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Numerar si echivalent de numerar

                19.472                28.050 

Furnizoriă iăalteădatorii 15

ăGheorgheăC lburean Ivan Cosma Melania
Administrator special Director financiar

Gaidarji Stela
În numele SC STELA CONT SRL

Compartiment Contabilitate

Împrumuturi (inclusiv leasing)

                14.799                24.347 
Provizioaneăpentruădatoriiă iăcheltuieli 19                   4.177                  3.277 

Împrumuturi (inclusiv leasing) 16               152.043              151.525 

Furnizoriă iăalteădatorii 15               187.190 

  

               58.703 

                    937 

Clien iăşiăalteăcrean e 9                   1.441                  1.283 

91.543

CAPITALă IăREZERVEăATRIBUIBILEă
AC IONARILORăSOCIET II

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI 
DATORII              94.868              91.543 

             185.892 
Datorii aferente impozitului amânat 18                   4.808                  4.411 

Datorii pe termen lung               344.042              341.829 

II. CAPITALURI PROPRII SI DATORII

DATORII               363.514              369.879 

Datorii pe termen scurt

SITUATIAăCONSOLIDAT ăAăPOZITIEIăFINANCIARE
LA 30 IUNIE 2017

Imobiliz riănecorporale                         1                         0 

I. ACTIVE
NOTA 31 2016 30

               39.412 

DAFORA S.A.

Investi iiăînăentit ileăasociate 7                         0                         0 

Stocuri 10                 13.309                12.329 

11                   6.150                  4.113 

TOTAL ACTIVE 94.868

2017

Active imobilizate                 50.975                48.187 

Imobiliz riăcorporale 6                 41.852 

(înămiiălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)

Active aferente impozitului pe profit amanat 8                   6.884                  6.555 

Clienti si alte creante 9                 24.432                26.915 

Active circulante                 43.892                43.356 

Active financiare disponibile pentru vanzare 18                      797 

16                      497                     426 

Ac iuniăcomune 12               140.969              140.969 

Rezultatul reportat             (468.595)             (478.007)

            (268.647)             (278.336)

Alte rezerve 14                 58.979 
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             34.458 

Active financiare disponibile pentru vanzare

Dinăcare:ăatribuibilăc treăac ionariiăsociet ii

             34.265 

             34.458 

8

25

ăGheorgheăC lburean Ivan Cosma Melania
Administrator special Director financiar

Gaidarji Stela
În numele SC STELA CONT SRL

Compartiment Contabilitate

18                     75 
Impactul impozitului amanat asupra activelor 
financiare disponibile pt. vânzare 18

                  (22)

Diferente din conversie

             28.421 

                  193 
                    -   

Alte elem. ale rezult. global aferente exercitiului

             28.421 

Rezultat global total aferent exercitiului

             36.758 

Efectul pierderii controlului asupra unor filiale 7                      -                       -   

Dinăcare:ăatribuibilăc treăac ionariiăsociet ii              34.265 
Rezultatulăpeăac iuneădeăbaz ă iăcelădiluat:
(înăRONănominal)ădinăactivit iăneîntrerupte
Castiguri/ (pierderi) din reeval. terenurilor si 5                     -   

Profit (pierdere) înainte de impozitare              30.525 

             34.265 

Rezultatul perioadei

Impactul impozitului amanat asupra rez. de 

26            0,02835            0,03419 

              (3.578)              (2.768)

Alte cheltuieli de exploatare               (1.894)              (2.139)
Provizioane pentru alte datorii - net                   542                   900 

Costuriăfinanciareă–ănet              36.400              46.833 

Venituri financiare                       3                   139 
Costuri financiare                 (362)              (1.134)

Profit din exploatare               (4.507)              (8.797)

Alteăcastiguri/(pierderi)ăfinanciareă–ănet

Parteaădeăprofităaăentit ilorăasociate

             47.828 

             34.250 
Cheltuiala / venitul cu imp.pe profit curent si amanat               (2.104)

SITUATIAăCONSOLIDAT ăAăREZULTATULUIăGLOBAL
LA 30 IUNIE 2017

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI 30

(înămiiălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)

30 2017

Venituri              17.113              30.136 
Alte venituri din exploatare

                  140 
Parteaădeăalteăelem.aleărezultatuluiăentit iloră 7                     -   

                    15 

23

5

22

19

20

24

24

Profită/ă(pierdere)ăaferentăexerci iului              28.421 

5

7               (1.367)              (3.786)

DAFORA S.A.

Alteăcastiguri/(pierderi)ă–ănet                   114                   (95)

Ajust riădeăvaloareăpt.activeleăcirculante,ănet              10.680                1.128 

Serviciiăprestateădeăter i             (17.952)            (17.592)
Ch.ăcuăamortiz riă iădepreciereaăactivelorăimobilizate

2016

                  959 

Materii prime si materiale consumabile               (4.139)              (9.034)
Costulăm rfurilorăvândute                 (216)                 (206)

21

NOTA

Cheltuieli cu personalul               (6.136)            (10.489)

               1.362 

Costurileăcapitalizateăaleăimobiliz rilorăcorporale                      -                       -   
Varia iaăstocurilorădeăprod.finiteă iăprod.înăcursădeă                      -                       -   

             28.459 

                    38 

             28.459 

                    47 

                      2 

                     -   

                     -   
                  (11)

                     -   
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01 01

01 01

31 12

01 01

01 01

30 06                 9.814 

Modific riădeăvaloareăjust ăaleă
activelor financiare disponibile 
pentru vânzare

           (478.007)            (278.336)

Majorarea capitalului social                       -                         -                         -   

                      -   53                                          -                         -   53                     

               48.889 

                      -                         -                         -                (44.042)              (44.042)

Imp.profit amânat recunoscut pe 
seama capitalurilor proprii

 

             140.969 

Sold la

34.265              34.265              

Alte elem. ale rezult. global                       -                    (276)                       -                      469 

                      -                    (469)                       -                      469 -                   

(139)                 

-268.647

Majorarea capitalului social                       -                         -                         -                         (0)                       (0)

Pierderi din reevaluarea 
terenurilor si constructiilor

                      -                         -                         -                         -   -                   

Profit / (pierdere) aferent 
exercitiului financiar

                      -                         -                         -   

                   193 

Sold la 2017 (268.647)           

Corectii din 01.01-30.06.2017 la 
înreg.af.ex.fin.precedente

Sold la 2017

             (24.540)              (24.540)

Imp.profit amânat recunoscut pe 
seama capitalurilor proprii

10.090 48.889 (468.595)           

(162.811)           
(recalculat)

Repartiz.rez.reportat din rezerve                       -                    (652)                       -                      652 -                   

Pierderi din reevaluarea terenurilor 
si constructiilor

                      -                   1.465                       -   1.465                

Profit / (pierdere) aferent 
exercitiului financiar

                      -                         -                         -   (82.678)             (82.678)             

Alte elem. ale rezult. global                       -                      731                       -                      652 

DAFORA S.A.
SITUATIAăCONSOLIDAT ăAăMODIFIC RILORăCAPITALURILORăPROPRII

LA 30 IUNIE 2017

Capital social
Rezerve din 
reevaluare Alte rezerve

Rezultatul 
reportat TOTAL

19.IV

Sold la 2016 140.969 9.359 48.889 (362.610)           (163.393)           

(înămiiălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)

2016 140.969 10.090 48.889 -468.595

Corectii din 01.01-31.12.2016 la 
înreg.af.ex.fin.precedente

                      -                         -                         -   582                   582                   

Sold la 2016
140.969 9.359 48.889

58                                          -                         -   

Tranzactii cu actionarii                       -                         -                         -   

                      -   (139)                                       -   

                1.383 

Modific riădeăvaloareăjust ăaleă
activelor financiare disponibile 
pentru vânzare (AFS)

                      -   58                     

(362.028)           

   

(105)                                       -                         -                         -   (105)                 

140.969

                      -   -                   

ăGheorgheăC lburean Ivan Cosma Melania
Administrator special Director financiar

Gaidarji Stela
În numele SC STELA CONT SRL

Compartiment Contabilitate

   

Tranzactii cu actionarii

140.969 10.090 48.889 (468.700)           (268.752)           
(recalculat)

 

Castiguri/pierderi din diverse 
operatiuniăprivindăac .                       -                         -                         -   (44.042)             

                      -   

Repartiz.rez.reportat din rezerve

                      -   140                                        -   

             (44.042)

140                   

Sold la 2017

Castiguri/pierderi din diverse 
operatiuniăprivindăac .                       -                         -                         -                (24.540) (24.540)             
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                  6.150 

Numerarănetă(utilizat)ăînăact.ădeăfinan are                 (3.820)                    (353)

Încas riădinăîmprumuturi

Pl iăc treăfurnizoriiădeăleasing                    (497)                    (353)

Încas riădinăemisiuneaădeăac iuni                        -   

12
                  7.538                  6.150 

Numerarăşiăechivalenteădeănumerar
laăsfârşitulăanului

                       -                          -   

                       -   

Ramburs riădeăîmprumuturi                 (3.324)                        -   

Creştereaă/ă(sc derea)ănet ăaănumeraruluiă
şiăechivalentelorădeănumerar                 (1.387)                 (2.038)

                       -   

Fluxuriădeănumerarădinăactivit iădeă
investi ii

12

                   (936)

                       -   

Numerarănetă(utilizat)ăînăact.ădeăinvesti ii

Achizi iiădeăimobiliz riăcorporale                 12.931 

Împrumuturiăacordateăsociet ilorăafiliate                        -   

                12.954                    (420)

Numerarăşiăechivalenteădeănumerar
la începutul anului

                       -                          -   

Fluxuriădeănumerarădinăactivit iădeă
finan are

                 4.113 

                     (24)

Impozităpeăprofităpl tit

Vanzare actiuni disp pt vanzare                      (45)                        -   

Dobânzi primite                         7                         2 

                       -   

Fluxuriădeănumerarădinăactivit iădeă
exploatare

Încas riăneteădinăvânz.ădeăimobiliz riăă                       60                     513 

Numerar net generat din act. de exploatare               (10.521)                 (1.265)

Numerar generat din exploatare 28               (10.482)                 (1.241)

Dobânziăpl tite                      (39)

2016 30 2017

(înămiiălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)

ăGheorgheăC lburean Ivan Cosma Melania
Administrator special Director financiar

Gaidarji Stela
În numele SC STELA CONT SRL

Compartiment Contabilitate

Achizi iiădeăac iuniăînăsociet iăasociate
Ramburs riădeălaăsociet ileăafiliate                        -                          -   

DAFORA S.A.
SITUATIAăCONSOLIDAT ăAăFLUXURILORăDEăTREZORERIE

LA 30 IUNIE 2017

NOTA 31
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ăăăăăăăăăăSocietateaăesteăoăsocietateăpeăac iuni,ăcotat ălaăBursaădeăValoriăBucureşti,ăesteăînfiin at ăşiăareăsediulăînă
România.ăAdresaăsediuluiăsocialăesteăPia aăRegeleăFerdinandăIănr.ă15,ăMediaş.
ăăăăăăăăăăDaforaăSAăesteămembr ăaăI.A.D.C.ăprinăAsocia iaăContractorilorădeăForajădinăRomâniaăşiăaăAsocia ieiăCamereiă
deăComer ăşiăIndustrieăRomânoă–ăIrakian .
ăăăăăăăăăăConformăcertific rilorăob inute,ăactivitateaăseădesf şoar ărespectândăstandardeleăISOă9001,ăISOă14001ăşiă
OHSAS 18001.

(înămiiălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)

Condmag SA A România 45,82% 31.05.2007 achizi ie

M cel riileăMedia ăSRL A România 80,03% 15.04.2010 achizi ie

Legend :ăSăţăsibsidiar ,ăAăţăentitateăafiliat ,ăaportăţăaportăunilateralălaăcapitalulăsocial

          Ecoconstruct SA aăfostăînfiin at ădeăSocietateăavândăcaă iădeăobiectivăprincipalăproducereaădeămaterialeădeă
construc ieăpentruăpia aălocal .ăÎnăcursulăanuluiă2015ăvaloareaăinvesti ieiăînăaceast ăfilial ăaăfostădepreciat ă iănuăaă
fostăconsolidat ăînăprezenteleăsitua iiăfinanciare.ăSocietateaăseăafl ăînăproceduraădeăfaliment,ăînăcadrulădosaruluiă
nr.55/1371/2016.

28.04.2016 înfiin are

Procentaj
ăde inută

%

Data de 
referin ăpentruă

rela ie
Tipul de 

combinare

Ecoconstruct SA S România 71,09% 31.12.2006 înfiin are

ăăăăăăăăăăÎnătimp,ăSocietateaă i-aăextinsăactivitateaăprinăînfiin areaă iăachizi ionareaăaădiferiteăsociet i.ăFilialeleăsaleă iă
entit ileăasociateăde-aălungulătimpuluiăsuntăprezentateăînăcontinuare:

Numele
ăsociet ii

Tipul de 
rela ie

Ucraina

ăăăăăăăăăăS.C.ăDaforaăS.A.ăaăluatăfiin ăînăbazaăHGăNr.690/1994ăprinăreorganizareaăRegieiăAutonomeăRomgazăMedia .ă
Dină1902ă iăpân ăînă1989ăaăfostăoăfilial ăaăCompanieiăNa ionaleădeăGaz.ăDup ăoăserieădeăschimb riăspecificeăaceleiă
perioadeă iădup ăunăprocesădeăprivatizareăînceputăînă1995,ăDaforaăaădevenităoăsocietateăcomercial ăpeăac iuni.

Dafora Drilling SRL

araădeă
înregistrare

Dafora Ukraina SRL S

1.ăINFORMA IIăGENERALE

100,00% 08.05.2007 înfiin are

NOTEăLAăSITUA IILEăFINANCIAREăCONSOLIDATE
DAFORA S.A.

LA 30 IUNIE 2017

ăăăăăăăăăăDAFORAăSAă(„Societatea”)ă iăfilialeleăacesteiaă(împreun ,ă„Grupul”)ădesf oar ădiferiteăactivit i.ăActivitateaă
deăbaz ăaăSociet iiăconst ăînăserviciiădeăforajăonshoreăpentruăpetrol,ăgazeănaturaleă iăapeăgeotermale,ălucr riădeăprobeă
produc ieă iăworkover,ătransportă iămentenan ăpentruăechipamenteădeăforaj.ăGrupulăareăexperien ăînăinginerieăcivil ă
iăindustrial ,ăaeroporturiă iălucr riădeăinfrastructur .ăDatorit ăexperien eiăvasteăacumulateăînăactivit iădeăforaj,ă
aceastaăopereaz ăatâtăpeăpia aăintern ,ăcâtă iăpeăpie eăstr ine.

S România 100,00%

          Dafora Ukraina SRLăaăfostăînfiin at ăînăUcrainaăcuăscopulăfurniz riiădeăserviciiăanexeăextrac ieiăpetroluluiă iă
gazelorănaturaleă(exclusivăprospec iunile).ăActivitateaăacesteiaăs-aăredusăsemnificativăînăultimiiăani,ăastfelăîncâtăs-aă
decisăînregistrareaădeăajust riădeăvaloareăatâtăpentruăvaloareaăinvesti ieiăcâtă iăaăcrean elorădeăîncasatădeălaăaceast ă
filial .ăFilialaăDaforaăUkrainaăSRLănuăaăfostăconsolidat ăînăprezenteleăsitua iiăfinanciare.

          Discret SRL,ăînfiin at ăînă2009ăcuăscopulăfurniz riiădeăserviciiădeăsecuritateăSociet ii,ănuăaăfostăconsolidataă
deoareceăatâtăinvesti ia,ăcatăsiăactiveleăneteăaleăacesteiaăsuntănesemnificativeăpentruăGrup,ăaceastaăaflându-seăînă
procedura de faliment, în cadrul dosarului nr.1806/85/2015.

          Condmag SAă iăfilialaăsaăTimgaz SA,ăformeaz ăCondmag Grup.ăInăcursulăanuluiă2013ăCondmagăSAă iă
FlowtexăTechnologyăSAăauăfuzionatăprinăabsorb ie.ăCondmagăesteăspecializat ăînăconstruc iaăconductelorămagistraleă
deăgaze,ăpetrol,ă i ei,ăap ă iăalteăfluideă iăaăinstala iilorăaferentăacestora.ăTimgazăSAăesteăimplicat ăînăfurnizareaă iă
distribu iaădeăproiecteădeăutilitate.ăSocietateaăTIMGAZăSAădinăcareăCONDMAGăSAădetineaă97,86șăaăfostăvândut ă
înăanulă2017,ăr mânândăcaăGrupulăCONDMAGăsaăfieăformatădinăCondmagăS.A.ă iăCondmagăPipelineăSRLă(filiala).ă
Valoareaăinvesti ieiăînăCondmagăesteădeterminat ăpeăbazaămetodeiăcontabiliz riiăcapitalurilorăpropriiăaleăGrupuluiă
Condmag.

Discret SRL S România 100,00% 31.03.2009 înfiin are
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ăăăăăăăăăăÎntocmireaăsitua iilorăfinanciareăconsolidateăînăconformitateăcuăIFRSănecesit ăutilizareaăunorăestim riăcontabileă
critice.ăăDeăasemenea,ăsolicit ăconduceriiăs ăfoloseasc ăra ionamentulăînăprocesulădeăaplicareăaăpoliticilorăcontabileă
aleăGrupului.ăDomeniileăcareăimplic ăunăgradămaiăridicatădeăcomplexitateă iădeăaplicareăaăacestorăra ionamenteăsauă
celeăînăcareăipotezeleă iăestim rileăauăunăimpactăsemnificativăasupraăsitua iilorăfinanciareăconsolidateăsuntăprezentateă
în Nota 5.

2.1.1.ăContinuitateaăactivit iiă

ăăăăăăăăăăPrincipaleleăpoliticiăcontabileăaplicateălaăîntocmireaăacestorăsitua iiăfinanciareăconsolidateăsuntăprezentateămaiă
jos.ăAcesteăpoliticiăauăfostăaplicateăconsecventăînăto iăaniiăprezenta i,ădac ănuăseăspecific ăcontrariul.

2.1 Bazele întocmirii

ăăăăăăăăăăSitua iileăfinanciareăconsolidateăaleăDaforaăSAăauăfostăîntocmiteăinăconformitateăcuăStandardeleăInterna ionaleă
deăRaportareăFinanciar ă(„IFRS”) iăcuăInterpret rileăIFRIC,ăa aăcumăauăfostăadoptateădeăUniuneaăEuropean .ă
Situa iileăfinanciareăconsolidateăauăfostăîntocmiteăînăbazaăconven ieiăcostuluiăistoric,ăa aăcumăauăfostămodificateăînă
urmaăreevalu riiăimobiliz rilorăcorporaleă iăaăactivelorăfinanciareădisponibileăpentruăvânzareălaăvaloareaăjust ăprină
capitalurile proprii.

2. SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE

          Investi iaăînăgrupulăSalflomăaăfostăreclasificataălaăîntreprinderiăasociate,ădeoareceăsocietat ileăcareăfacăparteă
dinăgrupăseăaflauăînăinsolven ăsiăcontrolulăaăfostăpierdut.ăÎnăcazulăSalconservăSAă iăSalconservăTradeăSRLăs-aă
pronun atăînchidereaăproceduriiăinsolven eiă iăradiereaăacestoraădinăregistrulăComer ului.ăAcesteăsociet iănuăsuntă
consolidateăînăprezenteleăsitua iiăfinanciare.
          Dafora Drilling SRLăaăfostăînfiin at ăînăanulă2016,ăaceastaănefiindăconsolidat ădeoareceănuăaădesf urată
activitateădelocădeălaăînfiin are,ăatâtăinvesti ia,ăcâtă iăactiveleăneteăaleăacesteiaăfiindănesemnificativeăpentruăGrup.

          M cel riileăMedia ăSRL controla Salconserv SAăprinăac iunileăcareăreprezint ă75,83șădinădrepturileădeăvotă
iăcareălaărândulăeiăcontrolaăSalconserv Trade SRL,ăacesteăsociet iăformândăîmpreun ăSalflom Grup.ăM cel riileă
Media ăSRLăaveaăcaăobiectădeăactivitateăprocesareaăanimalelorăachizi ionateădeălaăter iăînăabatorulăpropriu,ăînătimpăceă
subsidiaraăacesteia,ăSalconservăSA,ăproduceaămezeluri,ăpateuă iăalteăpreparateădinăcarne.ăOăparteădinăcarneaăprocesat ă
deăc treăM cel riileăMedia ăSRLăeraăvândut ăc treăSalconservăSA.ăSalconservăTradeăSRL,ăsubsidiaraăSalconservă
SA,ăaăfostăînfiin at ăînăanulă2011ăsiăaveaăcaăobiectăprincipalădeăactivitateăcomer ulăcuăridicataăalăc rniiă iăală
produselor din carne.

ăăăăăăăăăăLaădataăîntocmiriiăSitua iilorăFinanciare,ăDaforaăSAăseăafl ăînăperioadaădeăreorganizareădinăcadrulăproceduriiă
generaleădeăinsolven ăaăsociet iiădeschiseălaădataădeă19.06.2015,ăînădosarulănr.1747/85/2015ăaflatăpeărolulă
TribunaluluiăSibiu.ăÎnăcadrulăproceduriiădeăinsolven ăs-aăprocedatălaăevaluareaăîntreguluiăpatrimoniuăalăsociet ii,ă
raportulădeăevaluareăfiindăemisă iădepusălaădosarulăcauzei.

ăăăăăăăăăăÎnăconformitateăcuăprevederileăLegiiănr.85/2014ăprivindăprocedurileădeăprevenireăaăinsolven eiăşiădeăinsolven ,ă
administratorulăjudiciarăCITRăFilialaăClujăSPRLăaăîntocmităTabelulădefinitivăalăcrean elor,ăcareăaăfostăpublicatăînă
BuletinulăProcedurilorădeăInsolven ănr.22312ădină07ădecembrieă2016.

ăăăăăăăăăăÎnăvedereaăcontinu riiăactivit iiăadministratorulăjudiciarăCITRăFilialaăClujăSPRLăaădepusăînădataădeă
09.12.2016ălaădosarulăcauzeiăPlanulădeăreorganizareăaăactivit iiăsociet ii,ăacestaăfiindăaprobatădeăc treăAdunareaă
CreditorilorăDaforaăSAădinădataădeă30.12.2016,ăconformăProcesuluiăverbalădeă edin ănr.992/30.12.2016ăcuăvotulăaă4ă
dinăceleă5ăcategoriiădeăcrean e,ăpublicatăînăBuletinulăProcedurilorădeăInsolven ănr.105/04.01.2017.
ăăăăăăăăăăPlanulădeăreorganizareăaăactivit iiăaăfostăconfirmatăprinăSentin aăCivil ănr.250/30.03.2017ăpronun at ădeă
TribunalulăSibiuăînădosarulănr.1747/85/2015.ăPlanulădeăreorganizareăaăactivit iiăesteăimplementat,ăînăcondi iileălegii,ă
subăsupraveghereaăadministratoruluiăjudiciară iăaăjudec toruluiăsindic.
ăăăăăăăăăăÎnăperioadaădeăraportare,ăsocietateaăaăcontractatănoiălucr ri,ăconcentrându- iăresurseleăumane,ătehniceă iă
financiareăînăvedereaăexecut riiăînăceleămaiăbuneăcondi iiăaăproiectelorănoi,ăsocietateaăadoptândăînăcontinuareă
principiulăcontinuit iiăactivit iiălaăîntocmireaăsitua iilorăsaleăfinanciareăindividuale.
ăăăăăăăăăăSocietateaăaădemaratăproceduraădeăvalorificareăaăactivelorăcaăparteăaăplanuluiădeăreorganizare.ăAstfelăc ăauăfostă
efectuateădejaăprimeleădistribuiriăc treăcreditoriădinăvalorific riădeăactive,ăopera ională iădinădebloc riădeăgaran ii.
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2.1.2.ăModific riăaleăpoliticilorăcontabileăşiăinforma iilorădeăfurnizat

•ăIFRSă15ă„Venituriădinăcontracteăcuăclien ii”,ăinclusivăamendamenteleălaăIFRSă15:ăDataăintr riiăînăvigoareăaăIFRSă
15,ăemiseădeăIASB,ăadoptateădeăUEăpeă22ăseptembrieă2016ă(aplicabileăperioadelorăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ă
ianuarie 2018);

ăăăăăăăăăăÎnăprezent,ăIFRSăadoptateădeăUEănuădifer ăsemnificativădeăIFRSăadoptateădeăIASB,ăcuăexcep iaăurm toareloră
standarde,ăamendamenteăsauăîmbun t iriălaăstandardeleă iăinterpret rileăexistente,ăcareănuăauăfostăaprobateăpentruăaăfiă
utilizateălaădataăpublic riiăsitua iilorăfinanciareăindividuale:

• Amendamente la IAS 7: Initia iveădeăprezentareăaăinforma iiloră(aplicabileăperioadelorăanualeăîncepândăcuăsauă
dup ă1ăianuarieă2017);

•ăamendamenteălaăIFRS 11:ăContabilizareaăachizi iilorădeăintereseăînăopera iuniăînăparticipa ie,ăadoptateădeăUEăpeă24ă
noiembrieă2015ă(aplicabileăperioadelorăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2016);

•ăamendamenteălaăIASă16ăşiăIASă38:ăClarificarea metodelor de amortizare acceptabile, adoptate de UE pe 2 
decembrieă2015ă(aplicabileăperioadelorăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2016);

•ăîmbun t iriăanualeălaădiferiteăIFRS-uriă–ăciclulă2012ă–ă2014, adoptate de UE pe 15 decembrie 2015 (aplicabile 
perioadelorăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2016);

•ăamendamenteălaăIAS 1: Ini iativaădeăprezentareăaăinforma iilor,ăadoptateădeăUEăpeă18ădecembrieă2015ă(aplicabileă
perioadelorăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2016);

(a) Standardele si interpretarile în vigoare in perioada curenta

•ăamendamenteălaăIAS 27:ăMetodaăpuneriiăînăechivalen ăînăsitua iileăfinanciareăindividuale,ăadoptateădeăUEăpeă18ă
decembrieă2015ă(aplicabileăperioadelorăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2016);

•ăamendamenteălaăIFRSă10,ăIFRSă12ăşiăIASă28:ăEntit iădeăinvesti ii:ăaplicareaăexcep ieiădeălaăconsolidare,ăadoptateă
deăUEăpeă22ăseptembrieă2016ă(aplicabileăperioadelorăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2016);

ăăăăăăăăăăUrm toareleăstandardeăşiăamendamenteăaleăstandardelorăexistente,ăemiseădeăComitetulăprivindăStandardeleă
Interna ionaleădeăContabilitateă(InternationalăAccountingăStandardăBoardă-ă”IASB”)ăşiăadoptateădeăUniuneaă
European ă(UE)ăauăintratăînăvigoareăpentruăanulăcurent:

•ăIFRSă16ă„Contracteădeăleasing”ă(aplicabilăperioadelorăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2019);

•ăIFRSă14ă„Conturiădeăamânareăaferenteăactivit ilorăreglementate”ă(aplicabil perioadelor anuale începând cu 
sauădup ă1ăianuarieă2016);

(c) Standarde si interpretari emise de IASB, dar inca neadoptate de UE

•ăAmendamenteălaăIASă19:ăPlanuriădeăbeneficiiădefinite:ăcontribu iileăangaja ilor,ăadoptateădeăUEăpeă17ădecembrieă
2014ă(aplicabileăperioadelorăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăfebruarieă2015).

•ăÎmbun t iriăanualeălaăIFRSă–ăciclulă2010ă–ă2012, adoptate de UE pe 17 decembrie 2014 (aplicabile perioadelor 
anualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăfebruarieă2015);

•ăIFRSă9ă„Instrumenteăfinanciare”, adoptate de UE pe 22 noiembrie 2016 (aplicabil perioadelor anuale începând 
cuăsauădup ă1ăianuarieă2018);

ăăăăăăăăăăLaădataăemiteriiăsitua iilorăfinanciareăindividuale,ăurm toareleăstandardeăauăfostăadoptateădeăUE,ăîns ănuă
intraser ăînăvigoare:

(b)ăAmendamenteălaăstandardeăemiseădeăIASBăşiăadoptateădeăUE,ădarăneintrateăînăvigoare

ăăăăăăăăăăAdoptareaăacestorăamendamente,ăinterpret riăsauăîmbun t iriălaăstandardeleăexistenteănuăaădusălaămodific riă
aleăpoliticilorăcontabileăaleăSociet ii.

•ăamendamenteălaăIASă16ă iăIASă41: Plante productive, adoptate de UE pe 23 noiembrie 2015 (aplicabile 
perioadelorăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2016).

ăăăăăăăăăăPrinăurmare,ăSocietateaăăadopt ăînăcontinuareăprincipiulăcontinuit iiăactivit iiălaăîntocmireaăsitua iilorăsaleă
financiare consolidate.

•ăAmendamenteălaăIASă12:ăRecunoaştereaăactivuluiădeăimpozităamânatăpentruăpierderiănerealizateă(aplicabileă
perioadelorăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2017);

•ăAmendamenteălaăIFRSă10ă iăIASă28:ăVânzareaăsauăcontribu iaăcuăactiveăîntreăunăinvestitoră iăasocia iiăs iăsauă
asocierileăînăparticipa iuneă(aplicareaăaăfostăamânat ăpeăoăperioad ănedeterminat );
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•ăIFRICă22ă„Tranzac iiăînăvalut ăşiădecont riăînăavans”ă(aplicabil perioadelor anuale începând cu sau dupa 1 
ianuarie 2018);

ăăăăăăăăăăSoldurileă iătranzac iileăintra-Grup,ăprecumă iăcâ tigurileănerealizateădinătranzac iileăîntreăsociet ileădinăcadrulă
Grupului sunt eliminate.  Pierderile nerealizate sunt, de asemenea, eliminate.  Politicile contabile ale filialelor au fost 
modificateădup ăcazăpentruăaăasiguraăconformitateaăcuăpoliticileăadoptateălaănivelădeăGrup.

2.2 Consolidare

(b)ăTranzac iiă iăintereseăminoritare

(a) Filiale

ăăăăăăăăăăFilialeleăsuntătoateăaceleăentit iăasupraăc roraăGrupulăareăautoritateaădeăaăcontrolaăpoliticileăfinanciareă iă
opera ionale,ădeăregul ăconcomitentăcuăde inereaăaămaiămultădeăjum tateădinădrepturileădeăvot.ăFilialeleăsuntă
consolidateăintegralădeălaădataălaăcareăcontrolulăesteătransferatăGrupuluiă iăsuntădeconsolidateădeălaădataălaăcareă
controlulăînceteaz .

ăăăăăăăăăăGrupulăaplic ăoăpolitic ădeătratareăaătranzac iilorăcuăintereseleăminoritareăcaătranzac iiăcuăp r iăexterneăaleă
Grupului.ăăVânz rileăc treăintereseleăminoritareăauăcaărezultatăcâ tiguriă iăpierderiăpentruăGrupăcareăsuntăreflectateăînă
contulădeăvenită iăpierdere.ăAchizi iileădeălaăintereseleăminoritareăauăcaărezultatăunăfondăcomercial,ăcareăreprezint ă
diferen aădintreăoriceăsum ăpl tit ă iăcapitalulărelevantăachizi ionatădinăvaloareaăcontabil ăaăbunurilorăneteăaleăfilialei.

(c)ăEntit iăasociate

ăăăăăăăăăăEntit iăasociateăsuntătoateăaceleăentit iăasupraăc roraăGrupulăareăoăinfluen ăsemnificativ ,ădarăniciăunăcontrol,ă
asociateădeăregul ăunuiăprocentajăîntreă20șă iă50șădinădrepturileădeăvot.ăăInvesti iileăînăentit iăasociateăsuntă
înregistrateăpeăbazaămetodeiăcapitalurilorăpropriiă iăsuntăini ialărecunoscuteălaăcost.ăăInvesti iileăGrupuluiăînăentit iă
asociateăincludăfondulăcomercialăidentificatălaăachizi ie,ănetădeăoriceăpierdereădinădepreciereăacumulat .

ăăăăăăăăăăParteaăGrupuluiădinăprofitulăsauăpierdereaăpost-achizi ieăaăentit ilorăasociateăesteărecunoscut ăînăcontulădeă
profită iăpierdere,ăiarăparteaădinămi c rileăpost-achizi ieăînărezerveăesteărecunoscut ăînărezerve.ăMi c rileăpost-
achizi ieăcumulateăsuntăajustateăînăfunc ieădeăvaloareaăcontabil ăaăinvesti iei.ăăCândăparteaăGrupuluiădinăpierderileăîntr-
oăentitateăasociat ăesteăegal ăcuăsauădep e teăinteresulăînăentitateaăasociat ,ăincluzândăoriceăcrean eănegarantate,ă
Grupulănuărecunoa teăpierderiăsuplimentare,ăexceptândăcazulăînăcareăaăînregistratăobliga iiăsauăaăf cutăpl iăînănumeleă
entit iiăăasociate.

ăăăăăăăăăăAchizi iaăuneiăfilialeădeăc treăGrupăesteăînregistrat ăînăcontabilitateăpeăbazaămetodeiăachizi iei,ăexceptândăcazulă
înăcareădobânditorulă iăentitateaădobândit ăseăafl ăsubăcontrolăcomun,ăiarăînăacestăcazăentitateaăpredecesoareă
estimeaz ămetodaăcontabil ăaplicat .ăăCostulăuneiăachizi iiăesteăevaluatălaăvaloareaăjust ăaăactivelorăcedate,ăaă
instrumentelorădeăcapitaluriăpropriiăemiseăsauăaăobliga iilorăpreluateălaădataăachizi ieiăplusăcosturileădirectăatribuiteă
achizi iei.ăActiveleă iăpasiveleăidentificabileăachizi ionateă iădatoriileăcontingenteăpreluateăîntr-oăcombinareădeă
întreprinderiăsuntăevaluateăini ialălaăvaloareaăjust ăaăacestoraălaădataăachizi iei,ăindiferentădeăpondereaăintereseloră
minoritare.

ăăăăăăăăăăSumaăcuăcareăcostulădeăachizi ieădep e teăparteaăGrupuluiăprivindăvaloareaăjust ăaăactivelorăneteăidentificabileă
achizi ionateăesteăînregistrat ăcaăfondăcomercial.ăăDac ăcostulădeăachizi ieăesteămaiămicăînăcompara ieăcuăvaloareaă
just ăaăactivelorăneteăaleăfilialeiăachizi ionate,ădiferen aăesteăreflectat ădirectăînăcontulădeăprofită iăpierdere.

•ăAmendamenteălaăIASă40ă„Transferulăinvesti iilorăimobiliare”ă(aplicabile perioadelor anuale incepând cu sau 
dupa 1 ianuarie 2018).

•ăÎmbun t iriăanualeălaădiferiteăIFRS-uriă–ăciclulă2014ă–ă2016ă(aplicabile perioadelor anuale începând cu sau 
dup ă1ăianuarieă2018);

•ăAmendamente la IFRS 4: aplicareaăIFRSă9ă„Instrumenteăfinanciare”ăîmpreun ăcuăIFRSă4ă„Contracteădeă
asigurare”ă(aplicabileăperioadelorăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2018);

•ăAmendamente la IFRS 2: Clasificareaăşiăevaluareaătranzac iilorădeăplat ăpeăbaz ădeăac iuniă(aplicabileăperioadeloră
anualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2018);

•ăClarificari la IFRS 15: Venituriădinăcontracteăcuăclien iiă(aplicabileăperioadelorăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ă
ianuarie 2018);
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b)ăveniturileă iăcheltuielileăpentruăfiecareăcontădeăprofită iăpierdereăsuntăconvertiteălaăcursulădeăschimbămediuă(cuă
excep iaăcazuluiăînăcareăaceast ămedieănuăaproximeaz ăînămodărezonabilăefectulăcumulatăalăcursuluiădeăschimbădeălaă
dateleătranzac iilor,ăcazăînăcareăveniturileă iăcheltuielileăsuntăconvertiteălaăcursulădeăschimbădeălaădateleătranzac iilor).
c)ătoateădiferen eleădeăcursăvalutarăsuntărecunoscuteădreptăcomponenteăseparateăaleăcapitalurilorăproprii.

2.4ăConversiaăînămoned ăstr in

2.5ăContabilitateaăhiperinfla iei

ăăăăăăăăăEconomiaăromâneasc ăaătrecutăprinăperioadeădeăinfla ieărelativăridicat ă iăaăfostăconsiderat ăhiperinfla ionist ă
conformăIASă29ă„Raportareaăfinanciar ăînăeconomiileăhiperinfla ioniste”ă(“IASă29”).

ăăăăăăăăăăLaăconsolidare,ădiferen eleădeăcursăvalutarărezultateădinăconversiaăinvesti iilorăneteăînăopera iuniăstr ine,ăaă
împrumuturiloră iăcelorlalteăinstrumenteămonetareădesemnateăcaăinstrumenteădeăacoperireăpentruăastfelădeăinvesti iiă
suntăînregistrateăînăcapitalurileăproprii.ăAtunciăcândăoăopera iuneăstr in ăesteăînstr inat ăsauăvândut ăpar ial,ă
diferen eleădeăcursăvalutarăînregistrateăînăcapitalăsuntărecunoscuteăînăsitua iaăvenituriloră iăcheltuielilorăcaăparteădină
câ tigulăsauăpierdereaădinăvânzare.

(b)ăTranzac iiăşiăsolduri

ăăăăăăăăăăTranzac iileăînămoned ăstr in ăsuntăconvertiteăînămoned ăfunc ional ăfolosindăcursulădeăschimbăvalabilălaădataă
tranzac iilor.ăăCâştigurileăşiăpierderileărezultateădinădiferen eleădeăcursăvalutarăînăurmaăîncheieriiăacestorătranzac iiăşiă
dinăconversiaălaăfinalulăexerci iuluiăfinanciar,ălaăcursulădeăschimbădeălaăsfârşitulăanuluiăăaăactivelorămonetareăşiă
obliga iilorădenominateăînămoned ăstr in ăseăreflect ăînăcontulădeăprofităşiăpierdere,ăcuăexcep iaăcazuluiăînăcareăsuntă
înregistrateăînăcapitaluriăpropriiăcaăinstrumenteădeăacoperireăaăfluxurilorădeătrezorerieăîmpotrivaăriscurilorăşiăcaăă
instrumenteădeăacoperireăaăinvesti ieiăneteăîmpotrivaăriscurilor.

ăăăăăăăăăăCâ tigurileă iăpierderileădinăcursulădeăschimbăcareăseărefer ălaăîmprumuturiă iălaănumerară iăechivalenteădeă
numerarăsuntăprezentateăînăcontulădeăprofită iăpierdereăînăcadrulă„veniturilorăsauăcheltuielilorăfinanciare”.ăăToateă
celelalteăcâ tiguriă iăpierderiădinăcursulădeăschimbăsuntăprezentateăînăcontulădeăprofită iăpierdereăînăcadrulă„ăalteă
(pierderi)/câ tiguriăfinanciareă–ănet”.

ăăăăăăăăăăRezultateleă iăpozi iaăfinanciar ăaătuturorăentit ilorădinăcadrulăGrupuluiă(niciunaăexprimat ăînămonedaăuneiă
economiiăhiperinfla ioniste)ăaăc rorămoned ăfunc ional ădifer ădeăceaădeăprezentareăsuntăconvertiteăînămonedaădeă
prezentare astfel:

(a)ăMonedaăfunc ional ăşiădeăprezentare
ăăăăăăăăăăElementeleăcuprinseăînăsitua iileăfinanciareăaleăsocietatiiăsuntăevaluateăînămonedaămediuluiăeconomicăprimarăînă
careăaceastaăîşiădesf şoar ăactivitateaă(„monedaăfunc ional ”).ăSitua iileăfinanciareăconsolidateăsuntăprezentateăînă
“Leiăromâneşti”ă(“RON”),ăcareăesteămonedaăfunc ional ăşiădeăprezentareăaăsocietatii.

2.3 Raportarea pe segmente

a)ăactivulă iăpasivulăfiec ruiăbilan ăcontabilăprezentatăseăconvertescăpeăbazaăcursuluiădeăînchidereădeălaădataăbilan uluiă
contabil respectiv.

ăăăăăăăăăăFondulăcomercială iăajust rileădeăvaloareăjust ăcareărezult ălaăachizi ionareaăuneiăentit iădinăstr in tateăsuntă
tratateăcaă iăactiveă iădatoriiăaleăentit iiăstr ineă iăreevaluateălaăcursulădeăînchidere.

ăăăăăăăăăăCâ tigurileănerealizateădinătranzac iileăîntreăGrupă iăentit ileăasociateăsuntăeliminateăînăfunc ieădeăinteresulă
Grupuluiăînăentit ileăasociate.ăăPierderileănerealizateăsuntădeăasemeneaăeliminateădac ătranzac iaănuăprezint ăprobeă
aleădeprecieriiăactivuluiătransferat.ăăPoliticileăcontabileăaleăentit ilorăasociateăauăfostămodificateădup ăcazăpentruăaă
asiguraăconsecven aăcuăpoliticileăadoptateădeăGrup.
ăăăăăăăăăăCâ tigurileă iăpierderileădinădilu ieărezultateădinăinvesti iileăînăentit iăasociateăsuntărecunoscuteăînăcontulădeă
profită iăpierdere.

ăăăăăăăăăăRaportareaăpeăsegmenteădeăactivitateăseăfaceăîntr-unămodăconsecventăcuăraportareaăintern ăc treăprincipalulă
factorădecizionalăopera ional.ăPrincipalulăfactorădecizionalăopera ional,ăcareăesteăresponsabilăcuăalocareaăresurselorăşiă
evaluareaăperforman eiăsegmentelorădeăactivitate,ăaăfostăidentificatăcaăfiindăadministratorulăspecialăcareăiaădeciziileă
strategice.ăActivitateaăsociet iiăseădesf oar ăsubăsupraveghereaăadministratoruluiăjudiciar.
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ăăăăăăăăăăFondulăcomercialăesteătestatăanualăpentruădepreciereă iăînregistratălaăcost,ăminusăpierderileădinădepreciereă
cumulate.ăăPierderileădinădepreciereăaferenteăfonduluiăcomercialănuăseăreverseaz .ăăCâ tigulăsauăpierdereaădină
vânzareaăuneiăentit iăincludeăvaloareaăcontabil ăaăfonduluiăcomercialăaferentăentit iiăvândute.

ăăăăăăăăăăFondulăcomercialăesteăalocatăunit ilorăgeneratoareădeănumerarăînăscopulătest riiădeprecierii.ăAlocareaăseăfaceă
c treăaceleăunit iăgeneratoareădeănumerarăsauăgrupuriădeăunit iăgeneratoareădeănumerarăestimateăc ăvorăbeneficiaă
dinăcombin rileădeăîntreprinderiăînăcareăapareăfondulăcomercialăînăfunc ieădeăsegmentulădeăactivitate.

ăăăăăăăăăă-ăCl diriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă25ă–ă60ăani
ăăăăăăăăăă-ăInstala iiătehniceăşiămaşiniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ă–ă18ăani
ăăăăăăăăăă-ăMijloaceădeătransportăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ă–ă5ăani
ăăăăăăăăăă-ăEchipamenteădeăbirouăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ă–ă16ăani

ăăăăăăăăăăMajor rileăvaloriiăcontabileărezultateădinăreevaluareaăterenuriloră iăcl dirilorăsuntăcreditateălaă„rezerveădină
reevaluare”ădinăcapitalurileăproprii.ăDiminu rileăcareăcompenseaz ămajor rileăaferenteăaceluia iăactivăsuntă
înregistrateăal turiădeăalteărezerveădirectăînăcapitalurileăproprii;ătoateăcelelalteădiminu riăsuntăînregistrateăînăcontulădeă
profită iăpierdere.ăSumeleăînregistrateăînărezerveleădeăreevaluareăsuntătransferateăînărezultatulăreportatălaăsfâr itulă
durateiădeăvia ăutil ăaăactivuluiăsauăcândăactivulăesteăderecunoscut.

ăăăăăăăăăăCheltuielileăcuărepara iiă iăîntre inereăsuntăînregistrateăînăsitua iaăvenituriloră iăcheltuielilorăînăperioadaă
financiar ăînăcareăsuntăefectuate.ăCosturileăînlocuiriiăcomponentelorămajoreăaleăelementelorădeăimobiliz riăcorporaleă
iăechipamentelorăsuntăcapitalizateăcândăcomponenteleăînlocuiteăsuntăscoaseădinăuz.
ăăăăăăăăăăCâ tigurileă iăpierderileădinăelimin rileădeterminateădeăcomparareaăîncas rilorăcuăvalorileăcontabileăsuntă
recunoscuteăînăcontulădeăprofită iăpierdere.

ăăăăăăăăăIASă29ăimpuneăcaăsitua iileăfinanciareăîntocmiteăînămonedaăuneiăeconomiiăhiperinfla ionisteăs ăfieăretratateăînă
termeniiăputeriiădeăcump rareădeălaădataăbilan ului.ăSumeleăexprimateăînătermeniiăputeriiădeăcump rareălaă31.12.2003ă
(dataădeăîncetareăaăhiperinfla iei)ăsuntătratateăcaăbaz ăpentruăvalorileăcontabileădinăacesteăsitua iiăfinanciare.
ăăăăăăăăăGrupulăaădecisăreflectareaăimpactuluiăaplic riiăIASă29ăînăsitua iileăfinanciareăîntocmiteălaă31ădecembrieă2011.

ăăăăăăăăăăTerenurileă iăcl dirileăsuntăprezentateălaăvaloareaăjust ,ăpeăbazaăevalu rilorăperiodice,ăcelăpu inăoădat ălaătreiă
ani,ăefectuateădeăc treăevaluatoriăexterniăindependen i,ăminusăamortizareaă iădepreciereaăulterioareăpentruăcl diri.ăă
Oriceăamortizareăcumulat ălaădataăreevalu riiăesteăeliminat ădinăvaloareaăcontabil ăbrut ăaăactivului,ăiarăvaloareaănet ă
esteăînregistrat ăcaăvaloareăreevaluat ăaăactivului.ăToateăcelelalteăimobiliz riăcorporaleăsuntăînregistrateălaăcostăistorică
minusăamortizarea.ăCostulăistoricăincludeăcheltuielileăcareăpotăfiăatribuiteăînămodădirectăachizi ieiăelementeloră
respective.

ăăăăăăăăăăCheltuielileăulterioareăsuntăincluseăînăvaloareaăcontabil ăaăactivuluiăsauărecunoscuteăcaăactivăseparat,ădup ăcaz,ă
doarăcândăintrareaădeăbeneficiiăeconomiceăviitoareăpentruăGrupăasociateăelementuluiăesteăprobabil ăiarăcostulă
elementului respectiv poate fi evaluat în mod credibil.

ăăăăăăăăăăTerenurileănuăseăamortizeaz .ăăAmortizareaăaltorăelementeădeăimobiliz riăcorporaleăesteăcalculat ăpeăbazaă
metodeiăliniareăînăvedereaădiminu riiăvaloriiăreevaluateăaăfiec ruiăactivăpân ălaăvaloareaăsaărezidual ăpeăparcursulă
durateiăsaleădeăvia ăutil ,ădup ăcumăurmeaz :

ăăăăăăăăăăValoareaărezidual ăaăunuiăactivăesteăvaloareaăestimat ăob inut ădeăGrupădinăeliminareaăactivuluiărespectivă
minusăcosturileăestimateăaleăelimin rii,ăînăcazulăînăcareăactivulăareădejaăvechimeaă iăcorespundeăcondi iilorăaferenteă
sfâr ituluiăvie iiăutileăaăacestuia.ăăValoareaărezidual ăaăunuiăactivăesteăzeroăînăcazulăînăcareăGrupulăestimeaz ă
utilizareaăactivuluiăpân ălaăsfâr itulăvie iiăfiziceăaăacestuia.ăăValorileărezidualeăaleăactiveloră iădurateleădeăvia ăutil ă
suntărevizuite,ă iăajustateăînămodăcorespunz tor,ălaăfiecareădat ăaăbilan uluiăcontabil.

2.7ăImobiliz riănecorporale

(a) Fondul comercial

2.6ăImobiliz riăcorporale

ăăăăăăăăăăFondulăcomercialăreprezint ăvaloareaăcuăcareăcostulăuneiăachizi iiădep e teăvaloareaăjust ăaăactivelorăneteă
identificabileăde inuteăînăfilialaăachizi ionat ,ălaădataăachizi iei.ăăFondulăcomercialăaferentăachizi iilorădeăfilialeăesteă
inclusăînă„imobiliz rileănecorporale”.
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ăăăăăăăăăăLicen eleăachizi ionateăaferenteădrepturilorădeăutilizareăaăprogramelorăinformaticeăsuntăcapitalizateăpeăbazaă
costurilorăînregistrateăcuăachizi ionareaă iăpunereaăînăfunc iuneăaăprogramelorăinformaticeărespective.ăăAcesteăcosturiă
suntăamortizateăpeădurataădeăvia ăutil ăestimat ăaăacestoraă(treiăpân ălaăcinciăani).ăCosturileăaferenteădezvolt riiăsauă
între ineriiăprogramelorăinformaticeăsuntărecunoscuteădreptăcheltuieliăînăperioadaăînăcareăsuntăefectuate.

ăăăăăăăăăăActiveleăimobilizateă(sauăGrupurileădestinateăced rii)ăsuntăclasificateăcaăactiveăde inuteăpentruăvânzareăatunciă
cândăvaloareaăcontabil ăurmeaz ăs ăfieărecuperat ăînăprincipalăprinăvânzare,ăiarăvânzareaăesteăconsiderat ăfoarteă
probabil .ăăAcesteaăsuntăînregistrateălaăvaloareaăceaămaiămic ădintreăvaloareaăcontabil ă iăvaloareaăjust ămaiăpu ină
costurileădeăvânzare,ădac ăvaloareaăcontabil ăurmeaz ăs ăfieărecuperat ăînăprincipalăprinăvânzareă iănuăprinăutilizareaă
sa în continuare.

ăăăăăăăăăăActiveleăfinanciareăevaluateălaăvaloareaăjust ăprinăcontulădeăprofită iăpierdereăsuntăactiveăde inuteăspreă
tranzac ionare.ăUnăactivăfinanciarăesteăclasificatăînăaceast ăcategorieădac ăesteăachizi ionatăînăprincipalăînăscopulă
tranzac ion riiăpeătermenăscurt.ăInstrumenteleăderivateăsuntădeăasemeneaăclasificateăcaăde inuteăînăscopulă
tranzac ion rii,ăcuăexcep iaăcazuluiăînăcareăsuntădesemnateăcaăinstrumenteădeăacoperireăaăriscurilor.ăăActiveleădină
aceast ăcategorieăsuntăclasificateăcaăactiveăcirculante.

(b)ăÎmprumuturiăşiăcrean e
ăăăăăăăăăăÎmprumuturileă iăcrean eleăsuntăactiveăfinanciareănederivateăcuăpl iăfixeăsauădeterminabileă iăcareănuăsuntă
cotateăpeăoăpia ăactiv .ăEleăsuntăincluseăînăactiveleăcirculante,ăcuăexcep iaăcelorăcareăauăoăperioad ădeămaturitateămaiă
mare de 12 luni de la finalul perioadei de raportare.

ăăăăăăăăăăGrupulăî iăclasific ăactiveleăfinanciareăînăurm toareleăcategorii:ăevaluateălaăvaloareaăjust ăprinăcontulădeăprofită
iăpierdere,ăîmprumuturiă iăcrean e,ă iădisponibileăpentruăvânzare.ăClasificareaăseăfaceăînăfunc ieădeăscopulăînăcareăauă
fostăachizi ionateăactiveleăfinanciare.ăConducereaăstabile teăclasificareaăacestorăactiveăfinanciareălaămomentulă
recunoa teriiăini iale.

ăăăăăăăăăăActiveleăcareăauăoădurat ădeăvia ăutil ănedeterminat ănuăsuntăamortizateă iăsuntărevizuiteăanualăpentruă
identificareaăpierderilorădinădepreciere.ăActiveleăceăsuntăsupuseăamortiz riiăsuntărevizuiteăpentruăidentificareaă
pierderilorădinădepreciereăoriădeăcâteăoriăevenimenteăsauăschimb riăînăcircumstan eăindic ăfaptulăc ăvaloareaăcontabil ă
nuămaiăpoateăfiărecuperat .ăăPierdereaădinădepreciereăesteăreprezentat ădeădiferen aădintreăvaloareaăcontabil ă iă
valoareaărecuperabil ăaăactivuluiărespectiv.ăăValoareaărecuperabil ăesteămaximulădintreăvaloareaăjust ăaăactivuluiă
minusăcosturileădeăvânzareă iăvaloareaădeăutilizare.ăÎnăscopulăevalu riiădeprecierii,ăactiveleăsuntăgrupateăpân ălaăcelă
maiămicănivelădeădetaliuăpentruăcareăpotăfiăidentificateăfluxuriăindependenteădeănumerară(unit iăgeneratoareădeă
numerar). Activele nefinanciare, altele decât fondul comercial, care au suferit deprecieri sunt revizuite în vederea 
uneiăposibileăstorn riăaădeprecieriiălaăfiecareădat ădeăraportare.

2.9ăActiveăimobilizateăde inuteăînăscopulăvânz riiă(sauăGrupuriădestinateăced rii)ă

(b) Programe informatice

(a)ăActiveăfinanciareălaăvaloareaăjust ăprinăcontulădeăprofităşiăpierdere

ăăăăăăăăăăAcesteaăsuntăclasificateăcaăactiveăpeătermenălung.ăÎmprumuturileă iăcrean eleăsuntăclasificateăcaă iă„numerară iă
echivalenteădeănumerar”,ărespectivăcaă iă„clien iă iăalteăcrean e”ăînăbilan ulăcontabil.

c) Active financiare disponibile pentru vânzare

          Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt instrumente nederivate care fie sunt clasificate în mod 
specificăînăaceast ăcategorieăsauănuăseăîncadreaz ăînăniciăunaădinăcelelalteăcategorii.ăEleăsuntăincluseăînăactiveleăpeă
termenălung,ăcuăexcep iaăcazuluiăînăcareăconducereaăinten ioneaz ăs ăînstr inezeăinvesti iileăînătermenădeă12ăluniădeălaă
finalul perioadei de raportare.

2.10 Active financiare

2.8 Deprecierea activelor nefinanciare

2.10.1 Clasificare
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ăăăăăăăăăăGrupulăestimeaz ălaăsfâr itulăfiec reiăperioadeădeăraportareădac ăexist ăprobeăobiectiveăconformăc roraăunăactivă
financiar sau un Grup de active financiare este depreciat. Un activ financiar sau un Grup de active financiare este 
depreciată iăsuntăsuportateăpierderiădinădepreciereădac ,ă iănumaiădac ,ăexist ădoveziăobiectiveăaleădeprecieriiăcaă
rezultatăalăunuiaăsauămaiămultorăevenimenteăcareăauăap rutădup ărecunoa tereaăini ial ăaăactivuluiă(ună„evenimentă
careăocazioneaz ăpierderi”)ă iădac ăacelăevenimentă(sauăevenimente)ăcareăocazioneaz ăpierderiăareă(au)ăunăimpactă
asupra fluxurilor de trezorerie viitoare estimate ale activului financiar sau ale Grupului de active financiare care 
poate fi estimat în mod fiabil.

ăăăăăăăăăăCriteriileăutilizateădeăGrupăpentruăaăstabiliădac ăexist ădoveziăobiectiveăprivindăexisten aăuneiăpierderiădină
depreciere includ:

ă-ădispari iaăpie eiăactiveăpentruăacelăactivăfinanciarădinăcauzaădificult ilorăfinanciare;ăsau
ă-ădateăobservabileăindic ăfaptulăc ăexist ăoădiminuareăm surabil ăaăfluxurilorădeătrezorerieăviitoareăestimateădintr-ună
portofoliuădeăactiveăfinanciareădeălaărecunoa tereaăini ial ăaăacelorăactive,ăchiarădac ădiminuareaănuăpoateăfiăînc ă
identificat ăcuăactiveleăfinanciareăindividualeădinăportofoliu,ăinclusiv:
(i)ăschimb riănefavorabileăînăstatutulădeăplat ăalădebitorilorădinăportofoliu;
(ii)ăcondi iiăeconomice,ălaănivelăna ionalăsauălocal,ăcorelateăcuăînc lcareaăcondi iilorăini ialeăaleăactivelorădină
portofoliu.

(a) Active înregistrate la cost amortizat

2.11 Compensarea instrumentelor financiare

ăăăăăăăăăăActiveleă iădatoriileăfinanciareăsuntăcompensate,ăiarăvaloareaănet ăesteăraportat ăînăbilan ulăcontabilănumaiă
atunciăcândăexist ădreptulălegalăaplicabilădeăaăcompensaăsumeleărecunoscuteă iăexist ăinten iaădeăaăcompensaăpeăbaz ă
net ăsauădeăaăvalorificaăactivulă iădeăaăcompensaădatoriaăînăacela iătimp.

2.12 Deprecierea activelor financiare

2.10.2ăRecunoaştereăşiăevaluare

ăăăăăăăăăăAchizi iileă iăvânz rileăregulateădeăactiveăfinanciareăsuntărecunoscuteălaădataătranzac ion riiă–ădataălaăcareă
Grupulăseăangajeaz ăs ăcumpereăsauăs ăvând ărespectivulăactiv.ăInvesti iileăsuntărecunoscuteăini ialălaăvaloareaăjust ă
plusăcheltuielileădeătranzac ionareăpentruătoateăactiveleăfinanciareăneînregistrateălaăvaloareaăjust ăprinăcontulădeăprofită
iăpierdere.ăActiveleăfinanciareăevaluateălaăvaloareaăjust ăprinăcontulădeăprofită iăpierdereăsuntărecunoscuteăini ialălaă
valoareaăjust ,ăiarăcosturileădeătranzac ionareăsuntătrecuteălaăcheltuieliăînăcontulădeăprofită iăpierdere.ăActiveleă
financiareăînceteaz ăs ămaiăfieărecunoscuteăînămomentulăînăcareădreptulădeăaăîncasaăfluxuriădeătrezorerieădinăinvesti iiă
expir ăsauăesteătransferat,ăiarăGrupulătransfer ătoateăriscurileă iăbeneficiileăaferenteădreptuluiădeăproprietate.ăActiveleă
financiareădisponibileăpentruăvânzareăsuntăînregistrateăulteriorălaăvaloareaăjust .ăăÎmprumuturileă iăcrean eleăsuntă
înregistrate la cost amortizat pe baza metodei dobânzii efective.

ăăăăăăăăăăModific rileăvaloriiăjusteăaătitlurilorămonetareă iănemonetareăclasificateăcaădisponibileăpentruăvânzareăsuntă
recunoscute în alte elemente ale rezultatului global.

ăăăăăăăăăăAtunciăcândătitlurileădeăvaloareăclasificateăcaădisponibileăpentruăvânzareăsuntăvânduteăsauădepreciate,ăajust rileă
cumulateăaleăvaloriiăjusteărecunoscuteăînăcapitalurileăpropriiăsuntăincluseăînăsitua iaăvenituriloră iăcheltuielilorălaă
„câ tiguriă iăpierderiădinătitluriădeăplasament”.

          Dobânzile aferente titlurilor disponibile pentru vânzare calculate pe baza metodei dobânzii efective sunt 
recunoscuteăînăsitua iaăvenituriloră iăcheltuielilorăînăcadrulăaltorăvenituri.ăăDividendeleăaferenteăactivelorăfinanciareă
disponibileăpentruăvânzareăsuntărecunoscuteăînăsitua iaăvenituriloră iăcheltuielilorălaăalteăvenituriăatunciăcândăseă
stabile teădreptulăGrupuluiădeăaăleăîncasa.

-ădificultateăfinanciar ăsemnificativ ăaăemitentuluiăsauădebitorului;
-ăoăînc lcareăaăcontractului,ăcumăarăfiăneplataăsauăîntârzieriălaăplataădobânziiăsauăaăcreditului;
-ăGrupul,ădinămotiveăeconomiceăsauăjuridiceălegateădeădificultateaăfinanciar ăaădebitorului,ăacord ădebitoruluiăoă
concesiune pe care creditorul nu ar fi avut-o altfel în vedere;
-ăprobabilitateaăcaădebitorulăs ăintreăînăprocedur ădeăfalimentăsauăreorganizareăfinanciar ;

ăăăăăăăăăăGrupulăestimeaz ămaiăîntâiădac ăexist ădoveziăobiectiveăaleădeprecierii.
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ăăăăăăăăăăCrean eleăcomercialeăsuntăsumeleădatorateădeăclien iăpentruăm rfurileăvânduteăsauăserviciileăprestateăînăcursulă
normalăalăactivit ii.ăDac ăseăestimeaz ăc ăacesteaăvorăfiăcolectateăînătermenădeăunăanăsauămaiăpu inădeăunăană(sauămaiă
târziu,ăînăcursulănormalăalăactivit ii),ăvorăfiăclasificateăcaăactiveăcirculante.ăÎnăcazăcontrar,ăvorăfiăprezentateăcaăactiveă
imobilizate.

2.13 Stocuri

ăăăăăăăăăăStocurileăsuntăînregistrateălaăceaămaiămic ăvaloareădintreăcostă iăvaloareaărealizabil ănet .ăCostulăesteă
determinatăpeăbazaămetodeiăprimulăintrat,ăprimulăie ită(FIFO).ăCostulăproduselorăfiniteă iăproduc ieiăînăcursădeă
execu ieăincludeămateriiăprime,ăfor aădeămunc ădirect ,ăalteăcosturiădirecteă iăcheltuielileădeăproduc ieăindirecteă
aferenteă(peăbazaăcapacit iiănormaleădeăexploatare),ădarăexcludeăcosturileălegateădeăîmprumuturi.ăÎnăcursulănormalăală
activit ii,ăvaloareaărealizabil ănet ăesteăestimat ăpeăbazaăpre uluiădeăvânzareădiminuatăcuăcheltuielileădeăvânzareă
variabileăaferente.ăAcoloăundeăesteănecesar,ăsuntăconstituiteăprovizioaneăpentruăstocuriăcuămi careălent ă iăuzateăfizică
sau moral.

2.14ăCrean eăcomerciale

(b)ăActiveăclasificateăcaădisponibileăînăvedereaăvânz rii

ăăăăăăăăăăGrupulăestimeaz ălaăsfâr itulăfiec reiăperioadeădeăraportareădac ăexist ăprobeăobiectiveăconformăc roraăunăactivă
financiar sau un Grup de active financiare este depreciat. 

ăăăăăăăăăăPentruătitlurileădeăcrean ,ăGrupulăutilizeaz ăcriteriileămen ionateălaăpunctulă(a)ăanterior.ă
ăăăăăăăăăăÎnăcazulătitlurilorădeăplasamentăclasificateăcaădisponibileăpentruăvânzare,ăoăsc dereăsemnificativ ăsauăprelungit ă
aăvaloriiăjusteăaătitluluiădeăvaloareăsubăcostăeste,ădeăasemenea,ăoădovad ăaădeprecieriiăactivelor.

ăăăăăăăăăăDac ăexist ăastfelădeădoveziăpentruăactiveleăfinanciareădisponibileăînăvedereaăvânz rii,ăpierdereaăcumulat ăă–ă
m surat ăcaădiferen aădintreăcostulădeăachizi ieă iăvaloareaăjust ăcurent ,ămaiăpu inăoriceăpierdereădinădepreciereă
aferent ăaceluiăactivăfinanciar,ărecunoscut ăanteriorăînăprofităsauăpierdereă–ăesteăeliminat ădinăcapitalurileăpropriiă iă
recunoscut ăînăcontulădeăprofită iăpierdereăconsolidat.ăPierderileădinădepreciereărecunoscuteăînăcontulădeăprofită iă
pierdereăconsolidatăpentruăinstrumenteleădeăcapitaluriăpropriiănuăsuntăstornateăprinăcontulădeăprofită iăpierdereă
consolidat.

ăăăăăăăăăăDac ,ăîntr-oăperioad ăulterioar ,ăvaloareaăjust ăaăunuiăinstrumentădeădatorieăclasificatăcaădisponibilăpentruă
vânzareăcre teă iăaceast ăcre tereăpoateăfiăconectat ăînămodăobiectivăcuăunăevenimentăcareăaăavutălocădup ă
recunoa tereaădeprecieriiăînăprofităsauăpierdere,ăpierdereaădinădepreciereăesteăstornat ăprinăcontulădeăprofită iăpierdereă
consolidat.

ăăăăăăăăăăCrean eleăcomercialeăsuntărecunoscuteăini ialălaăvaloareaăjust ,ăiarăulteriorăevaluateălaăcostulăamortizatăpeăbazaă
metodeiădobânziiăefective,ămaiăpu inăprovizionulăpentruădepreciere.

ăăăăăăăăăăAjustareaăpentruădepreciereaăcrean elorăcomercialeăseăconstituieăînămomentulăînăcareăexist ădoveziăobiectiveă
c ăGrupulănuăvaăputeaăcolectaătoateăsumeleăcareăîiăsuntădatorateăconformăcondi iilorăini ialeăaleăcrean elor.

ăăăăăăăăăăValoareaăpierderiiăesteăm surat ăcaădiferen aădintreăvaloareaăcontabil ăaăactivuluiă iăvaloareaăactualizat ăaă
fluxurilorădeătrezorerieăviitoareăestimateă(excluzândăpierderileăviitoareădinăcredite,ăcareănuăauăfostăînc ăînregistrate)ă
actualizateălaărataădobânziiăefectiveăini ialeăaăactivuluiăfinanciar.

ăăăăăăăăăăValoareaăcontabil ăaăactivuluiăesteăredus ă iăvaloareaăpierderiiăesteărecunoscut ăînăsitua iaăconsolidat ăaă
venituriloră iăcheltuielilor.ăDac ăunăîmprumutăsauăoăinvesti ieăp strat ăpân ălaăscaden ăareăoărat ăvariabil ăaă
dobânzii,ărataădeăactualizareăpentruăm surareaăoric reiăpierderiădinădepreciereăesteărataăactual ăaădobânziiăefectiveă
determinateăînăbazaăcontractului.ăCaăsolu ieăpractic ,ăGrupulăpoateăm suraădepreciereaăpeăbazaăvaloriiăjusteăaă
instrumentului,ăfolosindăunăpre ădeăpia ăobservabil.

ăăăăăăăăăăDac ,ăîntr-oăperioad ăulterioar ,ăvaloareaăpierderiiădinădepreciereăseădiminueaz ă iădiminuareaăpoateăfiă
conectat ăînămodăobiectivăcuăunăevenimentăcareăaăavutălocădup ărecunoa tereaădeprecieriiă(cumăarăfiăoăîmbun t ireăaă
ratinguluiădeăcredităalădebitorului),ăreluareaăpierderiiădinădepreciereărecunoscuteăanteriorăesteărecunoscut ăînăcontulă
deăprofită iăpierdereăconsolidat.
ăăăăăăăăăăTestareaădeprecieriiăcrean elorăcomercialeăesteădescris ăînănotaă2.14.
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2.18 Împrumuturi

ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăsuntărecunoscuteăini ialălaăvaloareaăjust ăaăsumeiăîncasate,ănetădeăcosturileădeătranzac ionare.ăÎnă
perioadeleăurm toare,ăîmprumuturileăsuntăînregistrateălaăcostăamortizat;ădiferen eleădintreăsumeleăprimiteă(neteădeă
costurileădeătranzac ionare)ă iăvaloareaădeăr scump rareăfiindărecunoscuteăînăcontulădeăprofită iăpierdereăpeădurataă
contractului de împrumut utilizând metoda dobânzii efective.

2.17 Datorii comerciale

ăăăăăăăăăăPentruăsitua iaăfluxuluiădeănumerar,ănumerarulă iăechivalenteleăacestuiaăcuprindănumerarăînăcas ,ădepoziteă
bancareălaăvedere,ăalteăinvesti iiăfinanciareăpeătermenăscurtăcuălichiditateămareăcuăscaden eăini ialeădeătreiăluniăsauămaiă
pu in,ăfacilit iădeădescoperitădeăcontă iăparteaăpeătermenăscurtă iălungăaăconturilorăbancareărestric ionate.ăăÎnăbilan ,ă
descoperitul de cont este prezentat la împrumuturi, în cadrul datoriilor curente.
ăăăăăăăăăăSumeleăaflateăînăconturileădeădisponibilăbancarăaferenteăgaran iilorădeăbun ăexecu ieăre inuteăînăconturileă
societ iiădarălaădispozi iaăclien ilorăsuntăeviden iateălaăactiveăimobilizateă(por iuneaăcuăscaden aăpesteăunăan)ă iălaă
activeăcirculanteă(por iuneaăcuăscaden ăsubăunăan).

2.16 Capital social

ăăăăăăăăăăAc iunileăsuntăclasificateădreptăcapitaluriăproprii.ăAc iunileăpreferen ialeăcareăseăr scump r ăobligatoriuăsuntă
clasificate ca datorii.

ăăăăăăăăăăCosturileăincrementaleădirectăatribuibileăemisiuniiădeănoiăac iuniăsauăop iuniăsuntăprezentateăcaăoădeducere,ănetă
deăimpozit,ăînăcapitaluriăpropriiădinăîncas ri.

ăăăăăăăăăăDac ăoăsocietateămembr ăaăGrupuluiăcump r ăac iuniăinăcapitalulăsocialăaleăsociet ii-mam ă(ac iuniăproprii),ă
sumaăpl tit ,ăinclusivăoriceăcheltuieliăsuplimentareăcareăpotăfiăatribuiteădirectă(netădeăimpozitulăpeăprofit)ăseădeduceă
dinăcapitalurileăpropriiăatribuibileăac ionarilorăsociet ii-mam ăpân ălaăanulareaăsauăemitereaădinănouăaăac iunilor.ă
Dac ăastfelădeăac iuniăsuntăulteriorăemiseădinănou,ăoriceăsum ăîncasat ,ănetădeăcosturileăsuplimentareădirectăatribuibileă
tranzac ieiă iăimpactulăaferentăasupraăimpozituluiăpeăprofit,ăvaăfiăinclus ăînăcapitalurileăpropriiăatribuibileăac ionariloră
societ ii-mam .

          La data publicarii in BPI 22312 din 7.12.2016 societatea a evidentiat datoriile comerciale la nivelul sumelor 
din tabelul definitiv al creditorilor, diferentele rezultate fiind recunoscute ca venituri /cheltuieli pe seama contului de 
profit/pierdere.ăSocietateaăareăînregistrateăînăeviden ăextracontabil ădatoriileăcareătrebuiescăachitateăpeăperioadaă
planuluiădeăreorganizareădistinctădeăcrean eleăînscriseăînătabelulădefinitivăalăcreditorilorăpentruăcareănuăexist ă
distribuiriăînăplanulădeăpl i.ă

Dificult ileăsemnificativeăcuăcareăseăconfrunt ădebitorul,ăprobabilitateaăcaădebitorulăs ăintreăînăprocedur ădeăfalimentă
sauăreorganizareăfinanciar ,ăneplataăsauănerespectareaăcondi iilorădeăplat ăsuntăconsiderateăindiciiăaleădeprecieriiă
crean elorăcomerciale.

ăăăăăăăăăăAjustareaăpentruădepreciereăesteăcalculataăcaădiferen aădintreăvaloareaăînregistrat ăînăcontabilitateă iăvaloareaă
prezent ăaăfluxurilorăviitoareădeănumerarăestimate,ăactualizateăpeăbazaărateiădobânziiăefectiveăini iale.ăValoareaă
contabil ăaăactivuluiăseăreduceăprinăutilizareaăunuiăcontădeăajustare,ăiarăvaloareaăpierderiiăesteărecunoscut ăînăsitua iaă
venituriloră iăcheltuielilorălaă„Ajust riădeăvaloareăpentruăactiveăcirculante”ăînăcontulădeăprofită iăpierdere.ăAtunciăcândă
oăcrean ăcomercial ănuăpoateăfiărecuperat ,ăaceastaăesteătrecut ăpeăcheltuial ,ăcuăstornareaăcorespunz toareăaă
ajust riiădeădepreciereăpentruăcrean eăcomerciale.ăRecuper rileăulterioareăaleăsumelorăamortizateăanteriorăsuntă
creditateăînăcontulădeăprofită iăpierdere.

2.15ăNumerarăşiăechivalenteădeănumerar

ăăăăăăăăăăConturileădeăfurnizoriăsuntăclasificateăcaădatoriiăcurenteădac ăplataătrebuieăs ăseăfac ăînătermenădeăunăanăsauă
maiăpu inădeăunăană(sauămaiătârziu,ăînăcursulănormalăalăactivit ii).ăÎnăcazăcontrar,ăvorăfiăprezentateăcaădatoriiăpeă
termen lung.

ăăăăăăăăăăDatoriileăcomercialeăsuntăobliga iileădeăaăpl tiăpentruăbunurileăsauăserviciileăcareăauăfostăachizi ionateăînăcursulă
normalăalăactivit iiădeălaăfurnizori.ăSocietateaăaăeviden iatăseparatădatoriileăaccumulateădeălaădataăintr riiăînă
insolven ăpân ălaă31.12.2016,ăăfa ădeădatoriileăacumulateăînainteădeăintrareaăînăinsolven .
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2.21ăBeneficiileăangaja ilor

2.19ăPozi iiăfiscaleăincerte

ăăăăăăăăăăPozi iileăfiscaleăincerteăaleăGrupuluiăsuntăanalizateădeăc treăconducereălaădataăfiec ruiăbilan .ăăSeăînregistreaz ă
datoriiăpentruăpozi iileăfiscaleăpentruăcareăconducereaăconsider ăc ăesteăprobabilăs ăfieăaplicateătaxeăsuplimentareă
dac ăacesteăpozi iiăarăfiăverificateădeăautorit ileăfiscale.ăăEvaluareaăseăbazeaz ăpeăinterpretareaălegilorăfiscaleăcareăauă
fostăadoptateălaădataăbilan uluiăcontabil.ăăDatoriileăaferenteăpenaliz rilor,ădobânziloră iăimpozitelor,ăalteleădecâtă
impozitulăpeăvenit,ăsuntărecunoscuteăpeăbazaăcelorămaiăbuneăestim riăaleăconduceriiănecesareăpentruăstingereaă
obliga iilorălaădataăbilan uluiăcontabil.

2.20ăImpozităpeăprofităcurentăşiăamânat

ăăăăăăăăăăEntit ileădinăGrupăînregistreaz ăimpozităpeăprofităcurentălaăoărat ădeă16șădinărezultatulăfiscalănetădeterminatăînă
conformitateăcuăCodulăFiscalădinăRomâniaă iăcuăreglement rileăconexe.

ăăăăăăăăăăCheltuialaăcuăimpozitulăaferent ăperioadeiăincludeăimpozitulăcurentă iăimpozitulăamânat.ăăImpozitulăesteă
recunoscutăînăcontulădeăprofită iăpierdere,ăcuăexcep iaăcazuluiăînăcareăseărefer ălaăelementeleărecunoscuteăînăalteă
elementeăaleărezultatuluiăglobalăsauădirectăînăcapitalurileăproprii.ăăÎnăacestăcaz,ă iăimpozitulăaferentăesteărecunoscutăînă
alte elemente ale rezultatului global sau direct în capitalurile proprii.

ăăăăăăăăăCheltuialaăcuăimpozitulăpeăprofităcurentăseăcalculeaz ăpeăbazaăreglement rilorăfiscaleăînăvigoareălaădataă
bilan uluiăînă rileăînăcareăî iădesf oar ăactivitateaă iăgenereaz ăprofităimpozabilăfilialeleă iăentit ileăasociateăaleă
societ ii.ăConducereaăevalueaz ăperiodicăpozi iileădinădeclara iileăfiscaleăînăceeaăceăprive teăsitua iileăînăcareă
reglement rileăfiscaleăaplicabileăsuntăinterpretabile.ăAceastaăconstituieăprovizioane,ăacoloăundeăesteăcazul,ăpeăbazaă
sumelorăestimateăcaădatorateăautorit ilorăfiscale.
ăăăăăăăăăăImpozitulăpeăprofităamânatăesteărecunoscut,ăpeăbazaămetodeiăobliga ieiăbilan iere,ăpentruădiferen eleătemporareă
interveniteăîntreăbazeleăfiscaleăaleăactiveloră iădatoriiloră iăvalorileăcontabileăaleăacestoraădinăsitua iileăfinanciareă
consolidate.ăTotu i,ăimpozitulăpeăprofităamânatăcareărezult ăînăurmaărecunoa teriiăini ialeăaăunuiăactivăsauăpasivădintr-
oătranzac ieăaltaădecâtăoăcombinareădeăîntreprinderi,ă iăcareălaămomentulătranzac ieiănuăafecteaz ăprofitulăcontabilă iă
niciăcelăimpozabilănuăesteărecunoscut.ăImpozitulăpeăprofităamânatăesteădeterminatăpeăbazaăratelorădeăimpozitareă( iă
legilor)ăintrateăînăvigoareăpân ălaădataăbilan uluiăcontabilă iăcareăurmeaz ăs ăfieăaplicateăînăperioadaăînăcareăimpozitulă
amânatădeărecuperatăvaăfiăvalorificatăsauăimpozitulăamânatădeăplat ăvaăfiăachitat.

ăăăăăăăăăăImpozitulăamânatădeărecuperatăesteărecunoscutănumaiăînăm suraăînăcareăesteăprobabilăs ăseăob in ăînăviitorăună
profităimpozabilădinăcareăs ăfieădeduseădiferen eleătemporare.

ăăăăăăăăăăImpozitulăpeăprofităamânatăaferentădiferen elorătemporareăgenerateădeăinvesti iileăînăfilialeă iăînăentit ileă
asociateăesteărecunoscut,ăcuăexcep iaăcazurilorăînăcareăperioadaărelu riiădiferen elorătemporareăpoateăfiăcontrolat ădeă
Grupă iăesteăprobabilăc ădiferen aătemporar ănuăseăvaăreluaăînăviitorulăprevizibil.

ăăăăăăăăăăCrean eleă iădatoriileăprivindăimpozitulăamânatăsuntăcompensateăatunciăcândăexist ădreptulălegalăaplicabilădeăaă
compensaăcrean eleăfiscaleăcurenteăcuădatoriileăfiscaleăcurente,ă iăcândăcrean eleă iădatoriileăprivindăimpozitulăamânată
impuseădeăaceea iăautoritateăfiscal ăfieăaceleia iăentit iăimpozabile,ăfieăunorăentit iăimpozabileădiferite,ădac ăexist ă
inten iaădeăaăcompensaăsoldurileăpeăoăbaz ănet .

ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăsuntăclasificateăcaădatoriiăpeătermenăscurt,ăcuăexcep iaăsitua ieiăînăcareăGrupulăareăunădreptă
necondi ionatădeăaăamânaăachitareaădatorieiăpentruăminimumă12ăluniădeălaădataăbilan ului.ăParteaăcurent ăaă
împrumuturilorăpeătermenălungăesteăinclus ăînădatoriileăcurente.ăDobândaăcumulat ălaădataăbilan uluiăcontabilăesteă
inclus ăînă„Împrumuturi”,ăînăcadrulădatoriilorăcurente,ădac ăesteărambursabil ăînătermenădeă12ăluni.

ăăăăăăăăăăOnorariileăpl titeălaăstabilireaăfacilit ilorădeăîmprumutăsuntărecunoscuteădreptăcosturiădeătranzac ionareăaleă
împrumutuluiăînăm suraăînăcareăesteăprobabilăcaăfacilit ileăs ăfieăutilizate.ăÎnăacestăcaz,ăonorariulăesteăamânatăpân ălaă
momentulătrageriiăsumelor.ăÎnăm suraăînăcareănuăexist ădoveziăc ăesteăprobabilăcaăuneleădintreăsauătoateăfacilit ileă
vorăfiăutilizate,ăonorariulăesteăcapitalizatăcaăplat ăînăavansăpentruăserviciileădeăfinan areă iăamortizatăpeăperioadaă
facilit iiălaăcareăseărefer .

ăăăăăăăăăăÎnăcursulănormalăalăactivit ii,ăentit ileăGrupuluiăfacăpl iăc treăStatulăromânăînănumeleăangaja ilorăs i,ăpentruă
fondurileădeăpensii,ăs n tateă iă omaj.ăTo iăangaja iiăGrupuluiăsuntămembriăaiăplanuluiădeăpensiiăalăstatuluiăromân.
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ăăăăăăăăăăAcoloăundeăexist ăunăanumitănum rădeăobliga iiăsimilare,ăprobabilitateaăcaăoăie ireădeăresurseăs ăfieănecesar ă
pentruădecontareăesteădeterminat ăprinăluareaăînăconsiderareăaăîntregiiăcategoriiădeăobliga ii.ăProvizionulăesteă
recunoscutăchiarădac ăprobabilitateaălegat ădeăoriceăelementăinclusăînăaceea iăcategorieădeăobliga iiăesteămic .

ăăăăăăăăăăProvizioaneleăsuntăevaluateălaăvaloareaăactualizat ăaăcheltuielilorăestimateăaăfiănecesareăpentruăaădecontaă
obliga iaărespectiv ăutilizândăoărat ădeădinainteădeăimpozitareăcareăreflect ăevalu rileăcurenteădeăpia ăprivindă
valoareaăînătimpăaăbaniloră iăriscurileăspecificeăobliga iei.ăCre tereaăprovizionuluiădatorat ătreceriiătimpuluiăesteă
recunoscut ăînăcheltuialaăcuădobânda.

ăăăăăăăăăăPeăbazaăcontractelorăîncheiateăcuăclien ii,ăGrupulăacord ăgaran iiădeăbun ăexecu ieăclien ilorăs i,ădeă5ă–ă10șă
dinăvaloareaătotal ăaălucr rilorădeăconstruc ieăfacturate.ăăGrupulăaăcalculatăprovizioaneădeă10șădinăvaloareaătotal ăaă
garan iilorădeăbun ăexecu ie,ăpentruăaăputeaăacoperiădefecteleăpeăperioadaădeăgaran ie,ăpân ălaărecep iaăfinal .

2.22 Provizioane

ăăăăăăăăăăProvizioaneleăsuntărecunoscuteăînămomentulăînăcareăGrupulăareăoăobliga ieălegal ăsauăimplicit ărezultat ădină
evenimenteătrecute,ăcândăpentruădecontareaăobliga ieiăesteănecesar ăoăie ireădeăresurseăcareăîncorporeaz ăbeneficiiă
economiceă iăcândăpoateăfiăf cut ăoăestimareăfiabil ăînăceeaăceăprive teăvaloareaăobliga iei.ăProvizioaneleădeă
restructurareăincludăpenalit ileădeăîncetareăaăcontractuluiădeăleasingă iăpenalit iiădeăîncetareăaăcontractelorăcuă
angaja ii.ăNuăseărecunoscăprovizioaneăpentruăpierderiădinăexploatareăviitoare.

ă-ăînăcazulădecesuluiăsalariatului,ăGrupulăvaăpl tiăfamilieiăacestuiaăpeălâng ăajutorulădeădecesăcuvenităînăcadrulă
asigurarilorăsocialeădeăstată iăunăajutorăechivalentăcuădou ăsalariiădeăbaz ăaleădecedatului.ăAjutorulăseăvaăpl tiăînălunaă
evenimentului.ăDac ămaiămul iăcopiiăaiădecedatuluiăsuntăsalaria iăaiăunit ii,ăajutorulăvaăfiăprimitădeăacelaăîndrept ită
s ăprimeasc ăajutorădeăînmormântareădinăparteaăasigur rilorăsociale.

ă-ăvechimeăîntreă0ă iă5ăaniă(inclusiv):ăindemniza iaădeăconcediereănuăseăacord ;
ă-ăvechimeăîntreă5ă iă15ăaniă(inclusiv),ăindemniza iaădeăconcediereăesteăegal ăcuă1ă(un)ăsalariuădeăbaz ăbrutăală
angajatuluiălaădataădisponibiliz rii;
ă-ăvechimeădeăpesteă15ăani,ăindemniza iaădeăconcediereăesteăegal ăcuă1.5ăsalariiădeăbaz ăbruteăaleăangajatuluiălaădataă
disponibiliz rii.

ăăăăăăăăăăIndemniza iile,ăsalariile,ăcontribu iileăc treăfondurileădeăpensiiă iădeăasigur riăsocialeăaleăStatuluiăromân,ă
concediileădeăodihn ăanualeă iăconcediileămedicaleăpl tite,ăprimele,ă iăbeneficiileănemonetareăsuntăcumulateăpeă
parcursulăanuluiăînăcareăsuntăprestateăserviciileăaferenteădeăc treăangaja iiăentit ilorăGrupului.

ăăăăăăăăăăConformăContractuluiăColectivădeăMunc ăîncheiatălaănivelădeăsocietate,ăsalariatiiăcareăseăpensioneazaăvorăă
primi  la  pensionare, o  singura data, un ajutor in cuantum de 1 salariu de baza avut in ultima luna lucrata. Pentru  
salariatii  cu peste  15  ani  vechime  in societate valoarea acestui ajutor va fi contravaloarea salariului de baza din 
ultimaălunaălucrataăinmultităcuă1,5.ăGrupulănuăareănicioăalt ăobliga ieăfa ădeăangaja iiăs i,ăînăbazaălegiiăromâneşti,ăcuă
privireălaăpensiiăşiănuăparticip ălaăniciunăaltăplanădeăpensii.ăăIndemniza iaăpentruăpensieăpeăcazădeăboal ăesteăacordat ă
numaiăînăcazulăînăcareădeciziaădeăpensionareăesteădefinitiv .

ăăăăăăăăăăAngaja iiăcareăsuntădisponibiliza iădinămotiveăcareănuădepindădeăeiăvorăbeneficiaădeăm surileăactiveădeă
combatereăaăşomajuluiăşiădeăcompensa iileăstabiliteăprinăprevederileălegaleăşiăaplicabileăprinăcontractulăcolectiveădeă
munc .ăAcesteăbeneficiiăsuntăacordateăînăfunc ieădeăvechimeaăînăcadrulăGrupului,ăastfel:ă

ăăăăăăăăăăDeăasemenea,ăînăbazaăContractuluiăColectivădeăMunc ,ăcuăocaziaăunorăevenimenteădeosebiteăînăvia aă
salariatului,ăsocietateaăvaăacordaăurm toarele:

ă-ăunăajutorămaterialădeăc s torieăpentruăangaja iiăcuăcontractădeămunc ăpeădurat ănedeterminat ,ălaădataă
evenimentuluiă iăcareăauăcelăpu ină1ăanăvechimeăînăsocietate,ăechivalentăcuăcelăpu ină1ăsalariuămediuăbrutărealizatăpeă
societate,ăcalculatăînălunaăevenimentuluiă(ajutorulădeăc s torieăseăacord ăoăsingur ădat ăînăvia ăsalariatului).ă
Beneficiaz ădeăacestădreptă iăsalaria iiăcuăcontractădeămunc ăîncheiatăpeăperioadaădeterminat ălaădataăevenimentuluiă iă
aăc rorăcontractăseădefinitiveaz ,ădarănuămaiădevremeădeă1ăan;

ă-ălaăna tereaăsauăînfiereaăfiec ruiăcopil,ăînăbazaăcertificatuluiă(certificatelor)ădeăna tere,ărespectivădeăînfiere,ăunăajutoră
materialăpentruăsalaria iiăcuăcontractădeămunc ăpeăperioadaănedeterminat ălaădataăevenimentului,ăechivalentăcuă1ă
salariuămediuăbrutărealizatăpeăsocietate,ăcalculatăînălunaăevenimentului.ăBeneficiaz ădeăacestădreptă iăsalaria iiăcuă
contractădeămunc ăîncheiatăpeăperioad ădeterminat ălaădataăevenimentuluiă iăaăc rorăcontractăseădefinitiveaz ,ădarănuă
maiădevremeădeă1ăan.ăÎnăcazulăînăcareăambiiăso iăsuntăangaja iiăsociet ii,ăbeneficiaz ădeăajutorulădeăna tereămamaă
copilului;
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(e) Venituri din dividende

        Veniturile din dividende sunt recunoscute în momentul stabilirii dreptului de a încasa sumele respective.

          Veniturile din dobânzi sunt recunoscute pe baza metodei dobânzii efective. În momentul în care un împrumut 
iăcrean ăseădepreciaz ,ăGrupulăreduceăvaloareaăcontabil ăpân ălaănivelulăvaloriiărecuperabile,ădeterminat ăcaă
fluxurileădeătrezorerieăviitoareăestimate,ăactualizateălaărataădobânziiăefectiveăini ialeăaăinstrumentului,ă iăcontinu ă
înregistrareaăscont riiăcaăvenitădinădobânzi.ăVeniturileădinădobânziăaferenteăîmprumuturiloră iăcrean elorădepreciateă
suntărecunoscuteăpeăbazaărateiădobânziiăefectiveăini iale.

(d) Venituri din chirii

ăăăăăăăăăăVeniturileădinăchiriiăsuntărecunoscuteăpeăbazaăcontabilit iiădeăangajamente,ăînăconformitateăcuăsubstan aă
economic ăaăcontractelorăaferente.

(b)ăVenituriădinăvânz riădeăbunuri
ăăăăăăăăăăGrupulăde ineă iăunărestaurant.ăVânz rileădeăbunuriăsuntărecunoscuteăcândăoăentitateădinăGrupălivreaz ăproduseă
clien ilor.ăSeăconsider ăc ălivrareaăareălocăcândăproduseleăauăfostăexpediateălaăloca iaăspecificat ,ăriscurileădeăuzur ă iă
pierdereăauăfostătransferate,ă iăclientulăaăacceptatăproduseleăînăconformitateăcuăcontractulădeăvânzare.

(c) Venituri din dobânzi

ăăăăăăăăăăCândărezultatulăunuiăcontractădeăconstruc iiănuăpoateăfiăestimatăînămodăfiabil,ăveniturileădinăcontractăsuntă
recunoscuteădoarăpropor ionalăcuăcosturileăcontractualeărealizateă iăestimateăaăfiărecuperabile.
ăăăăăăăăăăCândărezultatulăunuiăcontractădeăconstruc iiănuăpoateăfiăestimatăînămodăfiabilă iăesteăprobabilăcaăacestăcontractă
s ăfieăprofitabil,ăveniturileădinăcontractăsuntărecunoscuteăpeăperioadaăcontractului.
ăăăăăăăăăăCândăesteăprobabilăcaăcheltuielileătotaleăcuăcontractulăs ădep easc ăveniturileătotaleădinăcontract,ăpierdereaă
estimat ăesteărecunoscut ăimediatăcaă iăcheltuial .
ăăăăăăăăăăVaria iileăînăceăprive teălucr rileăcontractului,ăcererileă iăpl ileădeăstimulenteăsuntăincluseăînăveniturileădină
contractăînăm suraăînăcareăauăfostăconveniteăcuăclientulă iăpotăfiăevaluateăfiabil.

ăăăăăăăăăăGrupulăutilizeaz ă„metodaăprocentuluiădeăfinalizare”ăpentruăaăstabiliăsumaăadecvat ărecunoscut ăîntr-oăanumit ă
perioad .ăStadiulădeăfinalizareăesteăestimatăprinăreferin ălaăcosturileăcontractuluiărealizateăpân ălaădataăbilan uluiă
contabil ca procentaj din costurile totale estimate pentru fiecare contract. Costurile realizate în cursul anului cu 
privireălaăactivitateaăviitoareăînăcadrulăunuiăcontractăsuntăexcluseădinăcosturileăcontractualeăatunciăcândăseăstabile teă
stadiulădeăfinalizare.ăAcesteaăsuntăprezentateăcaăstocuri,ăpl iăanticipateăsauăalteăactive,ăînăfunc ieădeănaturaălor.

ăăăăăăăăăăGrupulăprezint ăcaăactivăsumaăbrut ădatorat ădeăclien iăpentruălucr rileăcontractualeăaferenteătuturoră
contractelorăînăcursăpentruăcareăcosturileărealizateăplusăprofitulărecunoscută(minusăpierderileărecunoscute)ădep escă
factur rileăperiodice.ăFactur rileăperiodiceănepl titeăînc ădeăclien iă iăre inerileăsuntăincluseălaă„clien iă iăalteăcrean e”.

(a)ăContracteădeăconstruc ie
ăăăăăăăăăăGrupulăfurnizeaz ăserviciiădeăforajă iăconstruc iiăc treădiferi iăclien i.ăAcesteăserviciiăsuntăfurnizateăpeăoăbaz ă
material ăsauăcaă iăcontracteăcuăpre ăfix,ăcuătermenulăcontractualăceăvariaz ,ădeăregul ,ăîntreă1ă iă3ăani.
ăăăăăăăăăăUnăcontractădeăconstruc iiăesteădefinitădeăIASă11ăcaăunăcontractănegociatăînămodăspecificăpentruăconstruc iaă
unuiăactiv.ăCosturileăcontractuluiăsuntărecunoscuteăcaă iăcheltuieliăînăperioadaăînăcareăsuntărealizate.

2.23ăRecunoaştereaăveniturilor

ăăăăăăăăăăVeniturileăincludăvaloareaăjust ăaăsumeiăprimiteăsauăcareăurmeaz ăs ăfieăprimit ăînăurmaăvânz riiădeăbunuriă iă
serviciiăînăcursulănormalăalăactivit iiăGrupului.ăăVeniturileăsuntăprezentateănetădeătaxaăpeăvaloareăad ugat ,ărabaturiă
iăreduceriă iădup ăeliminareaăvânz rilorădinăcadrulăGrupului.

ăăăăăăăăăăGrupulărecunoa teăveniturileăatunciăcândăvaloareaăacestoraăpoateăfiăevaluat ăînămodăfiabil,ăcândăesteăprobabilă
s ăproduc ăbeneficiileăeconomiceăviitoareăpentruăăentitate,ă iăcândăauăfostăîndepliniteăcriteriiăspecificeăpentruăfiecareă
dintreăactivit ileăGrupuluiăa aăcumăauăfostădescriseămaiăjos.ăGrupulăî iăbazeaz ăestim rileăpeărezultateleăistorice,ă
avândăînăvedereătipulădeăclient,ătipulădeătranzac ieă iăelementeleăspecificeăfiec ruiăcontract.
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3. MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR

3.1 Factori de risc financiar

ăăăăăăăăăăPrinănaturaăactivit ilorăefectuate,ăGrupulăesteăexpusăunorăriscuriăvariateăcareăinclud:ărisculădeăpia ă(inclusivă
risculămonetar,ărisculădeărat ăaădobânziiăprivindăvaloareaăjust ,ărisculădeărat ăaădobânziiăprivindăfluxulădeănumerară iă
risculădeăpre ),ărisculădeăcredită iărisculădeălichiditate.ăProgramulăGrupuluiăprivindămanagementulărisculuiăseă
concentreaz ăasupraăimprevizibilit iiăpie elorăfinanciareă iăcaut ăs ăminimalizezeăpoten ialeleăefecteăadverseăasupraă
performan elorăfinanciareăaleăGrupului.ăGrupulănuăutilizeaz ăinstrumenteăfinanciareăderivateăpentruăaăseăprotejaădeă
anumite expuneri la risc.

ăăăăăăăăăăDistribuireaădividendelorăesteărecunoscut ăcaădatorieăînăsitua iileăfinanciareăaleăGrupuluiăînăperioadaăînăcareă
dividendeleăsuntăaprobateădeăc treăac ionariiăsociet ii.

2.26ăSitua iiăcomparative

ăăăăăăăăăăSocietateaăfunc ioneaz ăînăprincipalăînăRomâniaăşiăesteăexpusaărisculuiăvalutarărezultat,ăînăspecialălegatădeă
Euro.ăRisculăvalutarărezult ăînăspecialădinăîmprumuturileăşiăcontracteleădeăleasingăfinanciarăaleăsocietatii.

ăăăăăăăăăăContrateleădeăleasingăpentruăimobiliz riăcorporaleăînăcareăGrupulăî iăasum ătoateăriscurileă iăbeneficiileă
aferenteăpropriet iiăsuntăclasificateăcaă iăcontracteădeăleasingăfinanciar.ăLeasing-urileăfinanciareăsuntăcapitalizateălaă
începutulăleasinguluiălaăvaloareaăceaămaiămic ădintreăvaloareaăjust ăaăpropriet iiăînchiriateă iăvaloareaăactualizat ăaă
pl ilorăminimeădeăleasing.

ăăăăăăăăăăFiecareăplat ăesteăîmp r it ăîntreăelementulădeăcapitală iădobând ăpentruăaăseăob ineăoărat ăconstant ăaădobânziiă
peădurataăramburs rii.ăObliga iileălegateădeăchirie,ănetădeăcosturileădeăfinan are,ăsuntăincluseălaăalteădatoriiăpeătermenă
lung/scurt,ăîmp r ireaăf cându-seădup ăscaden ă(pesteă1ăan/subă1ăan).ăElementulădeădobând ăaferentăcosturilorădeă
finan areăesteătrecutăînăcontulădeăprofită iăpierdereăpeădurataăcontractului,ăastfelăîncâtăs ăseăob in ăoărat ăperiodic ă
constant ăaădobânziiălaăsoldulăr masăalăobliga ieiăpentruăfiecareăperioad .ăImobiliz rileăcorporaleăachizi ionateăprină
leasingăfinanciarăsuntăamortizateăpeăperioadaămaiăscurt ădintreădurataădeăvia ăutil ăaăactivuluiăsauătermenulă
contractului de leasing.

2.25 Distribuirea dividendelor

2.24 Contracte de leasing

ăăăăăăăăăăPentruăfiecareăelementăalăsitua ieiăconsolidateăaărezultatuluiăglobalăpentruăcomparabilitateăesteăprezentat ă
valoareaăaferent ăelementuluiăcorespondentăpentruăexerci iulăfinanciarăprecedent,ăiarăpentruăfiecareăelementăală
situa ieiăconsolidateăaăpozi ieiăfinanciareăşiăundeăeăcazul,ăpentruăsitua iaăconsolidat ăaămodific rilorăcapitaluluiă
propriuăşiăsitua iaăconsolidat ăaăfluxurilorădeătrezorerie,ăpentruăcomparabilitateăesteăprezentat ăvaloareaăaferent ă
elementuluiăcorespondentăpentruăînceputulăexerci iulăfinanciarădeăraportare.ăÎnăplus,ăSocietateaăprezint ăoăsitua ieă
consolidat ăaăpozi ieiăfinanciareălaăînceputulăceleiămaiărecenteăperioadeăprezentateăînăcazulăuneiăaplic riăretrospectiveă
aăuneiăpoliticiăcontabile,ăalăuneiăcorec iiăcuăefectăretrospectivăsauăalăreclasific rilorădeăelementeăaleăsitua iiloră
financiareăconsolidate,ădac ăefectulăasupraăSociet iiăesteăsemnificativ.

ăăăăăăăăăăManagementulărisculuiăesteăresponsabilitateaăconduceriiăDaforaăSA,ăpeăbazaărecomand rilorăadministratoruluiă
special,ăsubăsupraveghereaăadministratoruluiăjudiciar.ăConducereaăDaforaăSAăidentific ăşiăevalueaz ăriscurileă
financiareăînăstrâns ăcooperareăcuăunit ileăopera ionale.ăAdministratorulăspecial,ăimpreunaăcuăceilaltiămembriăaiă
conducerii,ăsubăsupraveghereaăadministratoruluiăjudiciarăfurnizeaz ăprincipiileădeăbaz ăpentruămanagementulă
riscului,ăprecumăşiărecomand riăpentruădomeniiăspecifice,ăcumăarăfiărisculăvalutar,ărisculărateiădobânziiărisculădeă
credităşiăinvesti iaădeălichiditateăexcesiv .

ăăăăăăăăăăContracteleădeăleasingăînăcazulăc roraăoăparteăsemnificativ ădinăriscurileă iăbeneficiileăasociateăpropriet iiăsuntă
asumateădeălocatorăsuntăclasificateăcaăleasingăopera ional.ăăPl ileăaferenteăcontractelorădeăleasingăopera ională(neteă
deăreducerileăacordateădeălocator)ăsuntăînregistrateăînăcontulădeăprofită iăpierdereădup ăoămetod ăliniar ăpeăparcursulă
perioadei de leasing.
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ăăăăăăăăăăRisculădeăcreditărezult ădinănumerară iăechivalenteădeănumerar,ădepoziteălaăb nciă iăinstitu iiăfinanciare,ăprecumă
iădeăexpunerileălegateădeăcreditareăaleăserviciilorăforajă iăconstruc ii,ăincluzândăcrean eleădeăîncasată iătranzac iileă
angajate.ăÎnăcazulăb nciloră iăinstitu iilorăfinanciare,ăsuntăacceptateănumaiăceleăevaluateăindependentăcuăunăratingă
minimă„BB”.

(c) Riscul de lichiditate

ăăăăăăăăăăPreviziunileăreferitoareălaăfluxurileădeătrezorerieăsuntăefectuateălaănivelădeăentitateăopera ional ăaăGrupuluiă iă
agregateădeăconducereaăGrupului.ăConducereaăGrupuluiămonitorizeaz ăpreviziunileăprivindănecesarulădeălichidit iăală
Grupului,ăpentruăaăseăasiguraăc ăexist ănumerarăsuficientăpentruăaăr spundeăcerin elorăopera ionale,ăastfelăîncâtă
Grupulăs ănuăîncalceălimiteleăîmprumuturilorăsauăîn elegerileălegateădeăîmprumuturiă(undeăeăcazul)ăpentruătoateă
facilit ileădeăîmprumut.ăAcesteăpreviziuniă inăcontădeăpl ileăasumateăc treăcreditoriăprinăplanulădeăreorganizare,ădeă
planurileădeăfinan areăaădatorieiăGrupului,ădeărespectareaăîn elegerilor,ădeărespectareaăobiectivelorăinterneăprivindă
indicatoriiădinăbilan ulăcontabil.

(iii)ăRisculădeărat ăaădobânziiăprivindăfluxulădeănumerarăşiăvaloareaăjust ă
ăăăăăăăăăăRisculădeărat ăaădobânziiăînăcazulăGrupuluiăprovineădinăîmprumuturileăpeătermenăscurtă iălung.ăÎmprumuturileă
contractateăcuădobând ăvariabil ăexpunăGrupulălaărisculădeărat ăaădobânziiăprivindăfluxulădeănumerar,ăcareăesteă
compensatăpar ialădeănumerarulăde inutălaărateăvariabile.
ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăcuădobând ăfix ăexpunăGrupulălaărisculădeărat ăaădobânziiăprivindăvaloareaăjust .ăÎnă2015ă iă
2016,ăîmprumuturileăGrupuluiălaăoărat ăvariabil ăauăfostădenominateăînăleiă iăînăEuro.

ăăăăăăăăăăGrupulăî iăanalizeaz ăînămodădinamicăexpunereaălaărataădobânzii.ăSuntăsimulateădiferiteăscenarii,ă inândăseamaă
deărefinan ri,ădeăreînnoireaăpozi iilorăexistenteă iădeăfinan rileăalternative.ăPeăbazaăacestorăscenarii,ăGrupulă
calculeaz ăimpactulăasupraăprofituluiă iăpierderiiăalămodific riiărateiădobânzii.ăPentruăfiecareăsimulare,ăseăfolose teă
acela iăprocentădeămodificareăaărateiădobânziiăpentruătoateămonedele.ăScenariileăseăaplic ănumaiăînăcazulădatoriiloră
careăconstituieăpozi iiămajoreăpurt toareădeădobând .

(b) Riscul de credit

(a)ăRisculădeăpia ă

(i) Riscul valutar 

ăăăăăăăăăăConducereaăGrupuluiăinveste teăsurplusulădeănumerarăînăconturileăcurenteăpurt toareădeădobânzi,ădepoziteleălaă
termen,ăselectândăinstrumenteleăcuămaturit iăadecvateăsauălichiditateăsuficient ăpentruăaăoferiăoămarj ăsuficient ,ăa aă
cumăs-aăstabilităpeăbazaăpreviziunilorăsus-men ionate.

ăăăăăăăăăăPentruăclien i,ănuăexist ăoăevaluareăindependent ,ămanagementulăevalueaz ăbonitateaăfinanciar ăaăclientului,ă
inândăcontădeăpozi iaăfinanciar ,ădeăexperien aătrecut ăşiădeăal iăfactori.ăLimiteleădeăriscăindividualeăseăstabilescăpeă
bazaăcalificativelorăinterneădeăc treăconducereaăexecutiv ăsubăîndrumareaăadministratoruluiăspecială iăsubă
supraveghereaăadministratoruluiăjudiciar.ăAăseăvedeaănotaă17ăpentruăprezent riăsuplimentareăreferitoareălaărisculădeă
credit.

ăăăăăăăăăăGrupulăfunc ioneaz ăînăprincipalăînăRomâniaă iăesteăexpusărisculuiăvalutarărezultat,ăînăspecialălegatădeăEuro.ă
Risculăvalutarărezult ăînăspecialădinăîmprumuturileă iăcontracteleădeăleasingăfinanciarăaleăGrupului.

ăăăăăăăăăăGrupulănuăesteăacoperităîmpotrivaărisculuiăvalutar.ăPentruăc ăactivit ileăGrupuluiăsuntăderulateăînăspecialăpeă
pia aăintern ,ăacestaănuăgenereaz ăvenituriăsemnificativeăînăaceea iămoned ăcuăîmprumuturileă iăobliga iileădeăleasingă
financiar.ăTotu i,ăconducereaăprime teăregulatăpreviziuniăreferitoareălaăevolu iaăcursuluiădeăschimbăleu/EURă iă
folose teăinforma iileăînăstrategiaădeăstabilireăaăpre urilor.ăConducereaăvaăaveaăînăvedereăînăviitorăelaborareaădeă
strategiiădeăprotejareăaăGrupuluiăfa ădeărisculăvalutar.

(ii)ăRisculădeăpre

ăăăăăăăăăăGrupulăesteăexpusălaărisculădeăpre ăaferentătitlurilorădeăparticipareăcaăurmareăaăinvesti iilorăde inuteădeăGrupă iă
clasificateăînăbilan ulăcontabilăconsolidatăcaădisponibileăpentruăvânzare.ăOăparteădinătitlurileădeăparticipareăde inuteă
suntătranzac ionateălaăBursaădeăValoriăBucure ti,ădinăcareănumaiăac iunileăTransgazăSAăsuntătranzac ionateăînămodă
regulat.ăValoareaădeăpia ăaăac iunilorăparticipativeăcotateăesteănesemnificativaă iănuăauăfostăelaborateăpoliticiădeă
managementul riscului.
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La 30 06

La 31 12

La 31 12 La 30 06

            (130.497)

ăăăăăăăăăăPentruăaămen ineăsauăajustaăstructuraăcapitalului,ăGrupulăpoateăajustaăvaloareaădividendelorăacordateă
ac ionarilor,ăpoateărestituiăcapitalăc treăac ionari,ăemiteănoiăac iuniăsauăvindeăactiveăpentruăreducereaădatoriei.

ăăăăăăăăăăLaăfelăcaă iăalteăentit iăcareăî iădesf oar ăactivitateaăînăacela iădomeniu,ăGrupulămonitorizeaz ăcapitalulăpeă
bazaăcoeficientuluiăgraduluiădeăîndatorare.ăDatoriaănet ăseăcalculeaz ăsc zândădinătotalulăîmprumuturiloră(inclusivă
„împrumuturileăpeătermenăscurtă iălung”ădinăbilan ulăcontabilăconsolidat)ănumerarulă iăechivalenteleădeănumerar.ă
Capitalulătotalăseăcalculeaz ăadunândălaă„capitalurileăproprii”ădinăbilan ulăcontabilăconsolidatădatoriaănet .

Maiăpu in:ănumerarăşiăechivalentănumerară(notaă11)

Evalu rileălaăvaloareaăjust ădup ănivelulăurm toareiăierarhiiăaăevalu riiălaăvaloareaăjust :

ă•ăPre urileăcotateă(neajustate)ăpeăpie eleăactiveăpentruăactiveăsauădatoriiăidenticeă-ănivelulă1.
ă•ăDatele,ăalteleădecâtăpreturileăcotate,ăcareăsuntăobservabileăpentruăactivăsauădatorie,ăfieădirectă(adic ,ăpre urile)ăfieă
indirectă(adic ,ăderivateleădinăpre uri)ă–ănivelulă2.
ă•ăDateleăpentruăactivăsauădatorie,ăcareănuăseăbazeaz ăpeădateădeăpia ăobservabileă(adic ,ădateleăintroduseă
neobservabile) - nivelul 3.

Gradul de îndatorare -119,74% -113,29%

3.3ăEstimareaălaăvaloareaăjust

Total împrumuturi (nota 16)               152.540              151.952 

                  6.150                  4.113 

Datoriaănet               146.390              147.839 

Total capital             (122.257)

Obliga iiădinăleasingăfinanciar                    426                    428                       -                      854 

Furnizoriăşiăalteădatorii               27.624              190.303                       -                217.927 

TOTAL               28.050 

Sub 1 an
Între 

2ă iă5ăani Peste 5 ani TOTAL

Total capitaluri proprii (268.647)            (278.336)           

             341.829                       -                369.879 

2016

Împrumuturi
(exclusivăobliga iiădinăleasingăfinanciar)

                       0              151.333                       -                151.333 

Obliga iiădinăleasingăfinanciar                    497                    710                       -   

ăăăăăăăăăăÎnătabelulădeămaiăjosăsuntăanalizateădatoriileăfinanciareăaleăGrupuluiăpeăgrupeădeămaturitateărelevant ,ăînă
func ieădeăperioadaăr mas ălaădataăbilan uluiăcontabilăpân ălaădataămaturit iiăcontractuale.ăValorileăprezentateăînă
tabelăreprezint ăvalorileănominaleăneactualizateălaădataăbilan uluiăcontabilăaăplatilorăviitoare:

Împrumuturi 
(exclusivăobliga iiădinăleasingăfinanciar)

                       0              151.098                       -                151.098 

2017
Sub 1 an

Între 
2ă iă5ăani Peste 5 ani TOTAL

                1.207 

3.2 Managementul riscului de capital

Furnizoriăşiăalteădatorii               18.976              191.998                       -                210.974 

TOTAL               19.472              344.042                       -                363.514 

ăăăăăăăăăăObiectiveleăGrupuluiăcuăprivireălaăadministrareaăcapitaluluiăvizeaz ăprotejareaăcapacit iiăGrupuluiădeăa- iă
continuaăactivitateaăînăviitor,ăastfelăîncâtăs - iăîndeplineasc ăobliga iileăasumateăprinăplanulădeăreorganizare,ăs ăaduc ă
beneficiiăp r ilorăimplicate,ăprecumăşiămen inereaăuneiăstructuriăoptimeăaăcapitaluluiăpentruăreducereaăcheltuielilorădeă
capital.

2016 2017
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30 06

La 30 06

ăăăăăăăăăăGrupulăurmeaz ărecomand rileăIASă39ăpentruăaăstabiliăcândăunătitluădeăparticipareădisponibilăpentruăvânzareă
esteădepreciat.ăPentruăaăstabiliăacestălucru,ăesteănevoieădeăra ionamenteăsemnificative.ăCândăfaceăaceast ăestimare,ă
Grupulăareăînăvedere,ăpeălâng ăal iăfactori,ădurataă iăm suraăînăcareăvaloareaăjust ăaăuneiăinvesti iiăesteămaiămic ădecâtă
costulăacesteia;ă iăs n tateaăfinanciar ă iăperspectivaăpeătermenăscurtăaăentit iiăemitente,ăinclusivăaăunorăfactoriăcumă
arăfiăperforman aăindustrieiă iăaăramurii,ăschimb rileătehnologiceă iăfluxurileădeănumerarăopera ionaleă iădeăfinan are.

(c)ăContracteădeăconstruc ie
ăăăăăăăăăăGrupulăutilizeaz ămetodaăprocentuluiădeăfinalizareăpentruăcontabilizareaăcontractelorăcuăpre ăfixăpentruă
furnizareaădeăserviciiădeăforajă iăconstruc ii.ăUtilizareaămetodeiăprocentuluiădeăfinalizareăpermiteăGrupuluiăs ă
estimezeăserviciileăprestateăpân ăînăprezentăcaăprocentădinătotalulăserviciilorăceătrebuieăprestate.
ăăăăăăăăăăStadiulădeăfinalizareăesteăestimatăprinăreferin ălaăcosturileăcontractuluiărealizateăpân ălaăfinalulăperioadeiădeă
raportare ca procentaj din costurile totale estimate pentru fiecare contract. Costurile realizate în cursul anului cu 
privireălaăactivitateaăviitoareăînăcadrulăunuiăcontractăsuntăexcluseădinăcosturileăcontractualeăatunciăcândăseăstabile teă
stadiulădeăfinalizare.ăAcesteaăsuntăprezentateăcaăstocuri,ăpl iăanticipateăsauăalteăactive,ăînăfunc ieădeănaturaălor.

(b)ăValoareaăjust ăaăactivelorăfinanciareădisponibileăpentruăvânzare

ăăăăăăăăăăValoareaăjust ăaăinstrumentelorăfinanciareăcareănuăsuntătranzac ionateăpeăoăpia ăactiv ă(deăexemplu,ăac iunileă
participativeălaăDraculaăPark)ăseăstabileşteăpeăbazaăunorătehniciădeăevaluare.ăSocietateaărecurgeălaăaprecieriăpentruăaă
selectaădiferiteămetodeăşiăaăformulaăipotezeăpeăbazaăcondi iilorădeăpia ăexistenteăşiăpeăbazaăsitua iilorăfinanciareăaleă
emitentului,ăexistenteălaăfinalulăfiec reiădateădeăraportare.

2017 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 TOTAL

 - Titluri de participare                    862                       -                        45                    907 

                   862                       -                        45                    907 

Activ

Active financiare disponibile pentru 
vânzare

Tabelulăurm torăprezint ăactiveleăsocietatiiăcareăsuntăevaluateălaăvaloareaăjust ăla 2017

Valoareaăjust ăaăinstrumentelorăfinanciareăincluseăLaăNivelulă1ăseăbazeaz ăpeăcota iileăBurseiădeăValoriăBucureşti.
CapitalurileăpropriiăincluseălaăNivelulă3ănuăseăbazeaz ăpeădateădeăpia ăobservabileăşiănuăauăfostădepreciate.

(a) Impozit pe profit

ăăăăăăăăăăGrupulăesteăpl titorădeăimpozităpeăprofităînămaiămulteăjurisdic ii.ăPentruăstabilireaăprovizionuluiăpentruă
impozitulăpeăprofităsuntănecesareăaprecieriăsemnificative.ăExist ămaiămulteătranzac iiă iăcalculeăpentruăcareă
determinareaăimpozituluiăfinalăesteăincert .ăăGrupulărecunoa teăobliga iileăpentruăverific rileăfiscaleăanticipateă
estimândădac ăvorătrebuiăachitateăimpoziteăsuplimentare.ăDac ărezultatulăfiscalăfinalăalăacestorăopera iuniăesteădiferită
deăsumeleăînregistrateăini ial,ădiferen eleăvorăinfluen aăprovizioaneleăpentruăimpozitulăpeăprofită iăimpozitulăamânatăînă
perioadaăînăcareăseăefectueaz ăestimarea.

ăăăăăăăăăăEstim rileă iăra ionamenteleăsuntăevaluateăcontinuuă iăauălaăbaz ăexperien aăistoric ă iăal iăfactori,ăinclusivă
anticip rileăprivindăevenimenteăviitoareăcareăsuntăconsiderateărezonabileăînăcondi iileădate.

Estim riăşiăipotezeăcontabileăcritice

ăăăăăăăăăăGrupulăelaboreaz ăestim riă iăipotezeăreferitoareălaăviitor.ăEstim rileăcontabileărezultateăvorăfi,ăprinădefini ie,ă
rareoriăegaleăcuărezultateleărealeăcorespunz toare.ăEstim rileă iăipotezeleăcareăimplic ăunăgradăridicatădeăriscăsauăcareă
determin ăajust riăsemnificativeăaleăvalorilorăcontabileăaleăactivuluiă iăpasivuluiăînăanulăfinanciarăurm torăsuntă
solu ionateăînăceleăceăurmeaz .

4ăESTIM RIăŞIăRA IONAMENTEăCONTABILEăCRITICE

(d) Deprecierea titlurilor de participare disponibile pentru vânzare
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30 06

La 30 06

J

30 06

La 30 06

J

Parteaădeăprofităaăentit ilorăasociate                       -                  (3.786)                (3.786)

Total venit pe segment                 4.835                23.474                    693                29.002 

               (4.894)                35.141                30.525 

Chelt/Venituri cu imp.pe profit curent si amânat                       -                         -                  (2.104)                (2.104)

Parteaădeăprofităaăentit ilorăasociate                       -                  (1.367)                       -   

                      -                         -                        15                      15 

Profitul / (pierderea) anului                 1.280              (13.578)                46.563                34.265 

 

 

                      -   

Profit / (pierdere) inaintea imp. pe profit                    278 

               (1.367)

100,00%16,67% 80,94% 2,39%

Cheltuieli/Ven.cu imp.pe profit curent si 
amânat

ăăăăăăăăăăInforma iileăpeăsegmenteăpentruăperioadaăîncheiat ălaă 2016 suntăurm toarele:

2016

Venituri                 1.497                29.397                    603                31.498 

                1.497                29.397                    603                31.498 

Venit intre segmente                       -                         -                         -                         -   

Construc ii Foraj Altele TOTAL

Total venit pe segment

5ăINFORMA IIăPEăSEGMENTE

Altele TOTAL

Venit intre segmente                       -   

ăăăăăăăăăăInforma iileăpeăsegmenteăpentruăperioadaăîncheiat ălaă 2017 suntăurm toarele:

2017 4,75% 93,33% 1,92% 100,00%

Profitul / (pierderea) anului                    278                (4.894)                33.037                28.421 

                 (215)              (35.697)                (1.615)              (37.527)

Profită/ă(pierdere)ăoperational( )ăpeăsegment                 1.283                (6.300)                (1.012)                (6.029)

Cheltuiala cu amortizarea                      (2)                (2.700)                     (66)                (2.768)

Profit / (pierdere) inaintea imp. pe profit                 1.280              (13.578)                46.548                34.250 

Costuriăfinanciareă–ănet                      (0)                   (793)                47.626                46.833 

Construc ii Foraj

                      -   

Venituri                 4.835                23.474                    693                29.002 

Profită/ă(pierdere)ăoperational( )ăpeăsegment                    293                    229                (1.452)                   (929)

Cheltuiala cu amortizarea                    (16)                (3.502)                     (60)                (3.578)

Costuriăfinanciareă–ănet                      (0)                   (253)                36.652                36.400 

              (4.541)              (23.245)                (2.145)              (29.931)

                      -                         -   

          Conducerea a stabilit segmentele de activitate pe baza rapoartelor revizuite de administratorul special, care 
sunt utilizate la luarea deciziilor strategice.

ăăăăăăăăăăÎncepândăcuăprimulătrimestruădinăplanulădeăreorganizareărapoarteleăîntocmiteădeăConducereaăsociet iiăvoră
urm riăîndeplinireaăindicatorilorăasuma iăprinăplanulădeăreorganizareăînăceeaăceăprive teăveniturile,ăcheltuielileă
directe,ăcheltuielileăindirecte,ămarjaăopera ional ,ăEBITDA.
ăăăăăăăăăăActivitateaăesteăanalizat ădinăperspectivaătipuluiădeăserviciiăprestate.ăDinăpunctădeăvedereăgeografic,ănuăexist ă
segmenteăidentificabile,ăîntrucâtămajoritateaăopera iunilorăseăderuleaz ăpeăpia aăintern .
ăăăăăăăăăăSegmenteleădeăactivitateăidentificateăsunt:ăforajăşiăconstruc ii.

ăăăăăăăăăăConducereaăsocietatiiăevalueaz ăperforman aăsegmentelorădeăactivitateăpeăbazaăprofituluiăînainteădeă
impozitare,ădeăcheltuieliăfinanciareăşiădeăceleăcuăamortizareaăşiădepreciereaă(„EBITDA”).ăRezultateleăactivit iloră
întrerupte nu sunt incluse în evaluarea EBITDA.
ăăăăăăăăăăSocietateaăesteăăînregistrat ăînăRomâniaăşiădesf şoar ăactivitateaăatatăpeăpia aăintern ,ăcatăsiăpeăceaăextern .
          In anul 2017 societateaănuăaăînregistratăvenituriădinăstr in tate.
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30 06

La 30 06

31 12

La 31 12

                      -                         -   

             (61.489)

Cost sau evaluare                24.449               78.372                    521                       (0)              103.341 

Valoareăcontabil ănet ă
final

               24.446               17.337                      69                       (0)                41.852 

Amortizareăcumulat                       (3)              (61.035)                   (452)                       -   

Valoareăcontabil ănet ă
final

               24.257               15.102                      53                       (0)                39.412 

                      30                    881                       -                        74                    985 

redate în tabelul de mai jos:

ăăăăăăăăăăValoareaăcontabil ănet ăla 2016 precumă iămodific rileăacesteiaăînăperioadaădeăraportareăsunt

2016

Terenuriă iă
cl diri

Instala iiă iă
ma ini

Mobilier, 
dot riă iă

echipamente

Active în 
curs de 

construc ie
TOTAL

J J

Valoareăcontabil ănet ă
ini ial ărecalculat

J

Intr ri

               23.183               25.558                    105                       (0)

                      -   

Amortizareăcumulat                   (191)              (58.760)                   (463)                       -                (59.415)

Cost sau evaluare                24.449               73.862                    516                       (0)                98.827 

                      -   

J J J

                      -   

                      -                      731                       -                         -                      731 

                      -   

A A A

6ăIMOBILIZ RIăCORPORALE

ăăăăăăăăăăValoareaăcontabil ănet ăla 2017 precumă iămodific rileăacesteiaăînăperioadaădeăraportareăsunt

2017

Terenuriă iă
cl diri

Instala iiă iă
ma ini

Mobilier, 
dot riă iă

echipamente

Active în 
curs de 

construc ie
TOTAL

redate în tabelul de mai jos:

Valoareăcontabil ănet ă
ini ial ărecalculat

               24.446               17.337                      69                       (0)                41.852 

J J J J J J

               24.257               15.102                      53                       (0)                39.412 

                  (115)

Cheltuieliăcuăamortizareaă iă
alte deprecieri

                  (188)               (2.851)                     (17)                       -                  (3.056)

Ie iri                       -                    (115)                       -   

Intr ri
Diferen eădinăreevaluare

S S S S O

               (3.731)

Cheltuieliăcuăamortizareaă iă
alte deprecieri

                  (304)               (5.372)                     (36)                       -                  (5.712)

Ie iri                       (1)               (3.656)                       -                       (74)

               48.846 

Valoareăcontabil ănet ă
final

J

               41.852 

ăăăăăăăăăăTerenurileăşiăcl dirileăSociet tiiăauăfostăreevaluateăultimaădat ălaă31ădecembrieă2016ădeăc treăevaluatoriă
independen i.ăEvaluarileăs-auăfacutăpeăbazaăinformatiilorădeăpeăpiat .

ăăăăăăăăăăÎncepândăcuălunaăiunieă2017ăsocietateaăaăînceputăvalorificareaăactivelorănonăcoreăînăurmaăpromov riiăacestoraă
iăpublic riiăpachetelorăcuăbunurileăscoaseălaăvânzareăconformăstrategieiădeăvalorificareăaăactivelor,ăparteăaăplanuluiă

de reorganizare. Astfel, valoarea de inventar a bunurilor valorificate este de 5.120.789 lei, având o valoare 
amortizat ădeă4.188.274ălei,ăvaloareaădeăvânzareăaăacestoraăfiindădeă840.856ălei.

Valoareăcontabil ănet ă
final

               24.446               17.337                      69                       (0)

Diferen eădinăreevaluare                  1.538                    (73)                       -                         -                   1.465 
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.

mii lei (la 31 12 valoarea era de: mii lei)

La 31 12 La 30 06

La 31 12 La 30 06

La 30 06

La 31 12

La 31 12 La 30 06

Datorii comerciale furnizori               (52.281)               (40.956)
Împrumuturi               (32.975)               (33.659)
Alte active / datorii net                   1.404                 (4.131)
Total active nete                   3.307                     599 

                (3.786)

Laăsfâr itulăanului                        -                          -   

ParteaăGrupuluiădinărezultateleăprincipalelorăentit iăasociate,ădinăcareăCondmagăSAăesteăcotat ălaăburs ,ăactivulănetă
iăfondulăcomercialăsuntăurm toarele:

2017

Procent 
de inut Activ net

Fondul 
comercial

Profit / 
(Pierdere)

CONDMAG SA 45,82%                47.828                35.369                (3.786)

45,82%                44.042 

Grupul Condmag 2016 2017

Imobiliz riăcorporaleă iănecorporale                 69.700                62.926 
Stocuri

Fondul 
comercial

Profit / 
(Pierdere)

CONDMAG SA                35.369                (8.651)

TOTAL                44.042                35.369                (8.651)

Sumarulăinforma iilorăfinanciareăaleăentit ilorăasociate:

                  4.555                  4.468 
Crean eăcomerciale                   8.312                  6.939 
Numerar                   4.591                  5.012 

56.956

TOTAL                47.828 

                       -   

Achizi iaădeăac iuni                        -   

               35.369                (3.786)

2016

Procent 
de inut Activ net

Partea de profit                 (8.651)

                    340 

Valoareăcontabil ănet                   2.041                  1.928 

Vânzareădeăac iuni                        -                          -   

Reclasificarea filialelor necontrolate                        -                          -   

Partea din venituri totale                        -                          -   

Deprecieri de valoare                   8.651                  3.786 

                       -   

7.ăINVESTI IIăÎNăENTIT ILEăASOCIATE

2016 2017

La începutul anului                        -   

Amortizareăcumulat                      227 

ăăăăăăăăNuăaăfostăcapitalizat ădobând ăînăcostulămijloacelorăfixeăînăcursulăanului 2017

imobilizateăcuăvaloareăcontabil ănet ădeă: 2016

ăăăăăăăăăăVehiculeleăşiăutilajeleăincludăurm toareleăsumeăpentruăcareăSocietateaăesteălocatarulăînăcadrulăunuiăcontractădeă
leasing financiar:

2016 2017

Costă–ăcontracteădeăleasingăfinanciarăcapitalizate                   2.268                  2.268 

ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăbancare,ăfacilit ileădeădescoperitădeăcontăşiăscrisorileădeăgaran ieăsuntăgarantateăcuăactiveă
52.757
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La 30 06 La 30 06

La 30 06

2

La 31 12

Furnizoriă iăalteădatoriiăcuăexcep iaăimpozituluiăamânată iă
aăobliga iilorăstatutare 495,CÎ 495,DÎ

             201.989 

             354.529 

TOTAL                       28.457                         6.884                      35.341 

Datoriiăconformăbilan ului Datorii financiare 
la cost amortizat

Împrumuturiă(cuăexc.ăobliga iilorădinăleasingăfinanciar) CÎ              151.333 

Obliga iiădinăleasingăfinanciar DÎ                  1.207 

2016

Împrumuturi 
iă

crean e

Active financiare 
disponibile 

pentru vânzare
TOTAL

Activeăconformăbilan ului
Clien iăşiăalteăcrean eăcuăexcep iaăavansurilorăcatreă
furnizoriăşiăaăcrean elorăfiscaleă

                      22.306                              -                        22.306 

Active financiare disponibile
 pentru vânzare                                                                      

                             -                           6.884                        6.884 

Numerarăşiăechivalenteădeănumerar                         6.150                              -                          6.150 

Împrumuturiă(cuăexc.ăobliga iilorădinăleasingăfinanciar) CÎ              151.098 

Obliga iiădinăleasingăfinanciar DÎ                     854 

Furnizoriă iăalteădatoriiăcuăexcep iaăimpozitului
ăăăamânată iăaăobliga iilorăstatutare 495,CÎ 495,DÎ

             210.239 

Total              362.191 

Clien iăşiăalteăcrean eăcuăexcep iaăavansurilorăcatreă
furnizoriăşiăaăcrean elorăfiscaleă

                      24.257                              -                        24.257 

Active financiare disponibile
 pentru vânzare                                                                      

                             -                           6.555                        6.555 

Numerarăşiăechivalenteădeănumerar                         4.113                              -                          4.113 

TOTAL                       28.370                         6.555                      34.925 

Datoriiăconformăbilan ului Datorii financiare 
la cost amortizat

Rezultatulăexerci iului                 (2.984)                 (8.262)
Alte venituri                         8                         2 

ăăăăăăăăăăÎncepândăcuădataădeă20.07.2015ăac iunileăemiseădeăc treăCONDMAGăSAăsuntăsuspendateădeălaă
tranzac ionareaăpeăBVB,ăultimaăcota ieădeălaăaceast ădat ăfiindădeă0,0127ălei/ac iuneăconformădatelorăBVB.

ăăăăăăăăăăAstfel,ălaădataădeă30ăIUNIEă2017,ăvaloareaăjust ăaăac iunilorăCondmagăeraădeă2.219ămiiăleiă(2015:ă2.219ămiiă
lei)ăcuăoăvaloareăindividual ădeă0,0127ălei/ac iuneă(2015:ă0.0127ălei/ac iune)ăconformădatelorăBVB.

8 INSTRUMENTE FINANCIARE PE CATEGORII

2017

Împrumuturi 
iă

crean e

Active financiare 
disponibile 

pentru vânzare
TOTAL

Activeăconformăbilan ului      431       437   4.411    4.424    4.428      444    4.482      446 

2016 2017

Venituri                 10.973                  1.975 
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La 31 12 La 31 12

La 31 12 La 30 06

La 31 12 La 30 06

Împrumuturiăc treăp r ileăafiliate 2014 2015

Împrumuturiăc treăpartiăafiliate CÎ                   7.591                  7.345 

Proviz.ăpt.depreciereaăîmprumuturilorăc treăp r iăafiliate 495,CÎ 495,DÎ                 (8.725)                 (8.479)

                       -                          -   

ăăăăăăăăăăPentruăîmprumuturileădepreciateăc treăp r iăafiliateăaăseăvedeaănotaă10.

Dobândaădeălaăp r iăafiliate DÎ                   1.134                  1.134 

                      80 

                  7.818                  7.219 

TOTALăCREAN E                 24.411                26.688 

ăăăăăăăăăăValoareaăcontabil ăaătuturorăcrean elorăcurenteăaproximeaz ăvaloareaăjust ăaăacestora.ăNuăexist ădiferen eă
semnificativeăîntreăvaloareaăcontabil ăşiăvaloareaăjust ăaăgaran iilor.

Ajust riăpentruădepreciereaăcrean elor                 21.725 

Crean eădepreciateăpeăparcursulăperioadei                   1.433 

                 7.185 
Sume neutilizate stornate                 15.973                       11 

La 1 ianuarie

La 31 decembrie                   7.185                  7.255 

ăăăăăăăăăăMi c rileăprovizioanelorăGrupuluiăpentruădepreciereaăcrean elorăcomercialeăsuntăurm toarele:

                (1.249)

                 8.502 

2016 2017

Por iuneaăcurent :ăre ineriă(garantii)

                     351                     132 

Împrumuturiăc treăp r iăafiliate                   8.725                  8.479 

                  9.259 

                 6.950 

418.03

Crean eădinăavansuriăc treăfurnizori                   1.189                  1.434 

Alteăcrean e 8.6

Avansuriăc treăfurnizori

Sume datorate clientilor pt.lucr.contractuale -nete                   5.057                  6.756 

Alteăsumeănefacturateăclien ilor                   6.444                  2.827 

F                   7.478                12.077 

                   (594)

Crean eăcomercialeă–ănet

Crean eăcomerciale
Minus:ăajustareăpt.depreciereaăcrean elorăcomerciale 491.411N                 (5.105)                 (5.127)

                  2.373 

                  1.179                  1.371 

REC

495,CR REC.

                  1.463                  1.491 

                  2.391                  2.683 

                (1.202)

                (1.283)

              (15.277)

Minus:ăajustareăpentruădepreciereaăaltorăcrean e M                    (284)                    (120)
AlteăCrean e

495,CÎ 495,DÎ
                (8.725)                 (8.479)

Împrumuturiăc treăp r iăafiliateă–ănetă(Notaă29)                        -                          -   

Re ineriă(garantii) M 512-GBE

Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ăre ineriă(garantii)                 (1.441)

9ăCLIEN IăŞIăALTEăCREAN E
2016 2017

Sumeădatorateădeăclien iăpentruălucr riăcontractuale                   5.651                  7.350 

Minus: ajustare pt. deprecierea sumelor datorate clientilor 
pt.ălucr riăcontractuale 491,418

                   (594)

Minus:ăajustareăpentruădepreciereaăîmprumuturilorăc treă
p r iăafiliate

F

F

Minus:ăajustareăpentruădepreciereaăcrean elorădinăavansuriă
c treăfurnizori M

Crean eăfa ădeăp r iăafiliateă–ănet

CÎ DÎ

Crean eăfa ădeăp r iăafiliate CR                 16.369                15.409 

Minus:ăajustareăpentruădepreciereaăcrean elorădeălaăp r iă
afiliate

              (16.018)
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La 31 12 La 30 06

La 31 12 La 30 06

La 31 12 La 30 06 2017

Materii prime si materiale consumabile 301 302 308 351                   6.840                  6.274 

Active imobilizate detinute in vederea vanzarii 311
                  1.963                  1.963 

                    130 

331

  

ăăăăăăăăGrupulăaăconstituităinăcursulăanuluiădeăraportareăajust riădeădepreciereăpentruăstocuriăcuămi careălent ăsauăf r ă
mi careăînăpropor ieădeă50șăpentruăceleăcuăvechimeăîntreă361-720ăzileă iă100șăpentruăceleăcuăvechimeămaiămareădeă
720 zile.

10 STOCURI

                10.904                10.372 

378 4428                       46                     103 
354                      332                     332 

Alte stocuri 303 381

ăăăăăăăăăăÎnăcursulăanuluiă2014ăsocietateaăaăînregistatătransferulăactivuluiădinăcategoriaăimobiliz riăcorporaleăînăceaădeă
activeăimobilizateăde inuteăînăvedereaăvânz riiă(contulă311ă"Activeăimobilizateăde inuteăînăvedereaăvânz rii").ăLaă
imobiliz rileăcorporaleătransferateăînăcategoriaăactivelorăimobilizateăde inuteăînăvedereaăvânz riiăcareăauăfostă
reevaluate,ărezervaădinăreevaluareăaferent ăaăr masăînăsoldăurmândăaăseăînchideăînămomentulăvânz riiăactivului.

La 1 ianuarie

Produse finite 345 346 348

2016

Marfuri 371

                  8.725                  8.479 

                    246 
Crean eădepreciateăpeăparcursulăperioadei                   2.717                        -   

ăăăăăăăăăăMişc rileăajustarilorăpentruăîmprumuturiădepreciateăacordateăp r ilorăafiliateăauăfostăincluseăînă„ajustariădeă
valoareăpentruăactiveleăcirculante,ănet”ăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.

Sume neutilizate stornate

La 31 decembrie

Produc iaăînăcursădeăexecu ieă

ăăăăăăăăăăMişc rileăajustarilorăpentruăcrean eădepreciateăauăfostăincluseăînă„Ajustariădeăvaloareăpentruăactiveleăcirculanteă-ă
net”ăînăsituatiaărezultatuluiăglobală(notaă20).ăSumeleăînregistrateăînăcontulădeăajustariăpentruădepreciereăsunt,ăînă
general,ăeliminateădinăbilan ăatunciăcândănuăseăanticipeaz ăposibilitateaărecuper riiăaltorăsume.

La 31 decembrie                 16.017                15.113 

Sume neutilizate stornate

ăăăăăăăăăăMi c rileăaferenteăajust riiăGrupuluiăpentruădepreciereaăcrean elorădeălaăp r ileăafiliateăsuntădup ăcumă
urmeaz :

2016 2017

La 1 ianuarie

                  1.720                     949 
Crean eădepreciateăpeăparcursulăperioadei                   1.418                       44 

391 3921 3922 393                 (6.922)                 (6.845)
TOTAL 3945 3946 398                 13.309                12.329 

ăăăăăăăăăăMişc rileăajustarilorăpentruăcrean eădepreciateăauăfostăincluseăînă„Ajustariădeăvaloareăpentruăactiveleăcirculanteă-ă
net”ăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.

Ajust riăpentruădepreciereaăcrean elorăfa ădeăp r ileă
afiliate

                16.319                16.017 

ăăăăăăăăăăMi c rileăaferenteăajust rilorăGrupuluiăpentruădepreciereaăîmprumuturilorăacordateăp r ilorăafiliate sunt 
dup ăcumăurmeaz :

2016 2017

ăăăăăăăăăăÎnăcursulăanuluiă2015ăsiă2016ăoăparteădinăacesteăactiveăimobilizateăclasificateăcaăfiindăde inuteăînăvedereaă
vânz rii,ăauăfostăreclasificateăcaăactiveăimobilizateădestinateăactivit iiăproprii,ăefectuându-seăastfelătransferulădină
ct.311ă"Activeăimobilizateăde inuteăînăvedereaăvânz rii"ăînăconturileădeămijloaceăfixeădinăcareăauăprovenităini ială
conformăreglement rilorădinăIFRSă5.ăValoareaăactivelorăimobilizateăde inuteăpentruăactivitateaăproprieătransferateăînă
categoriaăactivelorăimobilizateăde inuteăînăvedereaăvânz riiă iăreclasificateăînăcategoriaăactivelorăimobilizateăde inuteă
pentru activitatea proprie in anul 2016 este de 763.723 lei.

Ajustari pentru depreciere stocuri  

Ajustare pentru deprecierea împrumuturilor acordate 
p r ilorăafiliate

                  8.602                  8.725 

                  2.594 

                     146 
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La 31 12 La 30 06

30 06

La 30 06

La 31 12

30 06

La 31 12 La 30 06

Al iăac ionariăpersoaneăfizice

          1.002.323.294 100,00%                     140.969 

               76.435.688 7,63%                      10.750 

Num rădeăac iuni Procentăde inere Capital social 
(retratat)

                     19.632 

               76.435.688 

Al iăac ionariăpersoaneăjuridice                59.882.328 5,97%                        8.422 

TOTAL           1.002.323.294 100,00%                     140.969 

          La data de 2017 num rulătotalăautorizatădeăac iuniăesteăde 1.002.323.294 buc. fiecare având o 

Dafora Group SA Medias                          

                  6.150                  4.113 

12ăCAPITALăSOCIALăŞIăPRIMEăDEăCAPITAL

             225.652.087 22,51%                      31.736 

          La data de 2017 structuraăac ionariatuluiăsociet iiăesteăurmatoarea:

                  6.130                  4.095 

                      18 

2016 2017

Numerarăînăcas 531                       20 

Conturi bancare
TOTAL

ăăăăăăăăăăÎnăsemestrulăIă2017ăs-auăinregistratăiesiriădinăct.311,ăcaăurmareăaăunorătranzac iiădeăvânzare,ăactiveăimobilizateă
de inuteăînăvedereaăvânz riiăinăvaloareădeă352.127ălei.

valoareănominal ădeă0,1ălei/ac iune.ăToateăac iunileăemiseăsuntăpl titeăînăîntregime.

ăăăăăăăăăăăăDiferen aădintreăvaloareaănominal ă iăvaloareaăraportat ăconformăIFRSăadoptateădeăUniuneaăEuropeanaă
const ăînăajust riădeăhiperinfla ie,ăcareăauăfostăînregistrateăînăconformitateăcuăIASă29ă„Raportareaăfinanciar ăînă
economiileăhiperinfla ioniste”ăpân ălaă31ădecembrieă2003.

13ăCONTRACTEăDEăCONSTRUC IE
2016 2017

2017
Num rădeăac iuni Procentăde inere Capital social 

(retratat)

             225.652.087 22,51%                      31.736 

2016

Al iăac ionariăpersoaneăjuridice

C lbureanăGheorghe              500.766.391 49,96%                      70.429 

Foraj Sonde SA Craiova              139.586.800 13,93%

7,63%                      10.750 

TOTAL

               59.882.328 5,97%                        8.422 

C lbureanăGheorghe              500.766.391 49,96%                      70.429 

Foraj Sonde SA Craiova                      19.632 

Dafora Group SA Medias                          

Al iăac ionariăpersoaneăfizice

             139.586.800 13,93%

Poz.net ăaăctr.înăcursădeădesf.ăînăbilan ulăcontabil 418.03                   5.651                  7.350 
Sumeădatorateădeăclien iăpentruălucr riăcontractuale

                       -                      (100)
TOTAL                   5.651                  7.350 
Sumeădatorateăclien ilorăpentruălucr riăcontractuale

ă-ăvaloareaătotal ăaăgaran iilorădeăbun ăexecu ieăre inuteăesteădeă2.912.451 lei.

ă-ăvaloareaăvenituriădinăproduc ieăînăcursărealizat ă iănefacturat ăesteădeă6.592.433 lei.

ă-ăvaloareăvenituriădinăajust riăprovizionă”venituriădinăconstructii”ăînăperioadaădeăraportareăesteădeă-4.893.604 lei.

                  5.651                  7.449 

ăăăăăăăăăăDup ăfinalizareaăcontesta iilorălaăplanulădeăreorganizareăsocietateaăvaăeviden iaăînăcontulă311ă iărevizuiă
periodicăactiveleăprev zuteăaăfiăvalorificateăînăplanăăpeăfiecareăanăînăparteăconformătermenelorădinăplanulădeă
reorganizare.

ă-ăvaloareaătotal ăaăavansurilorăprimiteădeăSocietateăesteădeă0 lei;

11ăNUMERARăŞIăECHIVALENTEăDEăNUMERARă

Cuăprivireălaăcontracteleădeăconstruc iiăînăderulareălaă30.06.2017ăsuntăprezentateăurm toareleăinforma ii:
ă-ăvaloareaăestimat ătotal ăaăcontractelorăesteădeă60.649.030 lei;

ă-ăvaloareaătotal ăaăcosturilorărealizateăpanaălaă30.06.2017ăesteădeă54.187.544 lei;
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01 01

30 06

La 31 12 La 30 06

La 31 12 La 30 062016 2017

Pe termen lung
Împrumuturi bancare pe termen lung 

                     (21)4192
Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ăsumeădatorateăp r iloră               (12.099)               (12.089)

Por iuneaăcurent                 14.799                24.347 

ăăăăăăăăăăÎmp r ireaădatoriilorăpeăpor iuneaătermenălungă iăpeătermenăscurtăs-aăf cutăavândăînăvedereăîncadrareaălaătermenă
lungăaăsumelorădatorateăînainteădeădataăintr riiăsociet iiăînăinsolven ,ărespectivă18ăiunieă2015.

16 ÎMPRUMUTURI

Pe termen scurt

TOTAL

              152.540              151.952 

TOTAL                      497                     426 

              152.043              151.525 

Datorii din contracte de leasing financiar 

Garan ii 167,02                   8.787                  8.636 

Minusăportiuneaăpeătermenălung:ăpersonal,asigur riă
socialeăşiăalteăimpozite

              (16.754)               (16.682)

Sumeădatorateăclien ilorăpentruălucr riăcontractuale                        -                          -   

14.2               148.416              148.181 

TOTAL             (187.190)             (185.892)
Minusăportiuneaăpeătermenălung:ăcreditoriădiver i                    (909)                    (900)

Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ădatoriiăcomerciale 17.4             (149.290)             (148.237)

Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ăavansuriădeălaăclien i                      (20)

2017

Datorii comerciale 12.4 17.4               156.252 

               24.059 

15ăFURNIZORIăŞIăALTEăDATORII
2016

14 ALTE REZERVE

                    (22)

Sold la 2017 9.933 157 48.889              

             158.633 

                    426 

                      20                       21 Avansuriădeălaăclien iă 419

A 4.581,00

Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ăgaran iiă 167.02 167,02                 (8.118)                 (7.963)

TOTAL               201.989              210.239 
Creditori diversi                      920                  1.009 

Sumeădatorateăp r ilorăafiliateă(Notaă29)                 15.681                17.881 
Personal,asigur riăsocialeăşiăalteăimpozite                 20.329 

                     710                     428 
Împrumuturiădeălaăp r ileăafiliateă(Notaă29)                   2.917                  2.917 

Împrumuturi bancare pe termen scurt 10.2                         0                         0 

Împrumuturiădeălaăp r ileăafiliateă(Notaă29)                        -                          -   

Total împrumuturi

Datorii din contracte de leasing financiar                      497 

75                    

140                   

Imp.profit amânat recunoscut pe 
seama capitalurilor proprii

                      -   53                     

                      -   

                      -   140                                         -   

                      -   -                   

Sold la 2017

Dif.ăval.ăjust ă
active fin. 

disp. pt. vânz. 
(AFS)

Rezerve din 
reevaluare

Rezerve 
legaleă iăalteă

rezerve
TOTAL

Diferen eădinăreevaluare
58.979              

                      -                         -   (469)                 

Mod.ădeăvaloareăjust ăAFS

9.539

                 (469)

274 48.889 58.703

Repartiz.rez.reportat din rezerve

                      -   
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La 31 12 La 30 06

La 31 12 La 30 06

La 31 12 La 30 06

Datorii privind impozitul amânat:

                  4.808                  4.411 

2016 2017

Datoriiăprivindăimpozitulăamânatădeărecuperatădup ămaiă
mult de 12 luni > 1 an

                  4.808                  4.411 

Datorii privind impozitul amânat de recuperat în termen 
de 12 luni < 1 an

                       -                          -   

17 SUBVENTII PENTRU INVESTITII

Grupulăaăbeneficiatădeăsubven iiăpentruăinvesti ii.

ăăăăăăăăăăSoldulădatoriilorădinăleasingăfinanciarăexistenteălaădataădeă30.06.2017ăseădatoreaz ăachizi ion riiăînăleasingăînă
lunaădecembrieă2015ă(dup ădataăintr riiăînăinsolven )ăaătreiăgeneratoareăCAT.

ăăăăăăăăăăAnalizaăactivelorăşiădatoriilorăprivindăimpozitulăpeăprofităamânatăseăprezint ădup ăcumăurmeaz :

18 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

Active privind impozitul amânat: 2016 2017

Activeăprivindăimpozitulăamânatădeărecuperatădup ămaiă
mult de 12 luni > 1 an

                  6.884 

(b) Datorii din contracte de leasing financiar 

          Datoriile din leasing financiar sunt garantate efectiv întrucat drepturile aferente activului închiriat revin 
locatoruluiăînăcazădeăneplat .

(a) Împrumuturi bancare 

ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăbancareăaveauăînainteădeăintrareaăînăinsolven ăaăDAFORAăSA,ăscaden aămaxim ăpân ăînăanulă
2019ăşiărataădobânziiăvariabileălegat ădeărataădobânziiăEuriborăsauăRoborăplusăoămarj .ă

ăăăăăăăăăăValoareaăjust ăaăîmprumuturilorăaproximeaz ăvaloareaăcontabil ăaăacestora.ăImpactulăscont riiănuăesteă
semnificativ, deoarece toate împrumuturile au rate ale dobânzii variabile.

                 6.555 

Active privind impozitul amânat de recuperat în termen 
de 12 luni < 1 an

                       -                          -   

                  6.884                  6.555 

 
ăăăăăăăăăăModificareaăbrut ăaferent ăimpozituluiăpeăprofităamânatăesteăurm toarea:

2016 2017

La 1 ianuarie 4412                 (4.185)                 (2.076)

La 31 decembrie                 (2.076)                 (2.144)

                  2.076                  2.144 

Impozit pe profit amânat inclus direct in capitaluri proprii                      139                      (53)
Situatia rezultatului global (înregistrat)/creditat

Impozitul amânat activ / (datorie) - net

                  1.970                      (15)

4412

ăăăăăăăăModificareaăînăactiveăşiădatoriiăprivindăimpozitulăpeăprofităamânatăînăcursulăanului,ăf r ăaăluaăînăconsiderareă
compensareaăsoldurilorăaferenteăaceleiaşiăautorit iăăfiscale,ăesteăurm toarea:

ăăăăăăăăăăSocietateaăareăînregistrateăînăeviden ăextracontabil ădatoriileăcareătrebuiescăachitateăpeăperioadaăplanuluiădeă
reorganizareădistinctădeăcrean eleăînscriseăînătabelulădefinitivăalăcreditorilorăpentruăcareănuăexist ădistribuiriăînăplanulă
deăpl i,ăcareăseăvaă ineăpeăscaden eă iăvaădeterminaăoănou ăîmp r ireăaădatoriilorăpeătermenălungă iătermenăscurt.
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La 31 12

La 31 12

La 30 06

La 31 12

La 31 12

La 30 06

La 31 12

La 30 06

                   -               (9.622)

Înregistrat / creditat în 
situatia rezult.global in 
anul precedent

                      -                   2.737 

                    -                3.018               1.342 

                      -                      329                       -                         -                      329 

-             (925)          (3)               (4)              (356)                            (364)

2017

 -Provizioane suplimentare

              4.411 2017

                      -   

Pierdere 
fiscal - TOTAL

Active privind 
impozitul amânat 

(ct.4412.02)

2015                     -               (9.622)                    -   

                    (75)                      22 
Înregistrat / creditat în 
situatia rezult.global în 
perioada de raportare

                   52 

                       9                   (628)

2016

               -             2.480             195 

J 4412.01
2015                     -                4.129               1.287                    21               5.437 

                    -                3.362               1.417                    30               4.808 

Înregistrat / creditat în 
situatia rezult.global in 
anul precedent

                      -                    (767)

(a)ăProvizioaneăpentruăgaran iiă

                      -                         -                   2.737 

2016

350            38              -                               388 

 - Utilizate în timpul anului 

            602               3.277 

Proviz. pt. 
concedii 

neefect.ă iă
alte 

obliga ii

TOTAL

2016                -               925           2.133             161             958               3.252 

Înregistrat/(creditat) în 
contul de profit / pierdere:

-             -            

                  (397)

ăăăăăăăăăăImpozitulăpeăprofităamânată–ăactivăesteărecunoscutăcuăprivireălaăpierderileăfiscaleăreportateăînăm suraăînăcareă
esteăprobabil ărealizareaăbeneficiuluiăfiscalăaferentădinăprofitulăimpozabilăviitor.ăPierdereaăfiscalaăpoateăfiăreportat ă
contra unui venit impozabil viitor, putand fi recuperata pe o perioada de 7 ani. 

                    -               (6.884)                    -                      -               (6.884)

Contracte de 
construc ii Provizioane

TOTAL

                   -                      -   

               -   

                   130 

Deprecierea 
aferenta dif. 
din reeval.

Dif. val. 
justa active 
financ. disp. 

pt.vanz.

                 (344)

Datorii privind 
impozitul amânat 

(ct.4412.01)

Contracte de 
construc ii

Depreciere 
accelerat

Proviz. 
pentru 
litigii

Proviz. pt. 
proiecte 
cu marja 
negativa 
conform 
IAS 11

Proviz. pt. 
garan iiă
acordate
clien ilor

Proviz. pt. 
beneficiile

angaj.

                           

19ăPROVIZIOANEăPENTRUăOBLIGA IIăŞIăCHELTUIELI

            (6.555)

Înregistrat / creditat în 
situatia rezult.global în 
perioada de raportare

2017                     -               (6.555)
                           

ăăăăăăăăăăPeăbazaăcontractelorăîncheiateăcuăclien ii,ăgrupulăacord ăgaran iiădeăbun ăexecu ieăclien ilorăs i,ădeă5ă–ă10ășă
dinăvaloareaătotal ăaălucr rilorădeăconstruc ieăfacturate.ăăSocietateaăaăcalculat:
ă-ăprovizioaneădeă10șădinăvaloareaăgaran iilorădeăbun ăexecu ie,ăpentruăaăputeaăacoperiădefecteleăpeăperioadaădeă
garan ie,ăpân ălaărecep iaăfinal ,ăavândăînăvedereăfaptulăc ăaceastaăesteăceaămaiăbun ăestimareăaăcosturilorărepara iiloră
necesare;
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La 30 06 La 30 06

La 30 06 La 30 06

La 30 06 La 30 06

21 ALTE VENITURI

                       -   

                     959 

22 ALTE CHELTUIELI
2016

                   (946)

                   (246)

A

(c) Alte obligatii

Cheltuieli privind activele cedate 6583                      (81)                    (936)

                     195 

ă-ăprovizioaneădeă100șădinăvaloareaăgaran iilorădeăbun ăexecu ie,ăpentruăgaran iileădeăbun ăexecu ieăcareăseă
estimeaza ca nu vor putea fi recuperate dupa expirarea perioadei de garantie.

A 2                      959                  1.362 

2017

Alte venituri din exploatare A A

O J

605

J

                   (481)

                   (929)

Alteăimpozite,ătaxeăşiăcheltuieliăsimilareă 635

ăăăăăăăăăăLaăpozi iaăDesp gubiri,ăamenziăşiăpenaliz riăpondereaăceaămaiămareăoăreprezint ăvaloareaăechipamenteloră
pierduteăînăsubteranăînătimpulăopera iunilorădeăforaj.

2016

                 1.362 
767                        -   

                    841 
Alteă(pierderi)/câştiguri–ănet                      114                      (95)

(b) Concedii neefectuate 

ăăăăăăăăăăProvizionulăpentruăconcediiăneefectuateăpeăparcursulăperioadeiăincludeăcheltuielileăcuăsalariileăşiătoateă
cheltuielile sociale aferente.

Venituri din vanzarea activelor 7583

ăăăăăăăăăăProvizionulăpentruălitigiiăreprezint ă100șădinăvaloareaăuneiăamenziăaplicat ădeăConsiliulăConcuren eiădină
România,ăîmpotrivaăc reiaăînăperioadaăurm toareăseăvorăăurmaătoateăc ileădeăatacălegale.

ăăăăăăăăăăProvizionulăpentruăpensiiăşiăobliga iiăsimilareăs-aăcalculatăprinădeterminareaăobliga iilorăfa ădeăsalaria iălaă
pensionareăprinăestimareaăprobabilit iiădeăaăseăpensionaădinăsocietateăaăfiec ruiăangajat,ăînăfunc ieădeăvârst ,ăsex,ă
func ie,ăsalariu,ăvechimeăînămunc ,ăvechimeăînăsocietate,ăetc.

20ăALTEă(PIERDERI)/CÂŞTIGURIă-ănet

A

                (1.894)                 (2.139)

2017

Energieăelectric ,ăînc lzireăşiăapaă

7418 7419                        -                          -   
Venituri din sconturi primite

Desp gubiri,ăamenziăşiăpenaliz riă J                    (417)                    (330)
Alte cheltuieli de exploatare O O

2016 2017

                   (303)                    (381)

Venituri din subventii A

J

A

O O
J

ăăăăăăăăăăOăsum ăsemnificativ ăreprezentândăalteăvenituriădinăexploatareăprovineădinăîncepereaăvalorificariiăactiveloră
non-coreăînăurmaăpromov riiăacestoraă iăpublic riiăpachetelorăcuăbunurileăscoaseălaăvânzare,ăconformăstrategieiădeă
valorificare a activelor, parte a planului de reorganizare.
ăăăăăăăăăăAstfel,ăvaloareaădeăinventarăaăbunurilorăvalorificateăesteădeă5.121ămiiălei,ăavândăoăvaloareăamortizat ădeă4.188ă
mii lei, valoarea de vânzare a acestora fiind de 841 mii lei.

ăăăăăăăăăăLaăcre tereaăveniturilorădeăalt ănatur ădecâtăceleăgenerateădeăactivitateaăprincipal ăoăinfluen ăaăavut-oă
scoatereaădinăeviden ăaăunorăfurnizoriăaăc rorăcrean ăaăfostămodificat ăsauăeliminat ăcaăurmareăaăînregistr riiă
tabeluluiădefinitivăalăcrean elor,ăpentruăcareăexistauăsumeăreciprocădatorate,ăînăvaloareădeă1.167ămiiălei.

ăăăăăăăăăăCheltuielileămariăcuăenergiaăauăcrescutădatorit ăfaptuluiăc ăreprezint ăoăalternativ ămaiăeconomic ă(acoloăundeă
beneficiarulă iăproiectulăpermite)decâtăvariantaătermic ăcuămotorin ,ăaceastaădinăurm ăgenerândă iăoăie ireădeăcashă
imediat .
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La 30 06 La 30 06

La 30 06 La 30 06

La 30 06 La 30 06

La 30 06 La 30 06

La 30 06 La 30 06

La 30 06 La 30 06

2016 2017

2016

762 F 767                        -                          -   

25 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT

ă-ăOrigineaăşiăstornareaădiferen elorătemporareă

Venituri financiare                         3                     139 

Câ tiguriă(pierderi)ădinăproviz.ăpt.ădepreciereaăimob.financiare
Câ tiguriă(pierderi)ădinăinvesti iiăfinanciareăcedate (764-

CHELTUIELI FINANCIARE NETE                 35.032                32.334 

                35.391                33.192 

24ăVENITURIăŞIăCHELTUIELIăFINANCIARE

Alteăcâ tiguriă(pierderi)ăfinanciareă-ănet

(786-686)

                     (25)

O O

Cheltuieliăcuăasigur riăsocialeă 645

CHELTUIELI 2016 2017

Salariiăşiăindemniza iiă

Venituri din dobânzi:                         3                         2 

 - Venituri din dobânzi la depozite bancare pe termen scurt 766                            3                           2 

 - Venituri din dobânzi la împrum.acordate părţilor afiliate 4518                          -                            -   

Alte venituri financiare

                  2.104                      (15)

666.03                          -                            -   

Câ tiguri/(pierderi)ăneteădinăschimbăăvalutarăaferenteă
activit ilorădeăfinan are

(665-765)
                   (337)                 (1.111)

(668-768)

Alte cheltuieli financiare O

Cheltuieli cu dobânda:

2016 2017

2017

Impozit curent:

 - Impozit curent la profitul aferent anului 691                        -                          -   

Impozit amânat (nota 18):

                (1.310)                 (2.326)
7                 (4.826)                 (8.163)

NUM RăMEDIUăDEăANGAJA I 2016 2017

Num rădeăangaja i NMS 222,08

23ăCHELTUIELIăAFERENTEăBENEFICIILORăANGAJA ILOR

 - Obligaţii din contracte de leasing financiar

310,25

2016 2017

 - Alte cheltuieli privind dobanzile

Cheltuiala cu impozitul pe profit                   2.104                      (15)
692

Venituri din interese de participare N 7613 7615                        -                       137 

                35.391                33.329 

                       -                          -   

Alteăcâ tiguriă(pierderi)ăfinanciare

O                          -                            -   

Cheltuieli financiare                    (362)                 (1.134)

Venituri financiare

792

666.02

                         -                            -   

                       (25)                        (24)

 - Împrumuturi bancare 666.01

                (6.136)               (10.489)

                     (24)
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La 30 06 La 30 06

La 31 12 La 30 06

i

                     294                     893 

 - Utilizarea de pierderi fiscale nerecuperate anterior F             (155.439)

Profit impozabil / (pierdere fiscala)

            (228.540)

                (1.595)                 (3.397)
Efectele fiscale ale:

J

(b) Diluat

ăăăăăăăăăăRezultatulădiluatăpeăac iuneăesteăcalculatăprinăajustareaănum ruluiămediuăponderatăalăac iunilorăexistenteăpentruă
aăluaăînăconsiderareăconversiaătuturorăac iunilorăpoten ialădiluate.ăgrupulănuăareădatoriiăconvertibileăsauăop iuniădeă
emisieădeăac iuniăcareăpotăfiătransformateăînăac iuniăcomuneăcareăarăputeaăduceălaăajustareaănum ruluiămediuăponderată
alăac iunilor.

ăăăăăăăăăăRezultatulădeăbaz ăpeăac iuneăesteăcalculatăprinăîmp r ireaăprofituluiăaferentăac ionarilorăsociet iiălaănum rulă
mediuăponderatăalăac iunilorăordinareăaflateăînăemisiuneăînătimpulăanului,ăcuăexcep iaăac iunilorăordinareăachizi ionateă
deăsocietateăşiăp strateăcaăac iuniădeătrezorerieă(notaă13).

F                        -                          -   

Cheltuiala / Venitul cu impozitul pe profit 691 692 792

            (173.240)             (232.073)

                (2.104)                       15 

 - Minus: Credit fiscal

2016 2017

Rezultatăaferentăac ionarilorăsociet iiă                 28.421                34.265 

           1.002.323           1.002.323 Num rulămediuăponderatăalăac iunilorăordinareăînăcursădeă
emisiune (mii)

(a)ăDeăbaz

          În anii 2016 2017 nuăauăfostăpl titeădividende.

 - Deduceri

26ăREZULTATULăPEăAC IUNE

ă-ăVenituriănesupuseăimpozit rii J               (19.769)                        -   

 - Cheltuieli nedeductibile fiscal F                 10.239                  8.747 
 - Alte sume asimilate veniturilor 11.2

                0,0284                0,0342 

ăăăăăăăăăăImpozitulăpeăprofităalăSocietatiiădifer ădeăsumaăteoretic ăcareăarărezultaădacaăs-arăutilizaărataăaplicabil ă
profitului societatii astfel:

Impozitul calculat la rata de impozitare

2016 2017

Profit/(pierdere) înainte de impozitare                 30.525                34.250 

                  4.884                  5.480 
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Profităopera ionalăînainteădeămodific rileăcapitaluluiă
circulant

                  8.167                  7.964 

Numerar generat din exploatare               (10.482)

 - Stocuri

                (5.825)                 (8.990)

                (1.241)

Modific riăaleăcapitalăcirculant:

 - Venituri din vanzarea activelor financiare                        -                          -   

ăăăăăăăăăăGrupulăesteăobiectulăunuiănum rădeăac iuniăînăinstan ărezultateăînăcursulănormalăalădesf ur riiăactivit ii.ăă
ConducereaăGrupuluiăconsider ăc ăacesteăac iuniănuăvorăaveaăunăefectăadversăsemnificativăasupraărezultateloră
economiceă iăaăpozi ieiăfinanciareăaăGrupului,ăcuăexcep iaăcelorăprezentateăînăacesteăsitua iiăfinanciare.

ăăăăăăăăăăSistemulădeăimpozitareădinăRomâniaăaăsuferitămultipleămodific riăînăultimiiăaniăşiăesteăîntr-oăfaz ădeăadaptareălaă
jurispruden aăUniuniiăEuropene.ăCaăurmare,ăînc ăexist ăinterpret riădiferiteăaleălegisla ieiăfiscale.ăÎnăanumiteăsitua ii,ă
autorit ileăfiscaleăpotătrataăînămodădiferităanumiteăaspecte,ăprocedândălaăcalculareaăunorăimpoziteăşiătaxeă
suplimentareăşiăaădobânzilorăşiăpenalit ilorădeăîntârziereăaferenteă(înăprezentănivelulădobânziiăesteădeă0,02șăpentruă
fiecareăziădeăîntârziereăiarănivelulăpenalit iiădeăîntârziereăesteădeă0,01șăpentruăfiecareăziădeăîntârziere).ăÎnăRomânia,ă
exerci iulăfiscalăr mâneădeschisăpentruăverificareăfiscal ătimpădeă5ăani.ăConducereaăsocietatiiăconsider ăc ăobliga iileă
fiscaleăincluseăînăacesteăsitua iiăfinanciareăsuntăadecvate.

(a) Litigii

(b) Impozitare

27ăNUMERARăGENERATăDINăACTIVIT ILEăDEăEXPLOATARE

                   (900)

 - Cheltuiala cu inregistrare tabel creditori final                 92.587                 (1.165)

              (82.678)                34.265 

                  6.000                  2.768 

 - Venituri din dobânzi (nota 25)
                      39                       24 

Ajust riăpentru:

                  4.424                       30 

 - (Venit)/pierdere din vânzarea activelor fixe (nota 21)                   3.271 

                (1.158)
 - Pierderi din creante

 - Cheltuiala cu dobânda (nota 25)

 - Impozit pe profit (nota 26)                   1.970                      (15)
ă-ăParteaădeă(profit)/pierdereăînăentit.ăasociat ă(notaă7)                   8.651                  3.786 

ă-ăEfectulăpierderiiăcontroluluiăasupraăunorăfilialeă iăalteă               (33.192)               (47.828)

ăăăăăăăăăăLegisla iaăfiscal ădinăRomâniaăincludeăprincipiulă„valoriiădeăpia ”,ăconformăc ruiaătranzac iileăîntreăp r ileă
afiliateătrebuieăs ăseădesf şoareălaăvaloareaădeăpia a.ăContribuabiliiălocaliăcareădesf şoar ătranzac iiăcuăp r iăafiliateă
trebuieăs ăîntocmeasc ăşiăs ăpun ălaădispozi iaăautorit ilorăfiscaleădinăRomânia,ălaăcerereaăscris ăaăacestora,ădosarulă
deădocumentareăaăpre urilorădeătransfer.ă

 - Pierderi din schimbul valutar                     (517)                  1.111 

(c)ăPre ulădeătransfer

 - Datorii comerciale si alte datorii

              (12.142)                     981 

ăăăăăăăăăăGrupulăareădatoriiăcontingenteăcuăprivireălaălitigiileărezultateădinăactivitateaăobi nuit .ăNuăseăanticipeaz ăalteă
datorii semnificative rezultate din datoriile contingente.

28ăCONTINGEN E

                (1.196)

                (4.657)                  7.749 

ă-ăCrean eăcomercialeăsiăalteăcrean e                    (682)

 - Depreciere

ă-ăAjustariădeădepreciereăpentruăstocuriăşiăcrean eă

                       (7)                        (2)
                      95 

2016 2017

Profit/(pierdere) net

ă-ăProvizioaneăpentruăobliga iiăşiăcheltuieliă                 (2.990)

                (3.384)
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de (la 31 12 valoarea era de:

Impactulăasupraăclien ilor/ăîmprumut torilor

ăăăăăăăăăăCuăsprijinulăuneiăfirmeădeăconsultan ădinădomeniu,ăSCăDAFORAăSAăaăîntocmitădosarulăpre urilorădeătransferă
pentru perioada 2010-2015. Pentru anul 2016, conform reglementarilor legale in vigoare, societatea fiind incadrata 
caăsiăcontribuabilămicăareăobliga iaăîntocmiriiă iăprezent riiădosaruluiăpre urilorădeătransferănumaiălaăsolicitareaă
organuluiăfiscal,ăînăcadrulăuneiăac iuniădeăinspec ieăfiscal.

ăăăăăăăăăăConducereaănuăpoateăestimaăînămodăfiabilăefecteleăasupraăpozi ieiăfinanciareăaăSociet iiăaăsc deriiăînă
continuareăaălichidit iiăpie elorăfinanciareăşiăaăcreşteriiăvolatilit iiăcursuluiădeăschimbăalămonedeiăna ionaleăşiăaă
indicilorăpie elorădeăcapital.ăConducereaăconsider ăc ăaăluatătoateăm surileănecesareăpentruăaăasiguraăcontinuitateaă
Societ iiăînăcondi iileăactuale.

ăăăăăăăăăăClien iiă iăal iădebitoriăaiăGrupuluiăpotăfiăafecta iădeăcondi iileădeăpia ,ăceeaăceăpoateăafectaăcapacitateaă
acestoraădeăaărambursaăsumeleădatorate.ăăAceastaăpoateăaveaăimpactă iăasupraăpreviziunilorăconduceriiăGrupuluiăcuă
privireălaăfluxurileădeănumerară iăasupraăevalu riiădeprecieriiăactivelorăfinanciareă iănefinanciare.ăăÎnăm suraăînăcareă
exist ăinforma iiădisponibile,ăconducereaăaăreflectatăînămodăadecvatăestim rileărevizuiteăaleăfluxurilorădeănumerară
viitoare în evaluarea deprecierii.

         La data de 2017 grupulăaveaăemiseăscrisoriădeăgaran ieăînăfavoareaăunorăter eăp r iăinăvaloare
2016 .  În cazul în care grupul nu îsi 

îndeplinesteăobligatiileăcontractualeăacesteăscrisoriăseătransform ăînădatorii.

ăăăăăăăăăăActualaăcriz ăglobal ădeălichidit iăcareăaăînceputălaăjum tateaăanuluiă2007ăaăavutăcaărezultat,ăprintreăaltele,ăună
nivelăsc zutăalăfinan riiăpie eiădeăcapital,ănivelurileăsc zuteădeălichiditateăînăsectorulăbancară i,ăocazional,ărateămaiă
mariălaăîmprumuturileăinterbancareă iăoăvolatilitateăfoarteăridicat ăaăburselorădeăvalori.ăÎnăprezent,ăîntregulăimpactăală
actualeiăcrizeăfinanciareăesteăimposibilădeăanticipată iădeăprevenităînătotalitate.

(e) Angajamente

(d)ăCrizaăfinanciar

Volatilitateaărecent ăaăpie elorăfinanciareăinterna ionaleăşiăromâneşti:

Garan ii SGB

Impactulăasupraălichidit ii

ăăăăăăăăăăVolumulăfinan rilorădinăeconomieăs-aăredusăsemnificativăînăultimaăvreme.ăAceastaăpoateăafectaăcapacitateaă
Grupuluiădeăaăob ineănoiăîmprumuturiă i/sauădeăaărefinan aăîmprumuturileăexistenteăînătermeniă iăcondi iiăsimilareăcuă
finan rileăprecedente.

3.345 mii lei 685 mii lei)

ăăăăăăăăăăNeprezentareaădosaruluiădeădocumentareăaăpre urilorădeătransferăsauăprezentareaăunuiădosarăincompletăpoateă
duceălaăaplicareaădeăpenalitatiăpentruăneconformitate;ăînăplusăfa ădeăcon inutulădosaruluiădeădocumentareăaăpre uriloră
deătransfer,ăautorit ileăfiscaleăpotăinterpretaătranzac iileăşiăcircumstan eleădiferitădeăinterpretareaăconduceriiăşi,ăcaă
urmare,ăpotăimpuneăobliga iiăfiscaleăsuplimentareărezultateădinăajustareaăpre urilorădeătransfer.ăConducereaăsocietatiiă
consider ăc ănuăvaăsuferiăpierderiăînăcazulăunuiăcontrolăfiscalăpentruăverificareaăpre urilorădeătransfer.ăCuătoateă
acestea,ăimpactulăinterpret rilorădiferiteăaleăautorit ilorăfiscaleănuăpoateăfiăestimatăînămodăcredibil.ăAcestaăpoateăfiă
semnificativăpentruăpozi iaăfinanciar ăşi/ăsauăpentruăopera iunileăsocietatii.
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Salariiă iăpl i SAL-PL                   1.753                     914 

                       -   

S-auăefectuatăurm toareleătranzac iiăcuăp r ileăafiliate:

                      88                        (7)

Vânz rileădeăserviciiăsuntănegociateăcuăter iiăpeăoăbaz ăcost-plus,ăcareăpermiteăoămarj ăceăvariaz ădeălaă5șălaă10ș.

(b)ăAchizi iiădeăbunuriăşiăserviciiă

(c)ăCompensa iiăacordateăpersonaluluiă–ăcheieădinăconducere

                  6.477                  4.432 

Entit iăsubăcontrolăcomun

ă-ăAchizi iiădeăserviciiă ASEA

                       -   

ă-ăVânz riădeăbunuriă VBCC

ă-ăAchizi iiădeăbunuriă ABCC                      133                       86 

                       -                          -   

                        3 

ă-ăAvansuriăacordateăp r ilorăafiliateă(Notaă10) d.c.2

                     699                     389 
ă-ăAchizi iiădeăactiveăfixe AAEA                        -                          -   

ă-ăAchizi iiădeăactiveăfixe AACC

ă-ăVânz riădeăserviciiă VSCC                      567                     223 

Entit iăsubăcontrolăcomun

2016 2017

ă-ăCrean eădeălaăp r ileăafiliateă(Notaă10): d.c.1                 16.095                15.186 
                       -                          -   

ă-ăCrean eădeălaăp r ileăafiliateă(Notaă10): d.c.3                      275                     222 
ă-ăAvansuriăacordateăp r ilorăafiliateă(Notaă10) d.c.4

                      41 
ă-ăVânz riădeăactiveăfixe VAEA                        -                          -   

                        1 

                      46 

ă-ăVânz riădeăactiveăfixe VACC

29ăTRANZAC IIăCUăP R IăAFILIATE

Entit iăsubăcontrolăcomun

ă-ăVânz riădeăserviciiă VSEA

(a)ăVânz riădeăbunuriăşiăserviciiă

2016 2017

Entit iăasociate
ă-ăVânz riădeăbunuriă VBEA                         0                        -   

ă-ăAchizi iiădeăbunuriă ABEA

ă-ăAchizi iiădeăserviciiă ASCC

Entit iăasociate

                       -                          -   

ă-ăSumeădatorateădeălaăp r ileăafiliateăpentruălucr ri
contractuale (Nota 10)

Entit iăasociate

(d)ăSolduriălaăsfârşitădeăanărezultateădinăvânz riă/cump r riădeăbunuri/serviciiă

2016

                16.369                15.409 

2017

Personalul-cheieădinăconducereăincludeădirectoriă(executivi,ăneexecutiviăşiăadministratori),ămembriăaiăComitetuluiă
Executiv.

2016 2017
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Entit iăsubăcontrolăcomun f.2                   1.626                  1.626 

                  2.917 

30 EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE

2016 2017

ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăc treăentit ileăasociateăauăfostăscadenteăîntr-unăanăşiăauăfostărenegociate.ăAuăoărat ăaădobânziiă
egal ăcuăărataădobânziiădeăreferin ăcomunicat ădeăăBancaăNa ional ăaăRomâniei.

ă-ăDatoriiăc treăp r iăafiliateă(Notaă17) d.d.3                   3.417                  5.233 

(f)ăÎmprumuturiădeălaăp r ileăafiliate

                  2.412                  2.412 

                  8.725                  8.479 

2016 2017

ă-ăAvansuriăacordateădeăp r ileăafiliateă(Notaă17) d.d.4                        -                          -   

                15.681                17.881 

Împrumuturiăc treăentit ileăasociateă e.1                   6.313 

ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăc treăentit ileăasociateăauăavutăscaden eăsubăunăană iăauăfostărenegociateăde-aălungulă
timpuluiăavândăoărat ăaădobânziiăegal ăcuărataădobânziiădeăreferin ăcomunicat ădeăBNR,ăiarălaămomentulă
prezenteiăraport riăacesteăîmprumuturiăsuntăprovizionateă100ș,ăf r ăaăseămaiăcalculaădobânziă(acesteaăfiindă
societ iăaflateăînăproceduraădeăfaliment).

                 2.917 

2016 2017

Persoanaăcareăde ineăcontrolul f.1                   1.291                  1.291 

                 6.067 
Împrumuturiăc treăentit ileăde inuteăsubăcontrolăcomun e.2

                12.263                12.648 
ă-ăAvansuriăacordateădeăp r ileăafiliateă(Notaă17)

(e)ăÎmprumuturiăc treăp r iăafiliateă

ăăăăăăăăăăCrean eleănuăsuntăgarantateăşiănuăpoart ădobând .ăAjustarileăpentruăcrean eădeălaăp r ileăafiliateăsuntăprezentateă
în nota 10.

ăăăăăăăăăăDatoriileăc treăp r ileăafiliateărezult ,ăînăprincipal,ădinătranzac iiădeăachizi ie.ăDatoriileănuăpoart ădobând .

ă-ăDatoriiăc treăp r iăafiliateă(Notaă17) d.d.1
d.d.2                        -                          -   

Entit iăsubăcontrolăcomun

Entit iăasociate

ăăăăăăăăăăÎnăperioadaădeăraportareănuăauăexistatămodific riăprivindădrepturileăde in torilorădeăvaloriămobiliareă
emiseădeăsocietateaăcomercial .
ăăăăăăăăăăÎnăconformitateăcuăprevederileăart.81ădinăLegeaănr.85/2014,ăîncepândăcuădataădeă19.06.2015ă iăpân ă
laădataăconfirm riiăplanuluiădeăreorganizare,ăac iunileăemiseădeăc treăDaforaăSAăsuntăsuspendateădeălaă
tranzac ionareaăpeăBVB.
ăăăăăăăăăăLaădataăîntocmiriiăSitua iilorăFinanciare,ăDaforaăSAăseăafl ăînăperioadaădeăreorganizareădinăcadrulăproceduriiă
generaleădeăinsolven ăaăsociet iiădeschiseălaădataădeă19.06.2015,ăînădosarulănr.1747/85/2015ăaflatăpeărolulă
TribunaluluiăSibiu.ăÎnăcadrulăproceduriiădeăinsolven ăs-aăprocedatălaăevaluareaăîntreguluiăpatrimoniuăalăsociet ii,ă
raportulădeăevaluareăfiindăemisă iădepusălaădosarulăcauzei.
ăăăăăăăăăăÎnăconformitateăcuăprevederileăLegiiănr.85/2014ăprivindăprocedurileădeăprevenireăaăinsolven eiăşiădeăinsolven ,ă
administratorulăjudiciarăCITRăFilialaăClujăSPRLăaăîntocmităTabelulădefinitivăalăcrean elor,ăcareăaăfostăpublicatăînă
BuletinulăProcedurilorădeăInsolven ănr.22312ădină07ădecembrieă2016.
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ăăăăăăăăăăÎnăvedereaăcontinu riiăactivit iiăadministratorulăjudiciarăCITRăFilialaăClujăSPRLăaădepusăînădataădeă
09.12.2016ălaădosarulăcauzeiăPlanulădeăreorganizareăaăactivit iiăsociet ii,ăacestaăfiindăaprobatădeăc treăAdunareaă
CreditorilorăDaforaăSAădinădataădeă30.12.2016,ăconformăProcesuluiăverbalădeă edin ănr.992/30.12.2016ăcuăvotulăaă4ă
dinăceleă5ăcategoriiădeăcrean e,ăpublicatăînăBuletinulăProcedurilorădeăInsolven ănr.105/04.01.2017.
ăăăăăăăăăăPlanulădeăreorganizareăaăactivit iiăaăfostăconfirmatăprinăSentin aăCivil ănr.250/30.03.2017ăpronun at ădeă
TribunalulăSibiuăînădosarulănr.1747/85/2015.ăPlanulădeăreorganizareăaăactivit iiăesteăimplementat,ăînăcondi iileălegii,ă
subăsupraveghereaăadministratoruluiăjudiciară iăaăjudec toruluiăsindic.
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DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE 
 
  

S-au întocmit Situatiile financiare Consolidate la 30.06.2017 pentru: 
Entitate:                        S.C. DAFORA S.A.  
Judeţul:   32 - SIBIU 
Adresa:   Medias str. P-a Regele Ferdinand I nr.15 
Nr. din registrul comerţului:  J 32/ 8/ 1995 
Forma de proprietate:   35 -Societate comerciala pe actiuni 
Activitate preponderentă:  CAEN 1910 Activităţi de servicii anexe extracTiei 

petrolului si gazelor naturale 
Cod de identificare fiscală:   RO 7203436 
 
Gheorghe Calburean în calitate de Administrator special al S.C. DAFORA S.A. si 

Gaidarji Stela reprezentant legal al S.C. Stela Cont S.R.L., prestator servicii de contabilitate, 
membră a CECCAR, înregistrată sub nr.110, îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor 
financiare individuale la 30.06.2017 şi confirmă că: 

 
a) Situatiile financiare consolidate la 30.06.2017, s-au întocmit în conformitate cu 

Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi cu prevederile pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară asa cum au fost adoptate de U.E. 

b) Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare individuale anuale 
sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. 

c) Situatiile financiare consolidate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, 
performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea 
defaşurată. 

d) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate. 
 

 
Administrator special, 
Gheorghe Calburean 

 
 

Compartiment  contabilitate, 
Gaidarji Stela,  
în numele 
S.C. Stela Cont SRL 

 


