6.021. 190

31 decembrie
2020
2. 325. 447
5.482. 147

5.665649
146.364
208.760

5.344.437
137.710

-

-

Alte creanţe
Creanţe depreciate
Creanţe nedeprecŕate, din care:
cu
cu
cu
cu
- cu
-

-

-

-

vechime
vechime
vechíme
vechime
vechime

mai mic de 30 zile
intre 30 i 60 de zile
intre 60 i 90 de zile
intre 90 de zile i 270 de zile
intre 270 zile i 1 an

Total

9.

417

8.335.119

-

-

78O7.594

Numerar si echivalente de numerar

La data de 30 iunie 2021 i 31 decembrie 2020, numerarul i eçhivalentele de numerar se

prezintă după cum urmează:

CDnturi curente la banci
Depozite bancare cu scadenţă
Numerarin casierie
Alte echivalente de numerar
Total

3 uni

30 iunie
2021
3.452.045
155.862.552
18.001
1.150
159.333.748

31 decembrie
2020
5.796.960
192.447.249
11.974
1.150
19L257.333

Numerarul si echivalentele de numerar existente la data de 30.06.2021 au scăzut cu 19,6%
faţă de 31 decembrie 2020 (159,3 mil. lei faţă de 198,3 mil lei). Scăderea a fostdeterminată de
plăţile de dividende şi achiziţiile de imobilizări (investiţii), mai mari faţă de excedentul de numerar
din activitatea de exploatare.
Disponibilităţile în conturi la 30.06.2021 includ i nunierarul reprezentând cota de modernizare, cu
regini special de utilizare, prevăzutde H.G. nr. 168/1998, în sumă de 119.460.814 lei. Acesta este
destinat exclusiv finanţării lucrărilor de modernizare si de dezvoltare a bunurilor din domeniul public.
Societatea nu are numerar restricţionat.
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10. Capitaluri proprii
Capitalul socŕa/
Pe perioada de raportare capitalul social al societăţii nu s-a modificat, rămânând Ia valoarea
de 28.569.842 lei fiínd împărţit în 8.657.528 acţíuni ordinare cu o valoare nominală de 3,3
lei/acţiune si corespunde cu cel înregistrat la Oficiuí Registrului Comerţului.
Stíuctura capitalului social i a acţionariatului Conpet S.A. la 30 iunie 2021 se prezintă astfel:
30 iunie 2021
Acţionari
Statul Român prin
Ministerul Fnergiei
Persoanejuridice
Persoane fizice
Total

Număr
acţiuni

Suma (lei)

31 decembrie 2020
(%)

Număr
acţiuni

Suma (lei)

(%)

5.083.372

16.775.128

587162

5.083.372

16.775.128

58,7162

2.363.321
1.210.835
8.657.528

7.798.959
3.995.755
28.569.842

272979
13,9859
100%

2.368.002
1.206.154
8.657.528

7.814.406
3.980.308
28.569.842

27,3519
13,9319
100%

Rezerve lega/e
La data de 30 iunie 2021, valoarea rezerveí legale este 5.713.968 lei (31 decembrie 2020:
5.713.968 lei).
Rezerva este constítuită la nivelul a 20% din capitalul socíal, conform Legii nr. 31/1990 si
Actului constitutiv.
Alte rezeive
La 30 iunie 2021, Alte rezerve sunt în sumă de 504.31 6.034 lei, cu 4.046.777 lei mai mult faţă
de 31 decembrie 2020, reprezentand o cretere netă a rezervei-cota de modernizare.
Rezerva aferentă cotei de modernizare, este în sumă de 465.167.913 lei i deţine cea mai
mare pondere în total alte rezerve (92,24%).

()

Reze,ve dŕn reeva/uare
ln baza prevederilor OMFP nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementăriior contabile
conforme cu IFRS coroborate cu cele đe la art. 210, alin (3) din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile, republicată, societatea recunoaste în rezervele din reevaluare diferenţele favorabile
din reevaluarea imobilizărilor corporale.
La 30 iunie 2021 în situaţia poziţiei financiare rezervele din reevaluare sunt prezentate la
vaoarea netă de 19.582.337 ei. rezutată după diminuarea vaorii brute cu impozitul amânat
aferent recunoscut direct în capitalurile proprii, conform IAS 12.
Rezultatu/ reportat
La 30 iunie 2021, rezultatul reportat este în sumă de 43.142.643 lei i cuprinde în principal
diferenţa de valoare aferentă imobilizărilor corporale-produs petrolier de operare rezultată din
aplicarea pentru prima dată a IAS 29, în sumă de 41 .818.297 lei.
Profitul exercitiului
Profitul exerciţiului realizat în primele sase luni ale anului 2021 este de 27.320.803 lei, în
scădere cu 14,04% faţă de profitul înregistrat în primele ase luni ale anului 2020 (31 .781 .915
lei).
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il. Datorii comerciale si alte datorii
La data de 30 iunie 2021 si 31 decembrie 2020, datoriile comerciale i aite datorii se prezintă
după cum urmează:
Datorii

31 decembrie
2020

Datorii comerciale
Datorii Éaţă de angajaţi
Alte datorii, inclusiv
datoriile fiscale i datoriile
privind asigurările sociale
Total

30 iunie 2021

Termen de exigibilitate pentru soldul de
la 30 iunie 2021
Sub 1 an

1-5 ani

Peste
5 ani

23.583.540
33.991543

19.667.566
32.956.979

19.667.566
13.433.848

-

-

3760.018

15.763.113

34.1O1.82B

36,749.698

33.420241

1.920.186

1.409.271

91.676.911

89.374.243

66.521.655

5.680.204 17.172.384

Furnizorii de bunuri ęi servicii pentru activitatea de operare sunt reprezentaţi În principal de:
SNTFM CFR Marfă, CEZ Vânzare, Edenred Romania SRL, OMV Petrom S.A., Tinmar Energy
SA, Signal lcluna Asigurare Reasigurare S.A., OMV Petrom Marketing, Director Special
TROOPS-DST SRL, Prodial Tour SRL, Con Metal CF SRL, Envirotech SRL, Orange Romania,
Afer Bucuresti, Oil Depol Service SRL, Mol Romania Petíoleum PrDducts SRL, Termoklima
SRL, lnvest General Construct SRL, Autogas lmpex SRL, Asigurarea Românească-Asirom
S.A., CNAIR S.A.
Valoarea achiziţiilor destinate activităţii de operare1 din primul semestru al anului 2021, are o
pondere de 70,47% în totalul achiziţiilor, diferenţa de 29,53% reprezentând achiziţii de
imobilizări.
Datoriile faţă de angajaţi, în sumă de 33.991.543 lei includ atât datoriile curente, cât si datoriile
viitoare pentru beneficiile acordate angajaţilor la pensionare si participarea personalului la profit,
recunoscute sub forma unor provizioane.
Situaţia altor datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurările sociale, pe termene
de exigibilitate, se prezintă după cum urmează:

Contribuţii salarii

5.427.408

4,215,522

Termen de exigibilitate pentru
soldul de la 30 iunie 2021
Peste 1
Peste 5
Sublan
an
ani
4.215.522

lmpozitul pe profit curent
Redevenţa datorată B.S.
TVA de plată
Alte impozite i datorii BS
Dividende de plată
Datorii privind leasingul
Venituri în avans
Alte datorii

738.139
7.864.678
3.022.250

2.010.028
8.005.071
4.966.433

2.010.028
8.005.071
4.966.433

1.014.565

1.959.717

1.959.717

10.277.535
4.277.338
g63.552
516.363

9.801.377
4.293.318
908.221
590.011

9.801.377
1.829.995
92.976
539.122

-

-

1.459.539
409.758
50.889

1003.784
405.487

Total

34.101.828

36.749.698

33.420.241

1.920.186

1.409.271

Da

31 decembrie
2020

••

orl'

-

30 iunie
2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La 30.062021, datoriile privind leasingul cuprind obligaţii de plată viitoare aferente contractului
de leasing pentru 30 de autoturisme ęi datorii aferente drepturilor de utilizare rezultate din
contractele de închiriere ęi concesiune de terenuri ęi clădiri (Nota 4).

t9

Societatea CONPET S.A.
Note explicative la situaţiile financiare interimare la 30 iunie 2021
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Datoriile privind drepturile de utilizare recunoscute pentru contractele de închŕrŕere i concesiune
a unor terenuri ŕ clădiri au fost evaluate la valoarea plăţilor de chirii/redevenţe pe pericada
contractuală rămasă, actualizată cu rata de împrumut pentru credite imobiliare.
Situaţia datorlor faţă de angajaţi pe termene

Datorii
Salarii i dator asimilate
Datorii pentru beneficii
acordate la pensionare
Datorii pentru participare
personalului la prcfit
Datorii pentru concedii de
odihn neefectuate

Total

cie

31 decembrie
2020

exigibilitate se prezintă după cum urmează:

30 iunie
2021

Termen de exigibilitate pentru
soldul de ia 30 iunie 2021
Peste 1
Peste 5
Sublan
ani
an
5.846.507

5.975.076

5846.507

20.351.577

19.746.123

222.9g2

6.806,162

2.808.786

2.808.786

858.728

4.555.563

4.555.563

33.991.543

32.956.979

13.433.848

-

-

3.760.018

15763.1 13

-

-

-

-

3.760.018

15.763.113

Tn

datoriile către angajaţi sunt incluse salariile de plată i alte obligaţii asimilate salariilor,
precum i datoriile viitoare constând în: beneficii acordate la pensionare, fond de participare a
salarłaţilor la profit i sume aferente concediului de odihnă neefectuat, recunoscute sub forma
unor provizioane.

Cea mai mare ponciere în cadrul datoriiror către angajaţi o deţine datoria pentru beneficii
acordate la pensionare în sumă de 19.746.123 lei, din care 19.523.131 lei reprezintă obligaţii pe
termen lung, iar 222.992 lei reprezintă obligaţii pe termen scurt.
La data de 30.06.2021, datorŕa pentru participarea angajaţilor la profit aferentă serviciului prestat
de angajaţi în primele ase luni ale anului 2021 este în valoare de 2.808.786 lei, inçlusiv contribuţia
asiguratorie pentru muncă, constituită în limita sumei prevăzute in BVC.
Suma datorată pentru concediile de Qdihnă neefectuate, la data de 30.06.2D21
4.555.563 lei.

este de

12. Provizioane

Provizioane pentru litigii
Provizioane ín legătura cu contractele de mandat
Alte provizioane pentru riscuri i cheltuieli
Total provizioane

30 iunie
2021
7.108.608
1.222.017
1.247.649
9.578.274

31 decembrie
2020
6.962547
2506.709
1.790.401
11.259.657

Provizioane pentru litigii
Detaliind, provizioanele pentru litigii sunt:
Litigii pentru despăgubiri civile

30 iunie
2021
3.854.325

31 decembrie
2020
3.843.938

Litigii pentru nerespectarea de către teri a unor clauze
contractuale
Alte lŕtigii

93.919

185 943

3.160.364

2.932.666

Total

7.108.608

6.962.547
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Societatea este implicată în diverse litigii pentru despágubiri solicitate de diveri proprietari,
persoane fizice si juridice. Pe lângă despăgubiri, acestia solicită fie plata unei rente anuale
urmare a exercitărîi de către societate a dreptului de servitute legală pe terenurile
reclamantelor, fie dezafectarea conductelor si a instalatiilor aflate pe terenurile lor.
ln urma reconstituírii dreptului lor de proprietate ei acţioneaza în instanţă Societatea invocárid
lipsa de folosinţă a terenului datorîtă faptului că acestea sunt traversate de conductele de
transport ţiţei ce apartin domeniului public.
La data de 30.06.2021 sunt înregistrate provizioane aferente litigiilor pentru despăgubiri civile
în sumă de 3.854.325 lei, în crestere cu 10.337 iei faţă de valoarea acestora la data de
31.12.2020, urmare actualizării sumelor necesare pentru stingerea eventualelor obligaţii
aferente litigiilor deschise în anii anteriori.
La data de 30.06.2021, poziţia Litigii pentru nerespectarea de cátre terţi a unor clauze
contractuale" este în sumă de 93.919 lei, în scădere cu 92.024 lei faţă de 31.12.2020, urmare
finalizării unui litigiu în primul semestru al anului 2021, iar poziţia “Alte litigii" este în sumă de
3.160.364 Jei, în crestere cu 227.698 lei faţă de 31.12.2020, cresterea fiind generată de
actualizarea sumelor necesare pentru stingerea eventualelor obligaţii aferente litigiilor deschise
în anii anteriori.
Provizioane în legătură cu contractele de mandat
La 30 iunie 2021 sunt constituite provizioane pentru indemnizatšš(e acordate membrilor
Consiliului de Adniinistraţie i directorilor, conform contractelor de mandat i prevederilor
o.u.G. nr. 109/201 1 privind guvernanţa corporativă, inclusiv contribuţiile aferente, astfel:
• 559.230 lei reprezintă provizion pentru componenta variabilă aferentă primului semestru al
anului 2021 datorată membrilor Consiliului de Administraţie,;
• 572.692 lei reprezintă provizion pentru componenta variabilă datorată directorjlor cu contract
de mandat, aferentă primului semestru al anului 2021;
• 90.095 lei reprezintă provizion pentru concedii de odihnă neefectuate de către directorii cu
contract de mandat, din care 30.929 lei provizšon aferent anului 2020 i 59.166 lei provizion
aferent primului semestru al anului 2021.
Alte provizioane
La 30 iunie 2021, soldul poziţiei „Alte provizioane" în sumă de 1.247.649 ei se compune din:
• 1.123.000 lei, provizion pentru cheltuieli de mediu;
•
124.649 lei, alte provizioane.
13. impozitul pe profit curent si amânat
Cheltuiala cu irnpozitul pe profit curent i amânat al societăţii la 30 iunie 2020 i la 30 iunie 2021
este determinată a o rată statutară de 16%.

Cheltuiala cu impozitul pe profít
Cheltuiala cu/(venitul din) impozitul pe profit
amanat
Total

30 iunie
2021
4.824.496

30 iunie
2020
5.427.560

(41.070)

(369.095)

4.783.426

5.058.465
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Reconcilierea cotei efective de impozitare:
Profit înainte de impozitare
-lmpozit pe profŕt la rata statutară de 16%
Efectul asupra impozitului pe profit al:
-Cheltuielilor nedeductibile
-Veniturilor neimpozabile
-Elementelor similare veniturilor
-Elementelor similare cheltuielilor
lmpozitului pe profit scutit
-Suni&orreprezentând sponsorizari în limita
-

-lmpo2itul specific
-Bonificaţie impozit pe profit cfm. O.U.G. nr. 33/2020
Cheltuiala cu impozitul pe profít curent

(j

30 iunie 2021
32.104.229
5.136.677

30 iunie 2020
36.840.380
5.894.461

1.881.326
(2.100.441)
257.944
(1 53.337)
(24.444)

1.574.643
(1.435.654)
271 .797
(41 8)
(59.554)

(173 350)

(440 000)

121

22.043
(399.758)
5.427.560

-

4.824.496

lmpozitul pe profit amânat
lmpozitele amânate de plată si de recuperat s-au calculat pe baza diferenţelor temporare
impozabile i/sau deductibile, determinate pentru active şi datorii ca diferenţe dintre valoarea
contabilă a activului si/sau datoriei şi suma atribuită în scopuri fiscale. Societatea recunoaste
impozitele amânate pe seama unei cheltuieli sau a unui venit cu excepţia impozitului generat
de un eveniment contabilizat direct în capitalurile proprii.
Situaţia micărilor privind creanţa/datoria cu impozitul amânat în cursul primelor ase luni ale
anului 2021, se prezintă după cum urmează:

l
2021

r

Reevaluare imobilizări
corporale
Provizioane
Ajustări ale activelor
curente

lmpozitpeprofitamânat
înainte de compensare
CDmpensare
creantă/datorie
lmpozit pe profit amânat
net de recuperat

Valoare netă
la 1 ianuarie

lmpozit pe
profit
amânat
recunoscut
în contul
de profit i
pierdere

(427.532)

256.425

4.924.028

(211.150)

459.179

(4.205)

4.955.675

41.070

•

lmpozit pe
profit amânat
recunoscut in
capital
propriu
-

-

-

-

Valoare netă la 30 iunie
2021
Creantă
Datorie
privind
privind
impozitul pe impozitul pe
profit
profit
amánat
amânat
3.352.734

(3.523.841)

4.712.878

-

454.974

-

8.520.587

(3.523.841)

(3.523.841)

3.523.841
4.996.746

-

lmpozitul amânat de plată, recunoscut pe seama elementelor de capitaluri proprii la data de
30.06.2021 este în sumă de 3.523.841 lei, iar impozitul amânat de recuperat recunoscut la
30.06.2021 în situaţia rezultatului global este de 8.520.587 lei.
ln concluzie, la data de 30.06.2021 societatea are o creanţă netă privind impozitul pe profit
amânat de 4.g96.746 lei.
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14. Rezultatul pe actiune
Rezultatul pe acţiune în primele sase luni ale anului 2021 comparatÉv cu aceeai perioadă a anului

precedent, se prezintă astfel:
30 iunie
2021
27.320.803
8.657528
316

Profitul exerciţiului financiar
Numărul de acţiuní ordinare la inceputul si sfârsitul perioadei
Rezultat de bază í diluat pe acţiune (lei/acţiune)

30 iunie
2020
31.781.915
8.657.528
3,67

15. Venituri din exploatare
a) Venituri din contracte
30 iunie

30 iunie

Venituri din serviciul de transport, din care:
Venituri din serviciŕ de transport subsistem ţară
Venituri din servicii de transport subsístem import
Veniturí din chirii
Alte venituri din contracte

2021
205.507.288
148. 780. 690
56. 726. 598
804.576
354.922

2020
202.782.842
153. 481. 728
49.301. 1 14
791 .644
461.403

Total venituri din contracte

206.666.786

204.035.889

Veniturile din transport sunt realizate din serviciile prestate clienţilor pentíu transportul
cantităţilordeţiţei, gazolină i condensatlatarifele aprobate prin Oídin al Preedintelui Agenţiei
Naţionale pentíu Resurse Minerale.
OMV Petrom este clientul care deţine cea mai mare pondere în veniturile din transport ale societăţii
(81 ‚3%).
În primele sase lunÉ aie anului 2021, cantităţile transportate pe subsisteme, comparativ cu aceeasi
perioadă a anului precedent, se prezintă:
30 iunie
30 iunie
2021
2020
Subsistem ţară
1.632.781
1.742.240
Subsistem import
1,686.442
1.697.024
3.439.264
Total cantităţi (tone)
3.319.22a
Cantitatea totală de produse transportate a scăzut cu 3,5% în primele sase luni ale anului 2021 faţă
de aceeai perioadă a anului trecut, în condiţiile sçăderii cu 6,3% a cantităţÉi transportate pe
subsistemul de transpoít ţară si cu 0,6% a celei transportate pe subsistemul import.
Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport ţiţei, gazolină, condensat i etan sunt tarife
íeglementate si aprobate de A.N.R.M. i sunt diferenţiate pentíu fiecaíe subsistem de transport.
Taíifele píactÉcate pentíu transportul pe subsistemul de import diferă in funcţie de trana de cantitate
tíansportată, píacticându-se modelul de tarifare în trepte şi pe rafinărie punctul de predare.
În perioada de raportare s-au aplicat următoarele tarife:
-.

Tarife pentru serviciile de tíansport pe subsistemul ţară:
Tarif đe transport
Perioada
(leiĺtonă)
l
30 decembrie 2019 7 febíuarie 2021
87,53
—

ncepând cu 8 februarie 2021

91,03

l Aprobat prin Ordin ANRM
Nr.
l
427/2019
19/2021
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Tarife pentru servicie de transport pe subsistemul import:
Trane

Rafinăria
Arpechim

Bazinul Ploieti
(rafinăriile
Petrobrazi i
Petrotel_Lukoil)

Rafinăria
Petromidia

mii tone/lună

leiltonă

leiítonă

lei/tonă

<120

40,40

39,50

15,00

>120

17,25

17,00

12,85

42,00
17,90

40.90

16,50

Perioađa

30 decembrie 2019
7 februarie 2021
—

începănd cu 8
februarie2o2l

<120
>120
b) Alte venituri din exploatare

17.60

Aprobat
prin Ordin
ANRM nr.

427/2019

19/2021

14.40

:

Venituri din consum cotă de modernizare

30 iunie
2021
18.438.622

30 iunie
2020
16.193.801

Catig din cedare active
Alte venituri
Total alte venituri din exploatare

181.196
4.382.456
23.002.274

249.160
16.442.961

Alte venituri din exploatare au înregistrat o crestere de 39,9% în primele sase luni ale anului 2021
faţă de aceeasi perioadă a anului precedent, de la 16.442.961 lei la 23.002.274 lei.
Alte venituri din exploatare cuprind, în principal, veniturile din rezerva aferentă cotei de
modernizare, la nivelul amortizării mijloacelor fixe finanţate din această sursă. Veniturile
reprezentând cotă de modernizare, au înregistrat o cretere de 13,9 % în primele sase luni ale
anului 2021, faţă de aceeai perioadă a anului 2020.
16. Cheltuieli de exploatare
a)

Cheltuieli privind stocurile i utilităţile

Cheltuieli cu materialele consumabile

Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli cu energia i apa
Cheltuieli privind mărfurile
Total che)tuieli privind stocurile i utilităţile
b)

30 iunie 2021
2.141.905

30 iunie 2020
1.965149

290.060
6.935.348

318122
6935.393
20.406
9.239.070

-

9.367.313

Cheltuieli cu personalul

Cheltuielíle cu personalul includ cheltuielile cu sajariile, bonusurile acordate salaríaţilor, alte
cheltuieli cu personalul, indemnizaţiile aferente contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de
Administratie í Directorilor cu mandat i cheltuielile cu contribuţiile datorate de angajator.
30 iunie 2021

30 iunie 2020

Cheltuieli cu salariile
Dbligaţiile privind bonusuíile angajaţilor
Alte cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu remuneraţia dżrectorilor cu mandat
i ale administratorilor
Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

66.275.387
1 2,930.81 7
1.798.440

63.440499
8.925.467
64.180

3.613.186
2.520.623

3.555.917
3.718.941

Total cheltuieli de personal

87.138.453

79.705.004

Cheltuielile de personal sunt detaliate după cum urmează
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Cheltuieli cu saiariile
Cheltuieli cu salarle de bază i spcruri aferente
Ajutoare pentru pensionare
Ajutoare pentru căsătorie
Total cheltuieli de natură salarială

30 iunie 2021
65.634.929
619.344
21.114
66.275.387

30 iunie 2020
63.164.774
275725
-

63.440.499

Cheltuielile cu salarííle de bază ale personalului si sporuríle aferente au crescut în primele ase luni
ale anului 2021, faţă de aceeasi perioadă a anului 2020, în principal ca urmare a indexăríí salaríílor
cu 5% începând cu data de 01.10.2020.
ln conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, Societatea a mai acordat
salariaţilor benefícii de natura ajutoarelor pentru pensionare şi de căsătorie.
Obligaţiile privind bonusurile angajaţilor
Participarea personalului la profit
Tíchete de masă
Cheltuieli socíale prevăzute la art. 25 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările si completările ulterioare
Alte cheltuieli conform CCM
Total

30 iunie 2021
6.655.473
3.470.560

30 iunie 2020
4.001.145
2.554.140

1.929.998

1.656.840

874.786
12.930.817

71 3.342
8.925.467

Valoarea bonusurilor acordate angajaţilor a înregistrat o cretere de 4.005.350 lei în primele ase
luni ale anului 2021, comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2020, datorată, în principal, acodării
tichetelor de masă la valoarea nominală de 20 lei/zi începând cu luna decembrie 2020 i acordării
integrale în semestrul l 2021 a beneficiului privind participarea personalului la profit, faţă de anul
precedent1 În care acest beneficiu s-a acordat parţial în semestrul l, restul fiind plătit în trimestrul lll

®

În conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, Societatea a acordat
salariaţilor bonusuri de natura cheltuielilor sociale prevăzute a art. 25 din Legea nr. 227/201 5 privind
Codul Fiscal constând în bilete de odihnă si tratament, inclusiv transportul, cadouri oferite salariaţilor
i copiilor acestora, ajutoare pentru nastere, înmormäritare, boli grave, umanitare, si alte cheltuieli
sociale conform CCM.
Valoarea bonusurilor acordate sub forma cheltuielilor sociale si a altor cheltuieli conform CCM în
anul 2021 faţă de aceeasi perioadă a anului 2020, a crescut în principal ca urmare a indexarii
salariale, ceea ce a condus la un câtig mediu pe socíetate mai mare, în funcţie de care se
calculează valoarea ajutoarelor acordate.
Ca urmare a relaxării măsurilor de protejare a sănătătii angajaţilor în contextul pandemiei de
Coronavirus (Covid-19), in primele 6 luni ale anului 2021 au crescut cheltuielile cu transportul
salariaţilor la si de la locul de muncă, cu diferenţa de diurnă, cu cresele, grădiniţele, after-school
suportate de societate pentru copiii salariaţilor, fata de seniestrul i al anului 2020.
Alte cheltuieli cu personalul
Cheltuíelí cu plăţile compensatorii aferente
dísponibílizărilor de personal
Cheltuíeli cu drepturile personalului cuvenite în
baza unor hotărári judecătoresti
Total

30 iunie 2021

30 iunie 2020

1.798.440

62 160
2 020

1.798.440

64.180

Poziţia “Alte cheltuieli cu personalul" include cheltuielile cu plăţile compensatorii acordate conform
CCM, aferente disponibilizărilor de personal efectuate în luna martie a anului 2021, faţă de
octombrie i noiembrie în anul 2020.
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Cheltuieli cu remuneraţia directorilor cu mandat i ale administratorilor
30 íuníe 2021
lndemnizatia directorilor cu mandat
1 .972414
lndernnizatiile mernbrilor Consiliului de
1.640 772
Ad m inistraţie

Total

30 iunie 2020
1 .915.145
1.640 772

3.613.186

3.555.917

30 iunie 2021

30 iunie 2020
1 .398.788
716.410

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator
Contribuţia societăţii la fondurile de pensii facultative
Contribuţia societăţii la asigurări voluntare de sănătate

-

753.155

Contribuţie asiguratorie de rnuncă i alte contribuţii

1.767468

1.603.743

Total

2.520.623

3.718.941

Tn

anul 2021 cheltuiala cu pensia facultativă pilon 111 nu a fost cuprinsă în BVC. drept pentru care în
semestwl l nu s-au înregistrat cheltuieli cu peiisia facultativă.

O

Ca urmare a indexării salariale din octombrie 2020, contribuţia asiguratorie de muncă a crescut
proporţional în primele ase luni ale anului 2021 faţă de aceeai perioadă a anului 2020.
c)

Cheltuielile privind prestaţiile externe

Cheltuieli de transport pe calea ferată
Cheltuieli cu redevenţe i chirii
Cheltuieli pornpare terţi
Cheltuieli cu intreţinerea i reparaţiile
Cheltuieli ecologizări, monitorizări factori rnediu
Cheltuieli cu deplasări, detasări si transferări
Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaţii
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
Total cheltuieli privind prestaţiile externe

30 iunie 2021
32.020.790
15.957.229
2.294.662
1.328.921
250.104
244.837
18.000
288.958
2.175.432
54.578.933

30 iunie 2020
31.486.974
15.706.923
2.424.071
84g.957
281.391
327.751
20.286
260.992
2.040.566
53.398.911

Cheituíeĺíle cu redevenţele ŕ chiriile cuprind în principal redevenţa petrolieră datorată de
societate bugetului de stat, în calitate de titular al acordului petrolier, în condiţiile legii, pentru
utilizarea bunurilor proprietate publică a statului în cadrul operaţiunilor petroliere.
Aceasta se calculează în conformitate cu prevederiie Legii petrolului nr. 238/2004, prin
aplicarea unei cote de 10% asupra valorii veniturilor brute realizate din operaţiuni petroliere de
transport şi tranzit al petrolului prin sistemele naţionale de transport al petrolului, precum şi din
operaţiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în proprietatea publică a
statuiui.
d)

Alte cheltuieli

Cheltuieli cu alte irnpozite, taxe si vărsăminte asimÉlate
Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi i penalităţi
Donaţii acordate (sponsorizări)
Cheltuieli cu protecţia rnediului înconjurător
Cheltuieli constituire cota de modernizare
Alte cheltuieli de exploatare
Alte cheltuieli

30 iunie 2021
1.150.645
11.773
173.350
22.558
22.485.399
133.785
23.977.510

30 iunie 2020
1.121.351
15.533
440.000
13,839
18.278.152
116.561
19.985.436

Tn

primele sase luni ale anului 2021 cheltuielile înregistrate cu alte impozite, taxe si vărsăminte
asimilate cuprind, în mare parte, sunt cheltuieli cu impozitele locale si cu contribuţia la fondul
speciai, datorată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap.
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Societatea constituie rezerve privind cota de modernizare prin alte cheltuieli de exploatare în
conformitate cu prevederîle H.G. nr. 168/1998 cu modificările ulterioare i cu prevederile
Codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările si actualizările ulterioare.
17. Rezultat financiar net

Venituri din dobânzi
Alte venituri tinanciare
Total venituri financiare
Cheltuieli priind dobânzile aferente contractelor de leasing
Alte cheltuieli tinanciare
Total cheltuieli financiare
Rezultat financiar net

O

30 unie
2021
1.551.082
lg.040
1.570A22
116.602
54.079
180.681
1 .389.441

30 iunie
2020
3.713.157
4.935
3.7i8.092

215.901
46.649
262.550
3.455.542

Veniturile financiare s-au diminuat cu 57,8%. în primele sase luni ale anului 2021 faţă de aceeasi
perioadă a anului 2020 datorită scăderii dobânzilor oferite de bănci pentru depozite la termen.
Cheltuielile financiare au scăzut cu 312% În perioada analizată faţă de aceeai perioadă a anului
precedent, însă s-au menţinut la un nivel redus faţă de venituri. Pe fondul acestei evoluţii, rezultatul
tinanciar net s-a redus cu 59,8% în primele ase luni ale anului 2021 faţă de aceeai perioadă a
anului 2020.

18. Parti jegate

În semestrul l 2021, Societatea a derulat următoarele achiziţii de la părti legate:
Sume
nedecontate
Partener

SNTFM CFR
Marfă S.A.

la
31 decembrie
2020

6.709.061

Achizitii

Decontări

Sume

ln
perioada 01.01.202130.06.2021

ln
perioada 01.01.202130.06.2021

nedecontate
la
30 iunie 2021

38.633.410

38500.614

6.841.857

*Sumele sunt ín lei si includ T, VA.

19. Evenimente ulterioare

Nu s-au înregistrat evenimente semnificative ulterioare periQadei de raportare.
Aceste situatii financiare de la pagina 1 la pagina 27 au fost autorizate pentru emitere i semnate
de către conducerea societăţii la data de 12 august2o2l.

lng. Dori

Director Eçonomic,
Ec. Sandá\T?ader
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